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»Če se ti zdi, da nekaj zmoreš, ali pa le sanjaš o tem, 

se nemudoma loti dela. 

Drznost je genialna, močna in čarobna.« 

Goethe 

 

Dandanes so izobrazba, znanje in kompetence ključnega pomena za vpis na dober študij in 

izgradnjo uspešne kariere. Vendar nam vsega tega šola žal ne daje; snov, ki se jo učimo v šoli, pre-

prosto ne ustreza več kriterijem moderne družbe. Izobraževalni zavodi nam v resnici dajejo le 

podlago, na kateri smo primorani graditi sami.  

Veliko za doseganje lastnih ciljev potrebnih veščin lahko pridobimo z zunajšolskimi dejavnostmi, 

kjer raziskujemo svoje talente in krepimo svojo samopodobo. Sprva so to morda le hobiji, ki sča-

soma postanejo del nas; želimo jim nameniti čim več prostega časa. Nezavedno ob njih pridobiva-

mo znanje, ki nam bo pomagalo pri soočanju z življenjem. 

Tudi na našem ŠCRS-ju je ogromno dijakov, ki so aktivni zunaj šole, dosegajo številne uspehe, pa 

jih sploh ne poznamo. Zato smo se pisci Glažovne z našo mentorico na čelu, gospo Topolovec, 

odločili, da v aprilski Glažovni izpostavimo in pohvalimo za trud ravno njih. 

»Med vrsticami« pa ne spreglejte tudi nekaterih pomladno-zabavnih člankov. 

Prijetno branje vam želim! 

URŠKA JERANKO 
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PRIHODNOST, PRIHODNOST, 
NAŠA PRIHODNOST 

Življenje je namenjeno učenju, iskanju mnogih talentov in upanju na dobro ali boljšo prihodnost. Ker je svet okruten 

in je borbenost vedno dobrodošla, se je dobro ukvarjati z borilnimi športi, med katere spade tudi karate.V intervjuju z 

Natalijo Plevčak, bivšo fazanko in zdajšnjo dijakinjo 1. letnika, pa se je izkazalo, da lahko okruten svet premamimo 

tudi z vsemogočnimi zvoki klavirja. 

 

Kdaj si se začela ukvarjati s karatejem? Je bil pri tem prisoten kakšen določen razlog? 

S karatejem sem se začela ukvarjati v 5. razredu. Takrat je namreč moj sošolec imel resne probleme z mojimi lasmi in 

me je zelo pogosto vlekel zanje; bil je prevelik in mu zaradi strahu nisem upala vrniti. Nato sem pa izvedela, da hodi 

na karate; ugotovila sem, da ne bi bilo slabo, če bi tudi jaz začela. Tako bi mu lahko »duplo« vrnila, pa tudi svojo sam-

ozavest bi povečala. In tako sem začela pridno trenirati. 

 

Je karate tvoja edina aktivnost, ki jo izvajaš v prostem času? 

Ne, ni. Nekaj mesecev pred karatejem (torej v 5. razredu) sem se začela ukvarjati tudi z igranjem klavirja, saj je mami 

menila, da imam preveč prostega časa (tu se je hudo zmotilaJ). In od začetka sem bila nad tem zelo navdušena, saj 

sem mislila, da igranje klavirja ni nekako težka stvar in da bom zlahka poleg ur klavirja obiskovala tudi vadbo karateja. 

Vendar se je kasneje izkazalo, da je kar težko izvajati obe dejavnosti hkrati. 

 

Kako ti uspe usklajevati šolo, karate in klavir? 

Zdaj, ko sem prišla v gimnazijo – in so nas zasuli z učenjem – je nekoliko težje vse skupaj uskladiti, vendar imam ti 

dejavnosti zelo rada; z veseljem ju obiskujem. V šolo sicer ne vložim vseh svojih moči, ki bi jih lahko, zato mi ostane 

dovolj časa tudi za druge obveznosti oz. dejavnosti. 

 

Ali ti zraven šole in zunajšolskih dejavnosti ostane kaj prostega časa? 

Ja, seveda mi. Mislim, mora mi nekaj ostati , če ne, bi bilo moje življenje preveč stresno. Pri karateju trenutno ne 

hodim več na tekmovanja, ki so bila največkrat ob sobotah, in mi zato ostane še veliko prostega časa.  

 

Imaš dve med seboj različni aktivnosti, v kateri pa se vidiš v prihodnosti? 

Nimam še čisto določenih ciljev. Za karate menim, da mi bo koristil v vsakdanjem življenju, saj je vedno več »norcev« 

na cesti. Za klavir pa upam, da ga bom lahko uporabljala v bodoči službi, ko in če jo bom imela.  

 

Si kdaj pomislila, da bi zaradi obilice dejavnosti pri kateri odnehala, jo dala »na stran«? 

