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Je resnica, ki nam jo prikazujejo mediji in nam jo želi vcepiti kapitalizem, res pra-

va resnica o svetu?  Se sploh zavedamo, kakšno je življenje ljudi na drugem kraju 

sveta? 

 

Velikokrat ne znamo odgovoriti na takšna in podobna vprašanja, saj imamo za 

odgovore morda premalo znanja ali pa si pred resnico preprosto zatiskamo oči in 

menimo, da posameznik ne more spremeniti svetovnih problemov, kot so suženj-

stvo, delo otrok, vojne, lakota, diskriminacija, revščina in bolezni.  

Večino ljudi in oblast tega sveta dandanes zanimajo samo še bogastvo, prestiž in 

dobiček, in da bi dosegli to stanje, so pripravljeni narediti karkoli – tudi onesposa-

bljati ljudi, jih izkoriščati, izkoriščati njihove surovine in jih ubijati. Takšna dejan-

ja uničujejo naše dostojanstvo in s tem tudi našo prihodnost, ki zaradi teh ravnanj 

ne bo več temeljila na medsebojnih odnosih, temveč le še na izkoriščanju.   

Sistem oblasti in mediji nas bodo pripeljali tako daleč, da bomo postali zaslepljene 

lutke vladarjev in vplivnežev, kar smo morda že postali, a se tega sploh ne zaveda-

mo. 

 

Prav je, da o dejanjih, ki kršijo človekove pravice, osveščamo - ljudi, ki si pred resnico zatiskajo oči in tiste, ki 

menijo, da so sami »premajhni« za korenite spremembe.  

Življenje je pravica in je dar in prav NIHČE na tem svetu nima pravice, da nam kroji, izkorišča ali vzame naše 

lastno življenje.  

 

V času projektnih dni (2. 12. – 4. 12. 2014) smo v 16 delavnicah raziskovali teme globalnega državljanstva, traj-

nostnega razvoja, svetovne revščine in pravične trgovine. V štirih tematskih sklopih smo govorili o izzivih seda-

njosti kot vplivih na prihodnost, o mavričnem, pošteno prevetrenem in o najemnikih našega sveta.  

 

Prav vsaka izmed delavnic je prispevala k dejstvu, da smo začeli razmišljati o tem, kakšna je pravzaprav resnica 

tega sveta in kaj lahko kot posamezniki naredimo za boljšo prihodnost. 

 

Tina Fajs 

,  
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Za decembrsko izdajo smo vam 

pripravili prav poseben intervju. 

Pogovorili smo se z gospo ravna-

teljico, ki nam je zaupala nekaj o 

ozadju projektnih dni, pa tudi o 

tem, kaj o njih meni sama.  

 

Kako dolgo že imamo na šoli 

projektne dni in kako je na 

samem začetku sploh prišlo do 

te ideje? 

 

Projektne dneve sedaj izvajamo že 

osmo leto. Izjemno smo ponosni, 

da nam uspe za nekaj dni v delav-

niški tip dela povezati praktično 

celo šolo. Začeli smo tistega leta, 

ko se je Slovenija priključevala 

šengenski meji in naš prvi projekt 

je bil vezan na to. Raziskovali smo 

vzroke in posledice tega, kar nam 

bo prinesla šengenska meja. Potem 

pa se je zvrstilo še sedem različnih 

projektov.  

 

Se takšni projekti odvijajo tudi 

na drugih šolah ali smo mi edi-

ni? 

 

Mislim, da niti slučajno nismo 

edini. Naša šola je vrsto let sodelo-

vala v projektu Posodabljanje gim-

nazij in projektno delo je nekaj, 

kar je pravzaprav zelo značilno za 

gimnazije. Naša posebnost je, da 

smo pridružili tudi program tehnik 

optik, saj se nam zdi pomembno, 

da se dijaki na šoli poznate in da 

ste med seboj povezani. Morda 

drugod po Sloveniji ne gredo v 

takšno obliko projektov,saj so se 

nam vedno čudili, ko smo projekt-

ni teden predstavljali na drugih 

šolah. Predvsem jih je presenetilo, 

kako nam to uspe, ker se jim je 

zadeva zdela neuresničljiva. Poz-

nam kar nekaj projektov, kjer 

povežejo dva ali pa tri razrede za 

en dan, morda dva. Torej nismo 

edini, smo pa malo posebni glede 

izvedbe. 

 

Zakaj imajo projektni dnevi 

letos ravno takšen naslov? 

 

Za letošnje projektne dneve smo 

izbrali naslov »Naš svet, naše dos-

tojanstvo, naša prihodnost«. To pa 

je tudi geslo, ki ga je Evropski 

parlament določil za leto 2015, 

evropsko leto za razvoj. Glavni cilj 

te razglasitve je pravzaprav ozave-

ščanje o globalnih problemih. 

Živimo v svetu, kjer zelo hitro 

izvemo za dogodke, ki se zgodijo 

na jugu Afrike ali pa na vzhodu 

Azije. Mislim, da se je svet sicer 

ves čas ubadal z globalnimi prob-

lemi, saj sta tudi prva in druga sve-

tovna vojna zelo hitro postali glo-

balni. Mogoče je razlika le v tem, 

da je dandanes dostop do informa-

cij hitrejši in si ne moremo več 

zatiskati oči, da česa ne vemo. 

Vemo, da imamo okoljske težave, 

vemo, da ima človeštvo težave z 

dostopom do pitne vode, do hrane, 

vemo, da se po svetu kršijo člove-

kove pravice in če vse to vemo, je 

najmanj, kar lahko naredimo, to, 

da poskušamo pri sebi uzavestiti te 

probleme ter da se pri sebi vpraša-

mo, kaj lahko jaz osebno, v tem 

lokalnem okolju, na tej mikroravni 

naredim za to, da bo na svetu bolj-

še.  

 

Če bi bili Vi dijakinja, za katero 

delavnico oziroma sklop bi se 

odločili in zakaj? 

 

Po naravi sem zelo radoveden člo-

vek in bi se zelo hitro našla vsepo-

vsod: od moje stroke, slovenščine, 

kjer dijaki prebirajo odlomke iz 

literarnih del do delavnic, v katerih 

se ukvarjajo z raziskovanjem razli-

čnih oblik identitete, do delavnic, 

kjer nastajajo različni likovni 

izdelki in raziskujejo različne kul-

ture in tudi do delavnic naravoslo-

vnega tipa. Moram povedati, da mi 

vedno bolj in bolj postaja všeč 

naravoslovje in eksperimenti, čep-

rav se kot srednješolka nekako 

nisem videla na tem področju. 