Ja – in to sem tudi storila. Zaradi učenja sem dala na stran karate. Vendar sem čez 2 meseca ugotovila, da se zaradi 

tega, ker sem ga nekoliko opustila, nisem učila nič več kot prej, zato je postal karate spet del mojih dejavnosti.  
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BODOČA ZVEZDA 

Za svoj intervju sem si izbrala mladega snemalca, režiserja 
in pa nekdaj tudi violinista Luko Drofenika, ki bo v svoji prihodnosti in bodoči karieri zagotovo dvignil veliko prahu. 
Verjamem, da ga bomo v prihodnje videli na velikih platnih ali pa na režiserskem stolčku. 
 
Kdaj in kako si se začel ukvarjati s snemanjem oziroma režiranjem? 
Pravzaprav se je vse začelo z mojim zanimanjem predvsem za filmsko igro in igranjem nasploh. Skozi igro sem spoz-
naval delo režiserja, kar me je vedno bolj navduševalo. Ugotovil sem, da je v mojih letih boljše, če se posvetim režiji, 
saj tudi na tak način spoznavam igro in igranje, vendar ne čakam na priložnosti za vloge, temveč si jih ustvarim sam. 
 
Delaš trenutno na kakšnem projektu? Kje si že sodeloval? 
Že pred nekaj časa sem končal svoj kratek igrani film, lani sem imel tudi nekaj manjših vlog, sodeloval sem v produk-
cijskem delu pri nekaj celovečercih, sodelujem pa tudi pri snemanju reklam. Trenutno pa režiram kratek igrani film, ki 
bo najverjetneje izšel konec maja. 
 
Torej, večino prostega časa nameniš filmu, igranju ali snemanju. Se ukvarjaš oziroma si se poleg filma ukvarjal še s 
čim drugim? 
Do lanskega leta sem obiskoval glasbeno šolo v Zagrebu, kjer sem se učil igranja violine. 
 
Zakaj si opustil igranje violine? 
Igranje violine sem opustil predvsem na profesionalnem področju, saj mi film popolnoma zapolni urnik. Še vedno pa 
jo v prostem času (kolikor ga ob šolskih obveznostih pač ostane) vadim. 
 
Zakaj pa si se usmeril predvsem na področje filma? 
Že od nekdaj me je poleg glasbe zanimala fotografija, zato sem se prav iz tega razloga odločil za film, ki vključuje glas-
bo, igro in fotografijo. 
 
Kakšni so tvoji načrti, cilji za prihodnost? 
Predvsem bi si želel ustvariti ime, s katerim bi lahko delal na velikih filmih. Seveda pa si za svoje delo želim tudi osvo-
jiti priznane nagrade, kot so na primer Oskar, BAFTA, Zlata palma … 
Škodilo pa tudi ne bi, da končam srednjo šolo. Nato bi se želel vpisati na filmsko akademijo; ena izmed želja je Tisch 

Academy. 

LARA TEPEŠ 
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Danes bom opravila intervju z odbojkarico iz 1. c razreda. Naša Ana je zelo mila duša, ampak v svoji igri resnično 
pokaže, kaj se skriva v njej. Zastavila ji bom nekaj kratkih vprašanj, ki bodo razkrila, kako se naša intervjuvanka vidi v 
tem športu. Pa kar začnimo. 
Kaj igraš, kako dolgo in v katerem klubu? 
Igram odbojko, že štiri leta, v ženskem odbojkarskem klubu na Ptuju. 
 
Ali je čudno, ker igraš z dekleti, ki so kar krepko starejša od tebe? 
Igram v članski ekipi z dekleti, ki so vsaj 10 let starejša. Včasih je to kar neprijeten občutek, saj me imajo včasih za 
manjvredno od sebe, ampak moram sprejemati njihove kritike, če želim slediti sanjam. 
 
Kakšen je občutek, ko veš, da pripadaš še nečemu poleg šole in družine? 
Kljub vsemu se v ekipi dobro počutim in sem ponosna, da ji pripadam, čeprav, kot sem že omenila, ni vedno zaščitniš-
ka in prijateljska. 
 
Ali veliko tekmujete?  
Z ekipo tekmujemo vsako soboto, kar je precej pogosto ...  
 
Se ti zdi, da je, glede na to, da stanuješ v dijaškem domu, naporno, da moraš zaradi treningov hoditi domov med 
tednom? 
Seveda treniram tudi med tednom, in sicer dvakrat tedensko po dve uri. Vožnja domov mi vzame kar veliko časa in 
me tudi utrudi. 
 
Kako so prijatelji sprejeli dejstvo, da si odlična športnica? 
Na to, da sem športnica, se nekateri sploh ne ozirajo. Bolj moteče je, da veliko ljudi od mene pričakuje odlične rezul-
tate brez napak. 
 
Ali bi odbojko zamenjala za kateri koli drugi šport? Zakaj? 
Odbojka je seveda moj najljubši šport, ki ga nikoli ne bi zamenjala. So trenutki, ko me zamika, da ne bi več trenirala 
zaradi različnih neprijetnih komentarjev. Težko je tudi, ko se trudim in mi nikakor ne uspe. 
 
Za zaključek mi povej še nekaj vtisov s tekem ali pa nasploh s treningov in o tvoji ljubezni do športa. 
Na tekmah je kar velik pritisk, saj vsi veliko pričakujejo; ko se sprostim, pa vse poteka boljše. Treningi seveda niso 
psihično naporni, ampak fizično, saj sta 2 uri intenzivnega dela zelo utrujajoči. Kljub vsem naporom in kritikam seve-
da odbojke ne bi nehala trenirati, saj se med igro počutim odlično in dokaj pomembno. Pri moji odločitvi me seveda 
podpira tudi moja družina, kar mi daje še večji zagon. 
 
Hvala, ker si si vzela čas in odgovorila na moja vprašanja. 
Ni problema, bilo mi je v veselje. 

NUŠA BEZJAK 
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V ENI ROKI ZVEZEK, V DRUGI PA ORODJE  

Ko po dolgem šolskem dnevu končno pridemo domov, se vsi radi malo sprostimo. Nekateri bere-
jo, drugi gredo na sprehod, tretji pa na trening. Le redkokdo pa se, tako kot dijak 2. a razreda Vid 
Flucher, sprosti v delavnici. Veliko svojega prosti čas preživi v družinskem podjetju, vendar pa mu 
vseeno v šoli uspeva blesteti.  
 

Verjetno je vsem znano, da ima tvoja družina turistično agencijo Flucher in se ukvarja z avtobu-
snimi prevozi. Ali je to torej razlog, da si se tudi sam začel ukvarjati s tem?  
Že kot majhen otrok sem se zanimal za razna vozila in za vse, kar ima kolesa oziroma motor. Ob 
cesti sem neprestano opazoval avtomobile, tovornjake, motorje in s tem me je vedno bolj zani-
mala njihova notranjost, pa tudi vsa tehnologija in sistemi, ki so ob tem prisotni … Glede na to, da 
imamo pri nas toliko različnih vozil, je bila to zame popolna priložnost. Mislim, da bi se v primeru, 
da podjetje ne bi obstajalo, prav tako zanimal delo v delavnici. Morda ne ravno za avtobuse, 
ampak definitivno za kakšna druga motorna vozila. 
 

TEJA BORŠIĆ 
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Ali nam lahko torej na kratko predstaviš, kaj sploh počneš? Kako običajno poteka tvoj »delovni 
dan«? 
Moje delo je skoraj vsak dan drugačno. Enkrat sem pri motorju, drugič menjavam gume, tretjič 
popravljam sedeže ... Le na tak način je delo zanimivo in se ga nikoli ne naveličaš. S tem pridobiš 
dobro perspektivo in ugotoviš, da je vsako delo hvale in spoštovanja vredno. 
 

Kot je torej razvidno, za svoje delo potrebuješ veliko znanja in spretnosti. Kdo te jih je naučil?   
Večino svojega znanja sem pridobil od očeta, saj sem z njim največkrat delal in preizkušal nove 
stvari, ki so me veselile. Prav tako pa sem se veliko dela naučil sam ob delu. Potrebno je veliko 
lastnega in logičnega razmišljanja, prav tako pa mora vse skupaj potekati na varen način. Le tega 
pa se ne moreš naučiti čez noč, temveč je za to potreben čas. 
 

Koliko časa tedensko navadno porabiš za to in kako ti ob tem v šoli še vedno uspe obdržati odli-
čen uspeh? 
Čas dela je odvisen od sezone. Poleti sem seveda skoraj vsak dan na delu od jutra do večera. V 
času pouka pa se seveda to vse spremeni in v tem primeru dam načeloma prednost šoli. Včasih 
seveda pridejo tudi dnevi, ko je »sila« in mora nekaj biti nujno opravljeno, takrat pa potrpim in se 
poskusim snov naučiti na hitro. 
 

Ali meniš, da bi tvoje delo lahko opravljal vsakdo, ali so za to potrebne prav posebne sposobno-
sti/spretnosti? 
Delo ni pretirano zahtevno, biti moraš samo vztrajen in potrpežljiv, pri tem pa nikoli ne smeš izgu-
biti zagona do dela. Če si delaven in te delo zanima oziroma bi se rad učil, potem ti le-to ne bi 
smelo predstavljati nobenih težav in bi ga lahko brez težave opravljal. 
 

Torej, ali lahko rečemo, da te delo v delavnici veseli in da v njem uživaš?  
Zagotovo je to zame eno najlepših del. Tukaj lahko preprosto pozabiš na vsakdanje težave, se 
sprostiš in preprosto delaš do onemoglosti, ob tem pa si še močno fizično aktiven. Tako se vsak 
dan naučiš nekaj novega ali koristnega za življenje. Dela prav nikoli ne zmanjka in to je najlepše 
pri tem, samo če imaš voljo. 
 