Mislim, da bi me učitelji zlahka 

motivirali za vse delavnice. 
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Teja Boršić 

 

 

Ravnateljica 

Dubravka Berc Prah  
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In kaj je Vam pri projektnih 

dneh najbolj všeč? 

 

Kot glavno poslanstvo šole oziro-

ma vzgojno-izobraževalne ustano-

ve vidim to, da učitelj omogoča, 

ustvarja neke okoliščine, v katerih 

se dijaki lahko učite. Vsak človek 

je svet zase, vsak funkcionira na 

malo drugačen način. Vsi se tudi 

učimo malo drugače in projektni 

dnevi se mi zdijo odlična prilož-

nost, da se ponudijo različni nači-

ni učenja. Učitelja vidim kot krea-

torja, ustvarjalca in tako, kot mod-

ni kreator ustvarja obleke, učitelj 

pravzaprav ustvarja učno uro in če 

mu na koncu uspe priti do neke 

ugotovitve, mislim, da ga ni bolj-

šega učitelja. Pri projektnih dne-

vih mi je všeč , da nam omogoča-

jo, da se učimo na malo drugačen 

način.  

 

Hvala za odgovore! 



Dijaki smo se zbrali v Pegazovem domu na naši prvi delavnici. Ko smo 

prispeli, so varovanci doma krasili jelko in peli božične pesmi. Po kon-

čanem delu smo odšli v enega od prostorov in v njem pripravili aparat za 

merjenje dioptrije in čistili orekcijska očala. Po prvem delu delavnice, po 

približno 30 minutah, je do nas stopila sestra, zaposlena v domu za sta-

rejše občane, in nas povabila oz. vprašala, če je kateri od dijakov za to, 

da bi pomagal okrasiti hodnik, avlo in stopnišče doma. Hitro smo pogra-

bili dve lestvi ter okraske in se podali na delo. Okrasili smo smreko, na 

lestence smo obesili novoletne bučke in trakove in v spodnjih prostorih 

okrasili jedilnico z bučkami, ki so jih izdelali varovanci doma. Po konča-

nem okraševanju smo za seboj pospravili delovne pripomočke in smeti 

in se družili do 13. ure, nato pa smo se vsi v skupini, utrujeni od dela ter 

druženja, napotili nazaj v šolo. 
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Nuša Bezjak 
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Med projektnimi dnevi smo se dijaki prvega sklopa udeležili delavnice pod vodstvom profesorice Josipe Hrepe-

vnik z naslovom Jin in jang. Delavnico smo začeli z ogledom šestih filmčkov, o katerih smo se po ogledu tudi 

pogovorili in povedali, če se z določeno vsebino strinjamo ali ne in če se vsebina staplja z realnostjo. Filmčki z 

naslovom Skriti miti po domače so govorili o bontonu, zmenkih, mitih o vožnji in nakupovanju.  

Sledila sta pregled in primerjava moškega in ženske skozi čas, kjer smo na kratko obnovili verjetno že znano 

snov o oblačenju in pomenu moškega ali ženske v določenem zgodovinskem obdobju. 

Izris kitajskega simbola jin in jang (to sta dve nasprotni dimenziji, ki dajeta svetu ritem in dinamičnost) nas je v 

skupinah opomnil na nasprotja, ki delujejo v medsebojnem razmerju (npr. tema in svetloba, moški in ženska, 

vroče in mrzlo …). Ko smo s pomočjo tabele primerjali značilnosti moških in žensk, smo našli veliko raznovrs-

tnih pridevnikov, za katere pa smo se včasih težko odločili, komu bi jih pripisali. Podobno smo primerjali tudi 

spolnost in ljubezen. Zatem smo razdeljeni v posamezne skupine samih fantov oz. deklet tekmovali med seboj 

na podlagi argumentov, zakaj so ženske/ moški boljše/ boljši. Zmagovalca je razglasila stroga žirija s profesori-

co na čelu. 

Za popoln konec smo rešili anketo z vprašanji o spolnosti ter s tem zaključili delavnico. 
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Okolje in s tem tudi pitna voda postajata vse bolj onesnažena. Smo za to krivi sami, nam zares primanjkuje zdrave 

in čiste pitne vode, je uporaba plastenk koristna, kakšne probleme povzroča nečista voda, kaj naj pričakujemo v 

prihodnosti? 

Na ta vprašanja smo skušali odgovoriti v delavnici z naslovom Kapljica vode pod vodstvom profesorice Anite Pih-

lar. Z delom smo pričeli tako, da smo se razdelili v pet skupin, vsaka skupina pa je dobila svoje delo. Spoznavali 

smo izvire vode v Sloveniji, njene fizikalne in kemijske lastnosti, se pogovarjali o upraviteljih vodnih virov in med-

narodnem letu sodelovanja na področju vode, skušali raziskati, zakaj bi bilo potrebno zapisati v ustavo RS pravico 

o dostopu do pitne vode in raziskovali probleme, ki jih povzroča nečista voda.  

S pogovori, gledanjem filma o problematiki vode v plastenkah in ob izmenjavi različnih mnenj smo prišli do različ-

nih spoznanj in se pri tem zavedli, da to postaja vse bolj resen problem. Da pa smo izvedeli, s čim so se ukvarjale 

ostale skupine, smo si vzeli 25 minut časa, se posedli v krog in pokomentirali svoje delo. Pozneje smo delavnico 

popestrili z delom v laboratoriju, kjer smo naredili naravno čistilno napravo, čistilno napravo z aktivnim ogljem, 

izračunali, koliko litrov vode lahko naberemo iz majhnih kapljic in še druge zanimive stvari. Čeprav je ura tiktakala 

zelo hitro, smo v delavnici spoznali in se naučili mnogo novih in poučnih stvari.  

Naj zaključim tako, kot smo mi začeli, in sicer z odlomkom iz pisma indijanskega poglavarja Seattla: »Zemlja ne 

pripada človeku. Človek pripada zemlji. To dobro vemo. Vse je povezano med seboj, tako kot družino druži kri. 

Vse je povezano. Človek ni stvarnik tkanja življenja, ampak samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem, dela tudi s 

samim seboj.«  

Zato tudi mi stopimo skupaj kot družina, kajti že vsaka majhna kapljica je pomembna za vse nas. Okolje in s tem 

tudi pitna voda postajata vse bolj onesnažena, mi pa samo sedimo in čakamo. Zagotovo bo treba nekaj ukreniti. Čas 

se izteka, zavihajmo rokave in poskrbimo, da bo voda ostala čista in zdrava in bomo lahko ponosni, da smo tudi 

sami pripomogli k temu. 
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V delavnici smo izhajali iz spoznanja, da 

je izobrazba temeljna človekova pravica. 

A kmalu smo naleteli na oviro, saj je v 

nekaterih državah ta pravica kršena glede 

na spol. V Afriki (Somalija, Sudan, Erit-

reja), Pakistanu in Afganistanu so šole 

predvsem na podeželju in s tem je tudi 

izobrazba manj dostopna dekletom.  

Iz literarnih del smo brali odlomke in ob 

njih spoznali kruto usodo ženske. Seveda 

so ženske v teh predelih prikrajšane za 

marsikaj. Omejena je njihova osebna svo-

boda, oblačiti se morajo v burke (žensko 

oblačilo, ki telo pokriva od glave do tal; 

mreža na ravni oči omogoča ženski, da gleda, vendar hkrati njenega obraza ni 

mogoče prepoznati), moški od njih zahtevajo popolno podrejenost in v javno-

sti se lahko pojavljajo samo v spremstvu moškega. Ampak to še ni vse, mla-

dim deklicam odstranijo spolovilo na krut način.   

Seveda pa moramo izpostaviti Malalo Jusafzaj iz Pakistana, ki se je pred dve-

ma letoma oziroma pri rosnih petnajstih odločila, da se bo zavzeto borila za 

pravice deklic do izobrazbe. In čeprav jo je hrabra odločitev skoraj stala živ-

ljenja, se Malala ni ustavila. Ko je 12. julija lani na sedežu OZN spregovorila 

pred politiki svetovnih velesil, je navdušila z znamenitim stavkom: »En otrok, 

en učitelj, en svinčnik in ena knjiga lahko spremenijo svet.« 
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IZOBRAZBA DEKLET, KOT JE 

PRIKAZANA V LITERARNIH DELIH 

Aleksandra Kunstek 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 



 

V delavnici z naslovom Modna 

vročica profesorice Tanje Rupnik 

in profesorja Marka Kubaleta smo 

dijaki spoznali marsikaj novega. 

Začeli smo s sproščajočo igro, v 

kateri smo ugotavljali, kaj najpo-

gosteje oblečemo. V nadaljevanju 

smo ugotavljali, na kaj najprej 

pomislimo, ko slišimo besedo 

moda. Prav tako smo raziskovali 

izvor naših oblačil ter prišli do 

sklepa, da večina naših izdelkov 

prihaja iz jugovzhodne Azije.  

 

Bilo bi nenavadno, če ne bi nič 

računali, saj sta delavnico vodila 

profesorja matematike. Tako smo 

se lotili naloge, v kateri smo lahko 

sami izračunali, koliko denarja, ki 

ga plačamo za izdelek v trgovini 

(v konkretnem primeru je šlo za 

športne copate za 75 evrov), se 

porabi za plače delavcev, koliko za 

transport, material, oglaševanje in 

tako dalje. Prišli smo do spoznan-

ja, da so vse cene izdelkov precej 

napihnjene. Za konec smo se prei-

zkusili v debati, v kateri je nekaj 

dijakov predstavljalo pridelovalce 

bombaža iz Malija, drugi podjetje 

za odkup bombaža, tretji so sode-

lovali kot potrošniki. Vse skupaj je 

opazovalo spoštovano občinstvo. 

Menim, da je vsak izvedel nekaj 

novega.  
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Vito Podgoršek 
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VANJA GROSEK: »Pod samim naslovom delavnice sem si zamišljala nekaj druge-

ga, a me je delavnica vseeno presenetila, še posebej, ko smo računali »resnično 

ceno« športnih copat – torej, koliko je vreden sam material, koliko zaslužijo delavke, 

koliko sama znamka …« 

 

KIM BOGADONOVIČ: »Bilo mi je zelo zanimivo, saj sem izvedela veliko novih in 

presenetljivih podatkov.«  

 

NIKA BELE: »Delavnica je bila zelo zanimiva, hkrati pa tudi poučna, saj nam je 

prikazala oblačila tudi dosti bolj podrobno, in nismo izvedeli le, kakšno je oblačilo 

in kje je bilo narejeno.« 

 

TEJA BORŠIČ: »Ime delavnice nam ni izdalo vsega, saj se nismo pogovarjali o 

modi po svetu, temveč smo se predvsem koncentrirali na to, kdo izdelke, ki jih nosi-

mo vsak dan, izdeluje, in kje. Na primeru čevljev Nike smo tako spoznali šokantne 

resnice. Mislim, da si nihče ni predstavljal, v kakšnih slabih pogojih se delo izvaja in 

kako malo denarja delavci za svoje delo dobijo.« 



 

PAPIRUS EUREQUS 

 

Tako kot so stari Egipčani pred več 

kot 3000 leti izdelovali svoj posebni 

papir, tako imenovani papirus, smo 

tudi mi v delavnici Kaj lahko nare-

dim za čisto okolje?, ki jo je pripra-

vil profesor Boris Pokorn, izdelovali 

svojevrsten, dišeč, barven in recikli-

ran papir, ki smo ga sami poimeno-

vali papirus eurequs. Bi tudi sami 

želeli izdelati takšen papir in ga 

uporabiti za novoletne voščilnice? 

Potrebujete star papir (stare časopi-

se, revije, reklamne letake), ki ga 

nato natrgate na drobne koščke ter 

jih s paličnim mešalnikom dodobra 

zmiksate v topli vodi. Po nekajmi-

nutnem mešanju dobimo gosto kašo, 

ki je zaradi barvnih koščkov papirja 

značilno obarvana, npr. če zmešamo 

veliko rdečih listkov, bo kaša roza 

barve. Nato lahko kaši dodamo tudi 

razne začimbe in dišave, ki dajo 

končnemu izdelku prav prijeten 

vonj, za dekoracijo pa lahko doda-

mo tudi bleščice, cvetne listke in 

podobno. Kašo vlijemo v poseben 

okvir, ki ima na dnu mrežo in filtrir-

ni papir, nato pa dno okvirja potopi-

mo v vodo in kašo enakomerno 

porazdelimo po filtrirnem papirju. 

Okvir dvignemo, da voda odteče. 

Izdelek le še dobro osušimo in zlika-

mo, da dobimo čvrst, barven in 

dišeč papir, ki ga lahko nato upora-

bimo za izdelavo voš-

čilnic ali pa kot podlago 

za pisanje pisma. 

V delavnici smo se 

pogovarjali tudi o glo-

balnih okoljskih proble-

mih našega planeta, kot 

so globalno segrevanje, 

kisli dež, ozonska luk-

nja, in o tem, kaj lahko 

mi samo kot posamez-

niki v tem velikem sve-

tu sploh naredimo za 

čistejše okolje. Mislim, 

da je Rogaška Slatina 

na področju recikliranja 

odpadkov ter varovanja 

okolja storila kar veliko 

v primerjavi z drugimi 

kraji. 
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Velikokrat lahko slišimo, da potu-

jemo zato, da bi spoznali nove lju-

di, njihov način življenja, jezik in 

njihovo KULTURO. Predavanje 

Toma Križnarja nam je dalo nav-

dih za raziskovanje kulture Nub, 

vendar pa se v delavnici Medkul-

turna umetniška tržnica, ki jo je 

vodila profesorica Helena Topolo-

vec, nismo ustavili samo tu, tem-

več smo potovali še po drugih 

delih sveta in odkrivali umetniške 

artefakte še drugih starejših kultur. 