Ali se v prihodnosti morda vidiš v tem poklicu ali kje drugje?  
Seveda me ta smer zanima bolj kot karkoli drugega in se v tem vidim v nadaljevanju svojega živ-

ljenja. V prihodnosti bi rad sodeloval pri nadaljnjem širjenju podjetja in pri tem pomagal po svojih 

najboljših močeh, ob tem pa si ne glede na vse ne želim izgubiti volje oziroma zagnanosti do dela. 
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Maja Ulaga je predana ljubiteljica konj. Svojo predanost je nadgrajevala z zahtevnim šolanjem, 
uspešno opravila kar nekaj izpitov, sedaj pa svoje znanje že predaja mlajšim. 
 
Mogoče veš, kdaj si prvič sedla na konja? 
Moje prvo srečanje s konji je bilo, ko sem hodila v tretji razred. V konjušnico me je pripeljala prija-
teljica Ela, kjer sta z mamo imeli konja. Takrat sem tudi prvič sedla nanj. Ko so me peljali po 
maneži, sem vedela, da bo to moj novi hobi. Tako sem se od tistega dne dalje začela aktivno 
ukvarjati z jahanjem.  
 
 

ELA TIŠMA 
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Ljudje se pogosto bojijo konj, ugrizov, padcev, brc – kako pa ti gledaš na te možne nesreče?  
Če v ta šport stopiš s to mislijo, potem je bolje, da tega ne počneš. Prvo pravilo je, da se sploh ne 
smeš bati ničesar, ne le ugrizov, brc, pripravljen moraš biti na prav vse. Konj ni žoga, lopar, to je 
živo bitje. Vsaka žival – kot tudi človek – ima slabe dni. Seveda nekateri konji niso izurjeni, dela z 
ljudmi ne poznajo, tukaj najpogosteje nastopijo te ''slabe'' lastnosti. Glede padcev pa: kot začetni-
ca nisem padla nikoli, s težavnimi treningi, predvsem pri preskakovanju zaprek, je pa to pogoste-
je. Vendar moraš padce sprejeti, saj se pri vsakem športu lahko hitro poškoduješ, vendar kasneje 
je to zadnja stvar, na katero pomisliš, če sploh pomisliš.  
 
Če želiš opraviti izpit, se moraš intenzivneje pripravljati.  Kdaj se ti je zdel trening najbolj napo-
ren? 
Izpit jahač 1 je začetni izpit, za katerega v primerjavi z drugimi niso bile potrebne tako zelo zahte-
vne vaje, tudi z jahačem 2 je podobno. Pri opravljanju licence pa se tukaj vse obrne na glavo. 
Sama sem opravljala licenco iz preskakovanja zaprek. Včasih so bili treningi takšni, da bi se človek 
najraje razjokal in šel dol s konja. Vendar stisneš zobe in se potrudiš, da narediš najbolje. 
 
Si se na opravljanje licence morala veliko pripravljati? Zakaj si se odločila za nadaljevalni izpit v 
tej smeri? 
Trenirala sem dvakrat na teden v Rogatcu, enkrat do dvakrat na teden pa sem se vozila tudi v 
Konjeniški klub Pesnica. Trenirala sta me trenerja iz Konjeniškega kluba Pesnica in Konjeniškega 
kluba Svečina. Tako je bilo v  času opravljanja tega izpita kar naporno. Imela sem izbiro med dre-
suro in preskakovanjem ovir, vendar sem si že od začetka želela preskakovati, tako da pri tej odlo-
čitvi nisem imela pomislekov. 
 
Glede na to, da obvladaš vse – dresuro, preskakovanje, jezdenje na terenu, kaj ti je najbolj všeč 
in zakaj? 
Dresura, preskakovanje ... to je šport, terenska ježa je za sprostitev. To bi označila kot dve nekak-
šni nasprotji. Dresura mi ni najbolj pri srcu, ker ne vključuje toliko adrenalina, preskakovanje ovir 
pa imam zelo rada. Terenska ježa pa je tista pika na i. Zelo rada se odpravim s konjem v naravo, to 
je nekaj najlepšega, in zdi se mi, da tudi konju.  
 
Imaš po vseh izkušnjah pasmo konj, ki ti je najbolj všeč?  
Vse pasme konj imam rada, vendar so mi še posebej pri srcu konji, ki imajo v sebi vsaj malo arab-
ske krvi.  
  
Se ti zdi, da si se v tem športu ob vseh izkušnjah naučila še kaj poleg jezdenja?  
Pravzaprav se naučiš dela s temi velikimi živalmi; ko preživiš toliko časa z njimi, imaš do njih 
popolnoma drugačen odnos. Pa tudi z otroki sem začela delati in se pri tem veliko naučila. Z vese-
ljem učim začetnike in jim predajam svoje pridobljeno znanje. 
 
Se tudi v daljni prihodnosti vidiš v družbi konj?  
Dokler bo le mogoče, se bom trudila, da bom lahko še naprej tako veliko časa preživela v družbi 
konj. To me osrečuje, pri tem se sprostim, zato upam, da tega ne bo kmalu konec.  
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PLES JE NJENO ŽIVLJENJE 

Tita Šekoranja, dijakinja 2. c razreda, ima zelo zanimiv hobi, ki je obenem 
lahko tudi zelo naporen. Že dolgo časa trenira zvrst plesa, kot pa sama pravi, 
je ples njeno življenje. V današnjem intervjuju nam bo razkrila marsikaj zani-
mivega.  
 
 
Tita, slišala sem, da ples v tvojem življenju igra veliko vlogo. Kako bi s svo-
jimi besedami opisala besedo ples? 
Res je, prav zagotovo igra ples v mojem življenju pomembno vlogo. Besedo 
ples bi opisala kot izražanje svojih čustev in domišljije, prepustiš se toku 
glasbe in se vživiš v gibe. Ples je moje življenje. 
 
Torej je treniranje plesa tvoja najpomembnejša obšolska dejavnost. Kate-
ro zvrst plesa treniraš in kako dolgo že plešeš?  
Treniram hip hop, s katerim sem se začela ukvarjati pri desetih letih. Takrat 
sem se tudi preizkusila v break dancu, toda ta mi ni bil tako pri srcu. Poskusi-
la sem tudi s standardnimi plesi, a sem vedela, da je samo hip hop ples, ki ga 
želim trenirati.  
 
Si plesala tudi v otroških letih? 
Plešem že od malih nog. Mislim, da sem bila že kot dojenček dobra v gibih 
*smeh*.  
 
Kdaj si vedela, da je ples nekaj, s čimer se želiš ukvarjati v življenju? 
To je bilo pri desetih letih. Takrat v šoli ni bilo več veliko učenja in sem dobi-
la priložnost vpisa v plesno šolo. V tem letu mi je ples postajal vedno bolj všeč. 
 
Kaj se je spremenilo, ko si pričela s treniranjem hip hopa? 
Spremenil se je moj stil oblačenja, pridobila sem kondicijo, ki je zelo pomembna, dobila sem tudi veliko novih prijateljev ter izku-
šenj v plesu. Seveda pa se je v mojem življenju pojavila tudi večja utrujenost, predvsem zaradi treningov. 
 
Imajo treningi vpliv na tvoj učni uspeh? 
Ne, vedno se potrudim, da naredim domačo nalogo in se pripravim za test.  
 
Si imela kdaj obdobje, da ti ni bilo do plesa? 
To se ni zgodilo še nikoli, saj mi je ples preveč pri srcu.  
 
Se boš v prihodnosti udeležila kakšnega tekmovanja? 
Da, v načrtu imam tri tekmovanja. V tem času se ravno pripravljam za tekmovanje v Sarajevu, ki bo 18 aprila, kjer bova nastopili s 
soplesalko Laro. 
 
Kolikokrat na teden imaš treninge?  
Treninge imam ob ponedeljkih in sredah po uro in pol, zdaj ko se pripravljamo na tekmovanje, pa imamo še dodatne treninge.  
 
Zate imam le še eno vprašanje: sanjaš o tem, da bi nekoč postala zelo znana plesalka? 
Imam želje, toda nisem prepričana, da mi bo to uspelo. Najprej se moram izkazati na tekmovanjih, potem pa bom videla, kako nap-
rej. 
 
Najlepša hvala za tvoje odgovore. Želim ti veliko uspeha na tekmovanju in v prihodnosti. 
Hvala.  

LUCIJA POLAJŽER 
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KDO SI NE ŽELI USPEHOV? 

 

Kdaj si začela igrati violino? Kateri je bil ključen dejavnik? 
Že od malih nog sem zelo rada imela glasbo. Rada sem plesala in pela, želela pa sem 
si igrati tudi neki instrument, saj je moj brat igral bobne; pogosto je nastopal s svojo 
skupino. Takrat sem tudi sama imela obdobje, ko sem želela postati glasbenica. Ko 
smo v 2. razredu osnovne šole dobili povabilo na vpis v glasbeno šolo v Rogaški Slati-
ni, sem starše prepričevala, da bi jo lahko začela obiskovati. Seveda pa se je bilo pot-
rebno odločiti še za instrument. Premišljevala sem o kitari in violini. Moja prva izbira 
je bila violina, saj se mi je zdela zanimivo in posebno glasbilo. Ko so me sprejeli, sem 
bila navdušena. V 3. razredu sem tako začela obiskovati glasbeno šolo v Rogaški Sla-
tini. 
 
Kako je potekalo tvoje šolanje? 
Šolanje v Rogaški Slatini je trajalo 6 let, tako da imam opravljeno nižjo glasbeno šolo. 
Vsak ponedeljek in četrtek sem imela uro violine in pouk solfedža, ki sta skupaj traja-
la eno uro. Tako sem v glasbeni šoli preživela 2 uri tedensko. Voziti sem se morala iz 
Rogatca, kjer živim, vendar s prevozom ni bilo problemov, saj je od tukaj bilo še 
nekaj otrok, ki so obiskovali glasbeno šolo, tako da so se starši menjavali glede pre-
vozov. Prvi dve leti šolanja sem se učila osnov: kako pravilno prijeti violino in prepoz-
nati posamezne strune, ki mi jih je moj profesor zaigral. Počasi so prišle na vrsto 
skladbe in nastopi, ki sem jih imela v okviru glasbene šole. Vsako leto me je čakal 
izpit, pred katerim sem vedno imela tremo, junija pa smo dobili še letno spričevalo. 
 