Najprej smo obiskali ljudstva Ark-

tike in Severne Amerike, Aljaske 

ter Grenlandije in spoznali njiho-

vega inukshuka – ogromno kamni-

to figuro, ki služi komunikaciji 

(sporoča, da je nekdo tukaj že bil 

oz. da je popotnik na pravi poti).  

Nato smo potovali na Daljni 

vzhod, kjer smo izvedeli vse o nji-

hovem senbazuruju. Gre za neke 

vrste ptiča, ki ljudem prinaša srečo 

in mir. Po tradiciji jih mora neves-

tin oče izdelati kar 1000 in mlado-

poročencema tako zagotoviti 1000 

srečnih let. 

Nekaj novega smo se naučili tudi o 

arabski kulturi, in sicer skozi nji-

hov kulturni artefakt, ki se imenuje 

hamsa. Izgleda kot odprta desna 

roka in je univerzalni znak zaščite, 

sreče, rodnosti in učenja. 

Izvedeli smo še, da so za Afriko 

značilne predvsem maske iz kam-

na, kosti in lesa, ki so jih uporab-

ljali za duhovne in verske obrede. 

Spoznali smo tudi »worry dolls«, 

ki tradicionalno prihajajo iz Gvate-

male in bi naj, če jih položimo pod 

blazino, skrbele za miren spanec 

brez vseh skrbi. 

Na samem koncu pa smo si z zani-

manjem ogledali še nekaj vsem 

dobro poznanih lampijonov, ki jih 

ljudje spuščajo v zrak z upanjem 

na boljšo prihodnost. 

V naslednjem, izredno zanimivem 

delu delavnice pa smo se lahko še 

sami preizkusili v izdelovanju 

vseh teh artefaktov. Sestavljali 

smo inukshuke, poslikavali hamse 

in obrazne maske ter izdelovali 

lampijone in »worry dolls«. Pose-

ben izziv je bil sestaviti senbazu-

ruja, a je tudi to zaradi velikega 

spodbujanja gospe Topolovec 

uspelo veliki večini dijakov. 

»Dela« je bilo več kot dovolj in 

delavnica se je končala kar prehit-

ro. Prepričana sem, da je vsak 

dijak zaradi pestre izbire našel 

nekaj zase in v tem užival. Delav-

nica je bila zares raznolika, zani-

miva in je minevala ob sprošče-

nem klepetu.  
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VEČKULTURNA UMETNIŠKA 

TRŽNICA 

Urška Jeranko 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

Claudia Narat: »Slikala sem na tradi-

cionalne afriške maske, za kar sem se 

odločila zaradi različnega pomena in 

linij, prisotnih na teh maskah.« 

Tjaša Recko: »V tej delavnici sem naj-

bolj uživala v izdelavi majevskih punčk 

in zlaganju origami ptičev.« 

Manca Mrkša: »Aboridžini so izjemno 

zanimivo ljudstvo, zato me je takoj pri-

tegnila njihova tehnika slikanja »dot 

painting«. Zahteva izjemno natančnost, 

zato je bilo poslikavanje obeskov zame 

pravi izziv, ki sem ga z veseljem spreje-

la.« 

Viktorija Bosnar: »Prevzelo me je 

zlaganje origami žerjavov in zgodba, 

da se ti izpolni želja, ko sestaviš 1000 

žerjavov.« 

Mitja Marguč: »Ta delavnica mi je 

bila zelo všeč, saj sem se naučil zlagati 

origami, kar je del japonske kulture, ki 

me zelo zanima.« 



 

Vsi smo rojeni svobodni in enako-

vredni. Naša delavnica nas je hote-

la opomniti, da to na žalost ne drži 

vedno in povsod. 

Skozi video so nam bile predstav-

ljene zgodbe otrok po svetu, ki 

živijo v nehumanih okoliščinah, 

največkrat zaradi kapitalističnih 

idej, ki ji zanima samo dobiček, ne 

pa tudi zdravje in razvoj otrok, ki 

delajo v tako težkih razmerah. 

Človeška sebičnost v takih prime-

rih ne pozna meja. 

Posebej so nas presenetile nasled-

nje številke: 

 16 000 otrok umre vsak 

dan, eden na vsakih 5 

sekund, 

 več kot 200 milijonov 

otrok po svetu je zasužnje-

nih, 

 200 000 – 300 000 je otroš-

kih vojakov, 

 več kot 325 000 otrok je 

brezdomcev. 

Ali ste vedeli, da na tisoče otrok 

trpi in dela za nekaj centov na dan, 

da naberejo dovolj kakavovca za 

izdelavo čokolade? V primerjavi z 

drugimi stvarmi v našem življenju 

je skoraj nepomembna, a vendar se 

za njeno izdelavo skriva toliko 

trpljenja nedolžnih otrok. Razmis-

lite o tem naslednjič, ko kupujete 

čokolado znane znamke.  

Tudi ko kupujete zlat nakit, se lah-

ko vprašate, od kod prihaja. Tudi 

to je delo otrok, ki delajo v zdravju 

škodljivih razmerah. Večkrat so 

odvzeti od svoje družine in proda-

ni na človeškem trgu za delo. Pri-

krajšani so za izobrazbo in nor-

malno otroško življenje. Težko 

fizično delo močno vpliva na nji-

hov razvoj in jih omejuje, razne 

kemikalije, s katerimi se srečujejo, 

pa povzročajo hude bolezni, vča-

sih tudi smrt. Nimajo pitne vode, 

živijo v tovarnah, kjer jim ni dovo-

ljeno govoriti in delajo po 16 ur na 

dan. 

 

Ta delavnica nas je želela opozori-

ti na te razmere in nam sporočiti, 

da lahko z malimi spremembami, 

močno voljo in ljubeznijo do 

sočloveka pomagamo spremeniti 

svet na bolje. Prvi korak k temu je, 

da se najprej sploh zavemo, kaj se 

dogaja po svetu in da se ne zanaša-

mo samo na druge, temveč da tudi 

sami prispevamo, četudi so največ, 

kar lahko damo, besede. 
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GAY, STRAIGHT, BLACK, WHITE, RELIGIOUS, 

ATHEIST WE ARE ALL ONE FAMILY 

Jasmina in Teja Kovačič 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

»Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva. 