Koliko časa nameniš igranju violine? 
Priznam, da trenutno ne posvečam veliko časa igranju violine, saj me zanimajo druge 
stvari. Jo pa poprimem ob zame »posebnih« priložnostih. Seveda pa ste me že videli 
tudi na odru »naše šole«, kjer včasih spremljam pevski zbor ali nastopam na drugih 
šolskih prireditvah. 
 
Katero zvrst glasbe najraje poslušaš in katero igraš? 
Lahko bi rekla, da je moja najljubša glasbena zvrst pop, a poslušam tudi ostale zvrsti. 
Na violino igram vse pesmi, za katere imam note. Največ not imam s klasično glasbo, 
tako da največ igram klasiko.    
 

Kakšne uspehe si dosegla v vseh teh letih? Na katerega si najbolj ponosna? 
Na glasbenem področju nisem dosegla nobenega uspeha, saj moraš res veliko vaditi 
in si tudi želeti osvojiti uspehe. Seveda, kdo si ne želi uspehov? Za to se moraš truditi 
in vaji nameniti več ur na dan, jaz pa nisem bila pripravljena temu nameniti toliko 
časa, saj me je vedno zanimalo več stvari, ne pa samo ena naenkrat. Sem pa dosegla 
kakšne druge vrste uspehov ... ☺ 
 

Kakšni so tvoji cilji v prihodnosti? 
O prihodnosti zadnje čase veliko razmišljam, saj nam pri pouku že pogosto govorijo, 
kaj nas čaka v 4. letniku. Približno že vem, na kateri študij se bom vpisala. Upam, da 
mi bo tja tudi uspelo priti ... Vidim pa se v zdravstveni smeri. Drugih posebnih načr-
tov še nimam.  
 

Hvala za odgovore. 

VITO PODGORŠEK 
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KAR TE NE UBIJE, TE NAREDI  

MOČNEJŠEGA 

Skrivnost uspeha v življenju je v prvi vrsti v tem, da si resnično želiš 
uspeti. V zavesti moraš imeti jasno in odločno predstavo ter jo ures-
ničevati korak za korakom, brez najmanjšega dvoma in oklevanja. 
Le-to zagotovo ima David Drame, dijak 3. b razreda, ki se že od 
malih nog predaja košarki. Dela to, v kar verjame, in verjame v to, 
kar počne.  
David, v domačem mestu tvoje ime že od nekdaj slovi po košarki. 
Zakaj ravno ta? 
Obiskoval sem I. OŠ v Rogaški Slatini, v kateri je bila od vseh šport-
nih panog najbolj poudarjena prav košarka. Tako sem se v drugem 
razredu vpisal h košarki, ki je bila bolj razvedrilne narave. Od sed-
mega leta naprej sem redno treniral in spoznaval zame najljubši 
šport, ki mi je zelo hitro prirastel k srcu. 
Kot ostali športniki si bil tudi sam najbrž deležen grenkih izkušenj. 
Se morda katere spomniš in kako se z njimi spopadaš? 
Sestavni del vsakega športa so poleg zmag, veselja in svetlečih 
medalj tudi porazi, poškodbe in težke situacije, iz katerih je potreb-
no iztisniti samo najboljše. Menim, da te porazi in neljube prigode 
usmerijo k tršemu delu in večji koncentraciji. Podpiram načelo: Kar 

te ne ubije, te naredi močnejšega. Moram reči, da večjih poškodb, ki bi me prisilile k daljšemu 
okrevanju oz. rehabilitiranju, še nisem bil deležen. Seveda pa so se pojavljale večkratne poškodbe 
gležnjev, ki so bile hitro sanirane. Izpostavil bi morda le poškodbo izpred treh let, ki se mi je pri-
petila dva dni pred pomembnim finalom. Šlo je za težji zvin desnega gležnja. Takratni trener me je 
hitro napotil proti Celju, kjer je delal fizioterapevt, znan po uspešnih rehabilitacijah, ki pa so še 
tako močnemu in robustnemu možu orosile oči. Z veli-
kim strahom in s še večjo željo po nastopu v finalu sem 
obiskal fizioterapevta in čez dva dni uspešno nastopil v 
finalu. 
 