Naučili smo se veliko stvari o naših 

vrstnikih drugod po svetu, še posebej, 

kako živijo in kako lahko mi prispevamo 

za njihovo boljše življenje.« 

Petra Preininger 

 

 

 

»Delavnica je bila zelo zanimiva in 

poučna. Izvedeli smo, kako ravnajo z 

otroki po svetu, kar pa me je tudi zelo 

šokiralo.« 

Tina Murko 

»Šokiral me je film o razmerah v tovarnah, kjer izdelujejo izdelke Nike.« 

Aleks Brenčič 

 

 

»Delavnica je bila zanimiva in zelo poučna. Spoznali smo mnoga dejstva, ki 

so se zdela zelo presenetljiva in nepričakovana. Najbolj me je šokiralo delo 

otrok, ki so že od malega odvzeti od družine in delajo za minimalno plačilo.« 

Nika Bele 



Kaj je pošteno? V današnjem času 

se bolj malo stvari zdi poštenih. 

Prav zaradi tega smo se (vsaj jaz) 

z zanimanjem podali v delavnico z 

zgoraj omenjenim imenom. 

V delavnici, ki sta jo vodili profe-

sorica Zora Tabak in profesorica 

Nataša Šafranko, smo se igrali dve 

zanimivi igri. Prva igra je bila 

zgolj za spoznavanje in zabavo. 

Zdela se mi je zelo primerna, saj 

večine dijakov nisem poznal. Pri 

naslednji igri pa smo se razvrstili v 

dve skupini. Najprej so učilnico 

zapustili učenci prve skupine. Po 

vrnitvi je vsak začel pripovedovati 

zgodbo nekomu iz druge skupine. 

Ti dijaki so morali biti čim slabši 

poslušalci, ki so nas s tem spravili 

v slabo voljo. Zatem smo vloge 

zamenjali, le z razliko, da smo mi 

morali biti čim boljši poslušalci. 

Po tej igri smo se malo pogovorili 

o tem, kako poslušanje vpliva na 

razpoloženje govorca. 

Za vsem tem pa je prišel glavni 

del. Ogledali smo si več primerov 

kršenja pravic. En primer kršenja 

pravic je Chelsea Manning, ki je 

objavila podatke o domnevnem 

kršenju pravic s strani ameriške 

vojske. Zaradi objave teh podat-

kov je dobila 35 let zaporne kazni, 

kar se mi zdi nePOŠTENO in prav 

zato smo pisali pisma za izpustitev 

Chelsea iz zapora. Svoje misli 

bomo posredovali tudi osnovno-

šolcem. 
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KAJ JE POŠTENO?  

Marko Tacer 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

 

Žiga Lah Koštomaj: »Delavnica 

mi je bila zelo všeč, saj smo s 

pogovorom in sodelovanjem prišli 

do ugotovitev, da v današnjem sve-

tu ne smemo biti ignorantski do 

stisk ljudi v drugih krajih.« 

 

Domen Zupan: »Bilo je zanimivo 

in všeč mi je, da smo se združili z 

ostalimi letniki in se veliko naučili. 

Delavnice bi lahko trajale dlje.« 



 

Naše delo v sklopu delavnic Pošte-

no prevetreno smo v sredo oprav-

ljali s članicama društva Humani-

tas, ki sta nam pomagali pri razkri-

vanju resnic o revščini po svetu. 

Najprej smo spoznali pravo raz-

merje kontinentov, ki nas je zelo 

presenetilo in nam pomagalo razu-

meti navidezno razmerje med veli-

kostjo in pomembnostjo. Prav tako 

smo izvedeli, koliko prebivalcev 

ima katera celina in to primerjali z 

BDP-jem celin. Spoznanja so nas 

začudila. Razlika med prihodki 

celin, kot so Evropa, Severna 

Amerika, Azija in Afrika je zelo 

nepravična glede na razmerje pre-

bivalcev. Skozi igro smo se naučili 

tudi uporabljati vire za preživetje 

tako, da jih za naslednje generacije 

zagotovo ne bi zmanjkalo. Med 

svojim razmišljanjem smo se dija-

ki zelo zabavali. 

 

Letošnja nagrajenca za mir sta 

Pakistanka Malala Jusafzaj, ki je 

po skoraj usodnem strelu v glavo 

zaradi zagovarjanja izobraževanja 

deklet začela boj za izobraževanje 

žensk. Kailaš Satjarti pa je indijski 

borec za pravice otrok in se bori 

proti suženjstvu in delu le-teh. Do 

zdaj je s svojim gibanjem osvobo-

dil že več kot 80 000 otrok, kar 

nam dokazuje, da moramo za uči-

nek stopiti skupaj in zagovarjati 

svoja načela.  
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KATERO REVŠČINO ODPRAVLJATA 

NOBELOVA NAGRAJENCA ZA MIR? 

Ela Tišma 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

»Delavnica je bila zanimiva. 

Najbolj me je presenetila realna 

velikost Afrike.« 

 

»Skozi igro smo se veliko nauči-

li, najbolj pa mi je bilo zanimivo 

to, da ima Afrika ne glede na vsa 

naravna bogastva najmanj pri-

hodka.« 

 

»Razmišljala sem o tem, kako ne 

smemo kupovati stvari, katerih 

izvora ne poznamo. Prav tako ne 

smemo zapravljati brezglavo.« 

 

»Delavnica se mi je zdela pouč-

na. Pri pogovoru smo sodelova-

li.« 

 



Za delavnico Energija vetra - energija prihodnosti se je profesor Andrej 

Hartman zelo dobro pripravil. Predstavil nam je različne vetrnice, s pomo-

čjo katerih bi lahko pridobivali in v manjšini že pridobivamo mnogo več 

energije z manjšim onesnaževanjem. Danes poznamo številne načine pri-

dobivanja električne energije – s pomočjo vode, toplote, jedrske energije, 

vetra in druge. A dejstvo je, da pridobivanje električne energije z vetrnimi 

elektrarnami nima negativnih vplivov na okolje in spada med obnovljive 

vire energije. 

V Sloveniji je bila do leta 2013 postavljena le ena vetrna elektrarna, in 

sicer v Dolenji vasi. Ogledali smo si pa tudi nekaj kratkih filmčkov, da 

smo si delovanje vetrnic lahko lažje predstavljali. Proti koncu delavnice 

smo preizkusili, koliko smo ustvarjalni. Po skupinah smo namreč ustvarili 

vetrnice iz različnih materialov oziroma odpadnih embalaž ter jih preizku-

sili, če delujejo. Izdelki so delovali s pomočjo generatorja, s posebnim 

programom na računalniku pa smo izdelali tudi graf. 
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ENERGIJA VETRA – ENERGIJA 

PRIHODNOSTI 

Maja Ulaga 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

Brina Sotošek, 2. a 

»V delavnici smo se naučili veliko novega in se prav tako preizkusili v ročnih spret-

nostih. Bilo je zelo zanimivo in poučno. Rezultati in ugotovitve, kako koristne so 

vetrnice za ljudi in naravo, pa so bili zelo presenetljivi.« 

 

Klara Koražija, 2. a: 

»Prof. fizike Andrej Hartman nas je naučil vse o vetru. Vsaka vetrna turbina ima 

lahko dva lista, nekatere pa jih imajo lahko tudi do dvanajst. V tem delu predstavitve 

smo morali biti še posebej pozorni, saj smo vetrno turbino kasneje tudi sami izdelali 

iz odpadnih materialov. Delavnica je potekala nadvse sproščeno in zabavno. V kon-

čne izdelke pa smo vložili veliko truda in ustvarjalnosti.« 



V projektnem tednu smo v sklopu delavnic z naslovom Pošteno prevetreno s profesorjema Janezom Srebotom in 

Bogomilom Kropejem ugotavljali nekaj o svoji osebni identiteti in kako se različne identitete prepletajo v družbi. 

Da bi nam profesorja pomagala razmišljati, sta nam na kratko pokazala, kako bi s ključnimi besedami predstavili 

del svoje osebnostne identitete. 

»Že na začetku smo drug drugemu predstavili svoj "jaz" v nekaj povedih,« je na to temo dejala Maja. Delo smo si 

razdelili po manjših skupinah, vsaka skupina je ugotavljala in zastopala svoje stališče. V skupinah smo izbirali 

med spolno, religiozno in narodnostno identiteto. Prikazali smo različna stališča in iskali skupne točke. Prav to je 

pritegnilo mnogo dijakov, kot pravi Žiga: »Delavnica se mi je zdela dokaj v redu, saj smo morali sami poiskati 

argumente, s katerimi smo nato branili svoja stališča.« S tem se je strinjala tudi Maja: »V skupinah smo aktivno 

sodelovali na temo, ki si jo je izbrala vsaka skupina sama in na koncu smo svoja razmišljanja delili z drugimi.«  

Predvsem smo pa spoznali, da ima vsak človek svojo osebnostno identiteto, s katero, kljub nekaterim razlikam, 

tvorimo večjo identiteto družbe. 

Stran 17 

ZAKAJ SEM JAZ JAZ?  

Martin Belcer 

 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 



 

Polni vtisov – takšnih in drugačnih, različnih mnenj in premišljujočih glav 

smo se podali na delo. Kot da že ni bilo dovolj šokantnih podatkov, smo 

prebirali članke o revščini na domačih tleh. Razdeljeni na še manjše skupine 

smo raziskovali zavrženo hrano na različnih področjih. Osredinili smo se 

predvsem na javne inštitucije, in sicer šolo in trgovine ter na posamezniko-

vo ravnanje s hrano. Delo je potekalo na razgiban način; najprej smo sesta-

vili načrt (razne ankete, hipoteze ipd.), s katerim bi lahko prišli do zaneslji-

vih podatkov. Odpravili smo se na teren. Anketirali smo potrošnike pred 

trgovinami ter izvedli intervju s poslovodji trgovin Jager in Mercator, ki sta 

povedala, da hrane zavržejo zelo malo. Podatke smo prenesli v učilnico ter 

se radovedni lotili obdelave. Ugotovili smo kar nekaj presenetljivih in pret-

resljivih dejstev. Po treh dneh raziskovanja v naši šolski kuhinji smo ugoto-

vili, da dijaki zavržejo kar 30 % hrane. Naš končni sklep temelji na dejstvu, 

da trgovine in druge inštitucije s hrano ravnajo varčno, nekoliko bolj pa se 

zaplete pri vsakem posamezniku. 
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SITI LAČNEMU NE VERJAME?! 

 

 

 

 

 

 

Lara Tepeš 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 

Lara Tepeš, 1. b: »Delavnica se mi je zdela zanimiva, saj je delo potekalo na razgiban način. Izvedela sem tudi kar nekaj zanimi-

vih in predvsem presenetljivih dejstev.« 

 

Vid Flucher, 2. a: »Zanimivo je bilo izvedeti več o odvrženi hrani. Nekateri podatki so me zelo presenetili.« 

 

Oskar Rojs, 4. b: »Delo v delavnici mi je bilo zelo zanimivo. Izvedel sem zanimiva dejstva, ki so mi dala misliti.« 



 

Da smo vsi najemniki istega sveta, 

smo se prepričali v delavnici pro-

fesorice Alenke Virant in profeso-

rice Rebeke Amon Majer. V sklo-

pu delavnice smo si ogledali več 

mednarodnih podjetij, ki so se 

zakoreninila prav v Rogaški Slati-

ni.  

 

Logistično podjetje Avto šola Prah 

deluje že več kot 20 let in je pre-

poznavno pri večjih tujih partner-

jih. Naš bivši dijak, sedaj zaposlen 

pri podjetju Prah, gospod Dino 

Markovinovič, nam je predstavil 

tri vodilne mednarodne projekte, 

med katerimi izstopa projekt Hori-

zon 2020, ki se zavzema predvsem 

za raziskave in inovacije. Na temo 

projekta Horizon 2020 smo dijaki 

pletli nove ideje za 4 vodilne steb-

re njihove glavne mednarodne pre-

poznavnosti. Ideje so se navezova-

le na: izkoriščanje naravnih virov, 

okoljsko problematiko z nizkimi 

emisijami, perspektivo za boljše 

izobraževanje ter na logistiko in 

transport. Dijaki smo pokazali 

svojo intelektualno plat, saj smo s 

svojimi zamislimi doprinesli zelo 

dobre ideje. Gospod Igor Prah je te 

ideje komentiral, nas motiviral v 

smislu globalnega razmišljanja, 

skupaj pa smo dorekli tudi nadalj-

nje sodelovanje v raziskavah tega 

projekta. Na koncu smo se še 

dokazali v vožnji s simulatorjem 

osebnega avtomobila in motorja, 

ki sta hkrati tudi edina mobilna 

simulatorja v naši državi. 