Ob vpisu na srednjo šolo si se odločil za ŠCRS. Kaj vse 
je vplivalo na tvojo odločitev? 
Seveda je bilo v prvi vrsti zame najpomembnejše, da 
se vpišem v srednjo šolo, ki mi bo zagotovila potrebno 
znanje, ki ga bom potreboval za nadaljnji študij. Velik 
delež pa je k tej odločitvi prispevala tudi košarka. Odli-
čni pogoji v domačem klubu in možnosti za napredo-
vanje so mi tako še olajšali odločitev o vpisu. Glede na 
to, da potrebujem zadostno količino spanca in nisem 
človek, ki bi odhajal hitro spat, pa je bila bližina šole 
samo še pika na i. ;) 
 

PIA NOVAK 
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Velika večina učiteljev bi se najbrž strinjala, da statusa športnika ne izkoriščaš, kar je pogosta 
posledica pridobljenega statusa. Kako ti uspeva? 
Upam, da res tako mislijo! (smeh) Šola mi omogoča zadostne prilagoditve, ki mi pomagajo pri 
usklajevanju šole in športa, zato kakršne koli druge »ilegalne« stvari ne pridejo v poštev. Menim, 
da prelaganje ocenjevanja samo še poslabša situacijo, zato nerad zamudim kakšen test oz. spra-
ševanje. 
Šola in šport. Dobra kombinacija? Je ob gimnaziji sploh možno ukvarjanje s kakšno obšolsko 
dejavnostjo? Kaj je tvoje mnenje? 
Vsekakor je možno – v pravilno razporejenem času! Res pa je, da za televizijo in brskanje po 
spletu ostane malo manj časa. Sam mislim, da bi lahko vsak dijak imel zraven šole še kakšno 
obšolsko dejavnost. Dejavnost, ob kateri bi pozabil na morebitne slabe ocene, se sprostil ter se za 
uro ali dve odmaknil iz sveta šole. 
Za konec še načrti za prihodnost—kakšni so? Morda kakšen nasvet za bralce? 
Zaradi velike ljubezni do športa se želim z njim ukvarjati vse življenje. Zato se nekako nagibam k 
študiju na Fakulteti za šport v Ljubljani. Ker je fizično nemogoče, da bi študiral v Ljubljani, treniral 
pa v Rogaški Slatini, srčno upam, da si tudi tam poiščem klub, za katerega bom igral. 
Mislim, da bi bil za naše dijake kar dober nasvet Michaela Jordana – vzornika številnim športni-
kom, ki pa se ne navezuje samo na košarko oz. šport, temveč na vse stvari, za katere si v življenju 
prizadevamo in trdo garamo za njihovo uresničitev.  
I can accept failure, everyone fails at something. 
But I can't accept not trying. 
 

David, hvala za izčrpne odgovore in uspešno! Verjamem(o), da te bomo v prihodnosti videli v 

vlogi »prvega play-a« velikih klubov. 
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VSE ZAMUJENE TRENINGE NADOKNADIM 

MED VIKENDOM 

S katerim športom se ukvarjaš oz. ga treniraš? 

Treniram »inline«, to je hokej na rolerjih, občasno pa se ukvarjam tudi s hokejem na ledu. 

Kako dolgo že treniraš? 

Starši so me v hokej usmerili že pri rosnih treh letih, kar pomeni, da treniram že dobrih 15 let. 
 
Kaj je bil razlog, da si začel trenirati? 

Moj stric je bil profesionalni hokejist, hokej je pa šport, ki ga je potrebno začeti trenirati že zelo 
zgodaj, in sicer tam nekje do sedmega leta. 
 
V katerem klubu treniraš in v katerih klubih si do sedaj treniral? 

Trenutno treniram v Inline hokej klubu Srake (IHK Srake). V tem klubu sem že 5 let. Prvi klub, v 
katerem sem začel trenirati, je bil Hokej klub Olimpija (HK Olimpija), nadaljeval sem s treniranjem 
"inline" hokeja pri Inline hokej klubu Bobri (IHK Bobri), sedaj pa treniram v že prej omenjenem 
klubu. 

MITJA MARGUČ 
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Katero pozicijo zasedaš v igri? 

Trener zahteva, da vsak igralec obvlada igro s vseh položajev, zato sem začel z obrambo, sedaj pa 
že 3 leta igram v napadu. 
 
Kako pogosto imaš treninge in kako dolgi so? 

Treninge imam štirikrat na teden, vendar zaradi šole ne uspem iti na vse. Vse zamujene treninge 
nadoknadim med vikendom. Treningi običajno trajajo uro in pol, včasih celo več. 
 
Kako pa je kaj s tekmami? Kolikokrat jih imaš in kolikokrat igraš na tekmi? 

Tekme imam vsak vikend, po tri ali več na vikend. Poskušam igrati na vseh tekmah, vendar mi igro 
na tekmi včasih prepreči kakšna šolska dejavnost ali poškodba. 
 
Ali si imel v svoji karieri že kakšno poškodbo? 

Kakšnih resnih poškodb na srečo še nisem imel; imel sem samo zvin gležnja. 
 
Ali je potrebna hokejska oprema zelo draga – ali ti pomagajo kakšni sponzorji? 

Hokejska oprema je zelo draga, predvsem palice, ki jih na tekmah in treningih velikokrat uničim 
ali celo polomim.  Imamo dva redna sponzorja, ki vsako leto veliko prispevata in nam s tem zelo 
pomagata. 
 
Kako ti uspe usklajevati šolo in šport? 