 

V Rogaški Slatini pa je vsekakor 

zakoreninjeno svetovno znano 

podjetje Kozmetika Afrodita, ki ga 

je ustanovila domačinka gospa 

Danica Zorin Mijošek. Drugo leto 

bodo uspešno proslavili 45 let svo-

jega prenašanja tradicije proizvod-

nje visokokakovostnih kozmetič-

nih izdelkov. Na njihovi predstavi-

tvi smo po ogledu kratkega filma 

poslušali izčrpno predstavitev pod-

jetja in njihovega začetka na poti 

mednarodnega trženja. Začetek je 

bil zanimiv, s kamilicami in ostali-

mi temeljnimi bazami so ustvarili 

prvo kremo za ublažitev občutljive 

kože. Podjetje Afrodita je na 

»belem« seznamu, kar pomeni, da 

svojih izdelkov ne testira na živa-

lih. Z leti je naraslo število pov-

praševanja s celotnega sveta in 

danes se ponašajo z več kot 600 

različnimi izdelki. Spoznali smo, 

da lahko včasih dobra ideja s pra-

vo motivacijo postane otipljiva 

realnost. Dejansko drži pregovor 

»Zrno na zrno pogača, kamen na 

kamen palača«.  

 

Rogaška Slatina se ponaša z boga-

to tradicijo proizvodnje stekla, 

katere zgodovina sega že v leto 

1665. To naše bogastvo smo tudi 

konkretno doživeli, saj so nas po 

sprejetju v podjetju popeljali skozi 

časovni razvoj Steklarne Rogaške. 

Sledil je ogled proizvodnje ter 

trgovine z končnimi izdelki, ker pa 

smo bili osredotočeni predvsem na 

mednarodno prepoznavnost, smo 

prisluhnili tudi razlagi gospe Špele 

Brantuša, ki nam je približala pro-

dor blagovne znamke iz lokalnega 

okolja v svetovno razsežnost. 

Kljub uspešnosti je v kruti bitki 

globalizacije težko ostati na med-

narodnem vrhu, saj številne bolj 

gospodarsko razvite države kljub 

slabši kvaliteti lažje prodirajo na 

trg. Podjetje pa se sooča tudi s 

težavo zaposlovanja novih kadrov, 

saj zanimanje za ta poklic vse bolj 

upada.  

Čeprav v projektu nismo zajeli 

vseh uspešnih domačih podjetij, 

smo spoznali, da tudi majhen kraj 

lahko posega v sam svetovni vrh. 

Dragi dijaki, pozivamo vas, da se 

notranje motivirate in vkujete svo-

jo vztrajnost v svojo lepo prihod-

nost. 
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MEDNARODNA PREPOZNAVNOST 

DOMAČIH PODJETIJ 

Alja Poharc 

Oskar Rojs 

Jolanda Čonč 

Melani Peer 

NAŠ SVET, NAŠE DOSTOJANSTVO, NAŠA PRIHODNOST 



 

Namen delavnice Vsi smo najemniki 

istega sveta je bil spoznati, kako kot 

potrošniki vplivamo na družbene in 

okoljske razmere na različnih delih sve-

ta. 

Profesorici sta nam najprej predstavili 

nekaj bistvenih podatkov, v nadaljevan-

ju pa smo si ogledali film o proizvodnji 

bombaža v Indiji ter o izsekavanju trop-

skih gozdov. V kratkih filmih so bile 

predstavljene posledice za naravo. 

 

Izpostavili smo naslednje probleme: 

 uporaba pesticidov pri pridelavi 

hrane in bombaža, 

 krčenje pragozdov, 

poraba energije za namen transporta 

dobrin po vsem svetu. 

 

Na podlagi gledanih filmov in debate 

smo ugotovili naslednje: uporaba pesti-

cidov pri škropljenju bombaža v Indiji 

predstavlja velik problem za zdravje 

delavcev, prav tako pa posledično vpli-

va na nas. Bombaž, ki ga proizvajajo v 

Indiji, vsebuje visoko raven škodljivih 

snovi. Kljub temu, da v pridelovalnici 

bombažnih vlaken vlaknine operejo in 

delno razkužijo, na njih ostanejo škod-

ljive snovi. Te snovi so posledica upora-

be pesticidov. Tako vlakna nadaljujejo 

pot do predilnic, kjer oblikujejo oblači-

la, ki jih nato razpošljejo in prodajajo po 

vsem svetu. Oblačila je mogoče kupiti 

povsod po svetu, tudi v Sloveniji.  

Naslednji problem je krčenje pragoz-

dov. V tropskih krajih je izsekavanje 

gozdov vsakodnevno opravilo. Na dan 

posekajo za kar 3 nogometna igrišča 

veliko površino gozdov. Glavni vzrok 

za izsekavanje je seveda zahteva po 

lesu, ki gre naprej v obdelavo, katere 

končni izdelek je papir. Drugi proizvodi 

so tudi palmovo olje, ki ga pridelajo z 

izsekavanjem palm. Različni izdelki iz 

lesa so prav tako zelo razširjeni in šte-

vilčni kosi pohištva. Vsi vemo, da dre-

vesa proizvajajo kisik, z izsekavanjem 

pa zmanjšamo število dreves, ki ta kisik 

proizvaja. S tem škodimo sami sebi. 

Naslednji zelo velik problem pa je ta, da 

z izsekavanjem krčimo naravni habitat 

mnogim živalskim vrstam. Največkrat 

gre za živali, ki jih ne najdemo na nobe-

nem drugem kraju na svetu. S krčenjem 

gozdov ogrožamo njihovo življenje in 

smo samo korak bližje njihovemu izu-

mrtju. 

Tretji problem, ki smo ga v delavnici 

izpostavili, je poraba energije za namen 

transporta dobrin po vsem svetu. Tu gre 

predvsem za porabo goriva in drugih 

stranskih produktov nafte. Ladja porabi 

165 ton goriva za 1000 km dolgo pot, 

letalo pa v primerjavi z ladjo 21 ton 

goriva. Neprestano preti nevarnost izlit-

ja nafte v morje. Pri tem je ogroženo 

življenje mnogih morskih in kopenskih 

živali.  

 

Kako lahko vse to preprečimo? Nekaj 

predlogov: 

 uporaba lokalne kmetijske proizvo-

dnje, 

 zmanjšanje količine izdelkov, ki 

vsebujejo palmovo olje, 

 omejitev uporabe aluminija, 

 izkoriščanje naravnih virov energi-

je (sonce, veter, voda), 

doma si lahko naredimo visoko gredo. 

 

Kaj sploh je visoka greda? To je zelo 

preprost način proizvodnje hrane in živil 

doma. Sama izdelava je zelo preprosta, 

zato smo se tega lotili tudi v delavnici. 

Najprej smo znotraj že narejenega ogro-

dja (lesene palice, sestavljene v obliki 

štirikotnika) polagali veje ter jih preple-

tali v mrežo. Na to mrežo smo nato 

nasuli malo zemlje, nanjo pa položili še 

slamo. Na slamo smo nasuli plast listja. 

Na koncu je sledila še 5 cm debela plast 

zemlje, ki smo jo oblikovali, tako da je 

celotna greda na koncu imela obliko 

kupole. V gredo smo posadili semena in 

jih zalili z vodo.  

 

Druga skupina pa je poskušala in tudi 

uspela narediti doma narejeno pečico. S 

pomočjo nekaj vsakodnevnih predmetov 

so jo sestavili v manj kot 10 minutah. 

Potrebovali so škatlo od pice, aluminija-

sto folijo ter svetilko. Da so se lahko 

prepričali, ali pečica res deluje, so v njej 

stopili čokolado.  

 

Delavnica je bila zelo zanimiva in pouč-

na, delo pa sproščeno in zabavno. Spoz-

nali smo, da lahko naredimo spremem-

bo, če to tudi želimo in smo pripravljeni 

za to nekaj žrtvovati. Vsak od nas lahko 

kaj spremeni. Za konec pa vam še pus-

tim misliti ob citatu Mahatme Gandija: 

»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v 

svetu«. 
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Ali ste vedeli, zakaj ima virus ebo-

le takšno ime? Dijaki, ki smo se 

vključili v delavnico z naslovom 

Kaj se skriva za ebolo, smo izve-

deli to in še marsikaj. 

  

Polni pričakovanj, kaj novega se 

bomo naučili, smo se zbrali in 

delavnico začeli tako, da smo s 

pomočjo vprašalnika ugotavljali, 

kaj že vemo o smrtonosnem virusu 

ebole, kje se je prvič pojavil in na 

kakšen način se prenaša. Nato smo 

svoje znanje še izpopolnili ob gle-

danju dokumentarnega filma v 

angleščini, iz katerega smo bolj 

podrobno izvedeli, kakšni so simp-

tomi bolezni, kje je le-ta najbolj 

razširjena in ali obstaja zdravilo 

zoper ta nevaren virus. Dejstva, ki 

smo jih videli v filmu, so bila pret-

resljiva in so nam vsem dala misli-

ti.  

 

Po zanimivem in poučnem doku-

mentarcu smo se začeli pripravljati 

na konferenco, ki smo jo izvedli v 

zadnjem delu delavnice. Profesori-

ci sta nam razdelili različne vloge: 

prelevili smo se v zdravnike, novi-

narje, preživele, turiste, medicin-

ske sestre, strokovnjake za viruse, 

poročevalce s terena. S pomočjo 

spleta smo preko telefonov, tablic 

in prenosnih računalnikov pridobi-

li še dodatno znanje, s katerim 

smo svoje vloge naredili še bolj 

prepričljive. Ko smo si pripravili 

gradivo za konferenco, smo se 

posedli v polkrog in začeli. Vsak 

se je v svojo vlogo z lahkoto vži-

vel in tako je konferenca ob mode-

ratorjevih vprašanjih potekala 

sproščeno in predvsem zelo zabav-

no. To, da je govor tekel v angleš-

kem in deloma tudi v nemškem 

jeziku, je naredilo vso stvar še bolj 

zanimivo. 

 

Ob koncu je še vsak udeleženec 

povedal svoje mnenje o delavnici; 

nekaj jih je zbranih tudi tukaj. 

Prav na koncu pa naj še odgovo-

rim na vprašanje, ki sem ga posta-

vila na začetku. Torej, virus ebole 

je dobil ime po dolini reke Ebole v 

Kongu, kjer se je leta 1976 tudi 

prvič pojavil. 
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Lara Tepeš 

NA Š SVE T,  NAŠ E DOS T OJA NS TV O,  NA ŠA  PRI HODNOS T  

Ines Hlupić, 1. a: »Ta delavnica mi 

je bila ena izmed najbolj zanimivih, 

saj smo lahko sodelovali vsi in vsak 

od nas je lahko prispeval svoj del. 

Všeč mi je bila konferenca, ki smo jo 

izvedli ob koncu delavnice. To, da je 

delo potekalo v angleškem in nem-

škem jeziku, pa je vse skupaj še bolj 

popestrilo.«  

 

Tim Čuček, 4. a: »Delavnica je bila 

izvirna in predvsem zabavna, saj je 

potekala v nemškem in angleškem 

jeziku. Film na začetku delavnice nas 

je pritegnil in motiviral za nadaljnje 

delo.« 

 

Uroš Žerak, 4. a: »V delavnici smo 

se imeli zelo lepo. Obe profesorici 

sta se potrudili in nam razjasnili in 

nadgradili znanje o eboli. Najboljši 

del pa je seveda bila igra vlog, saj 

smo za nekaj časa postali zdravni-

ki,voditelji, turisti, znanstveniki, 

medicinske sestre ipd.« 
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DELAVNICE SO PRIPRAVILI IN VODILI 
 

IZZIVI SEDANJOSTI KOT VPLIV NA PRIHODNOST 

 

POGLEJMO MALO DLJE  

Branka Kovačič, 

Andreja Novak  

JIN IN JANG  

Josipa Hrepevnik  

KAPLJICA VODE  

Anita Pihlar, Vesna Kobilšek 

IZOBRAZBA DEKLET, KOT JE PRIKAZANA V  

LITERARNIH DELIH 

Alenka Golež 

 

MAVRIČNO? 

 

MODNA VROČICA 

Tanja Rupnik, Marko Kubale 

KAJ LAHKO NAREDIM ZA ČISTO OKOLJE? 

Boris Pokorn 

VEČKULTURNA UMETNIŠKA TRŽNICA 

Helena Topolovec 

GAY, STRAIGHT, BLACK, WHITE, RELIGIOUS, ATHEIST 

WE ARE ALL ONE FAMILY 

Agata Brantuša, Gabrijela Fürlinger  

POŠTENO PREVETRENO 

 

KAJ JE POŠTENO?  

Nataša Šafranko, Zora Tabak 

KATERO REVŠČINO ODPRAVLJATA NOBELOVA 

NAGRAJENCA ZA MIR? 

Društvo Humanitas 

ENERGIJA VETRA – ENERGIJA PRIHODNOSTI 

Andrej Hartman 

ZAKAJ SEM JAZ JAZ?  

Janez Srebot, Bogomil Kropej 

 

VSI SMO NAJEMNIKI ISTEGA SVETA – SMO  

PRIPRAVLJENI? 

 

SITI LAČNEMU NE VERJAME?! 

Milena Ogrizek, Tatjana Cirer 

MEDNARODNA PREPOZNAVNOST DOMAČIH 

PODJETIJ 

Alenka Virant, Rebeka Majer Amon 

VSI SMO NAJEMNIKI ISTEGA SVETA 

Tanja Ocvirk, Zdenka Petelinšek 

KAJ SE SKRIVA ZA EBOLO? 

Mateja Jagodič, Bernarda Leva 



 

ZAHVALJUJEMO SE SPONZORJU 