Kljub izostankom v šoli se trudim po svojih najboljših močeh. Vedno nadoknadim zamujeno in 
poskušam čim bolj sodelovati pri pouku. Ker imam status športnika, mi je šolanje malo olajšano, 
saj lahko manjkam večkrat kot moji sošolci. Ker pa zaradi šole večkrat manjkam tudi na treningih, 
se v popoldanskem času ukvarjam še z ostalimi športi, prav tako pa veliko delam na kondiciji. 
 

Hvala za odgovore. 
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»ČE IMAŠ PRED SABO JASEN CILJ, NOBE-

NA POT NI PREDOLGA IN PRETEŽKA« 

Estera Gjuras – zanjo ste zagotovo že slišali, saj je prisotna na mnogih področjih – je predsednica Dijaške skupnosti 

Šolskega centra Rogaška Slatina, predsednica razreda, kandidatka za naj dijaka Slovenije, igralka tenisa in saksofonist-

ka v mladinskem pihalnem orkestru Rogaška Slatina. Ob vsem tem najde čas tudi za opravljanje dela v Anini galeriji in 

druženje s prijatelji. Kako ji vse to uspeva, kako poteka njen dnevni ritual, kaj poreče o naši šoli—vse to in še več pre-

berite v naslednjem intervjuju!  

Kako poteka tvoj dan?  

Nisem ravno jutranji tip človeka, zato zjutraj po navadi vstanem s težkim srcem. Odpravim se v šolo, kjer sem različno 

dolgo glede na urnik; takoj, ko pridem domov, začnem z delom za šolo, nato pa že hitim k različnim popoldanskim 

aktivnostim (orkester, delo na odprtju razstav …). Z učenjem tako začnem šele proti večeru, ko sem, po mojih ugoto-

vitvah, najbolj učinkovita in naredim največ. Če je učenja veliko, se učim nekje do 23.00/00.00, zato zjutraj posledič-

no težko vstanem. Vse to se ponavlja (AGAIN AND AGAIN AND AGAIN), dokler ne preklopim na sistem »brez učenja«.  

Vsa leta gimnazije vzdržuješ odličen uspeh – kako ti to uspeva, kakšen je tvoj recept? 

Ja, nekako se trudim, da mi to čim boljše uspeva. Nekega »pravega« recepta ni, vsak zase ve, kakšen način učenja, 

predelovanja snovi mu ustreza, na vse skupaj vpliva tudi to, kakšne cilje imaš.  

Menim, da je pomembno, da redno hodiš k pouku, med urami poslušaš, si zbran in si zapisuješ snov. K boljšemu zna-

nju prispeva nedvomno tudi opravljanje domačih nalog, saj na ta način utrdiš tekočo snov in zato pred testom izgubiš 

manj živcev. Če delaš domače naloge, potem po navadi takoj ugotoviš, kje imaš težave, in o tem lahko takoj povpra-

šaš profesorja.  

Imeti moraš voljo in interes, predvsem pa cilj, da veš, zakaj nekaj počneš. Res je, da je treba včasih določene stvari 

žrtvovati in da ni vedno lahko; če pa imaš pred sabo jasen cilj, nobena pot ni predolga in pretežka.   

 

TINA FAJS 
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Sodeluješ tudi na različnih tekmovanjih – kakšne uspehe si dosegla do sedaj?   

Po mojem mnenju sodijo tekmovanja v čisto posebno kategorijo. Zanje moraš imeti OGROMNO znanja in samoinicia-

tive, da vse informacije sploh osvojiš in da med rednim delom za šolo najdeš čas za to. Pomembni so tudi želja, cilj in 

– kakopak – malo sreče, da lahko na koncu dosežeš to, za kar si prizadevaš – dobre rezultate. Zavedati se je treba, da 

vedno tekmuješ z najboljšimi; ravno zato je treba dati vse ob sebe. 

Prejela sem dve srebrni Preglovi plaketi, na kateri sem res zelo ponosna, poleg tega pa sem lani sodelovala tudi pri 

raziskovalni dejavnosti, kjer smo dosegli zlato priznanje na regijskem tekmovanju.    

Delo predsednice oddelčne skupnosti opravljaš že od prvega dneva, drži? Kakšno odgovornost 

zate predstavlja ta funkcija?  

To žal ne drži, ker sem predsednica oddelčne skupnosti postala v 2. letniku. Mislim, da je predsednik tisti, ki je odgo-

voren za to, kako in če bo razred obveščen o dogajanju na šoli in o ostalih pomembnih informacijah. 

Delovanje oddelčne skupnosti je predvsem in v veliki meri odvisno od predsednika, saj je on tisti, ki določa termine za 

sestanke, opominja ostale dijake o stvareh, ki jih je še potrebno doreči; najpomembnejše pa je, da izbrane vsebine 

prenaša do ljudi na višjih položajih – torej do gospe ravnateljice in do ostalih profesorjev. Le na tak način se lahko 

vzpostavi pristna povezava in moram reči, da na naši šoli v tem smislu zelo dobro delujemo. 

Zadnji dve leti šolanja si tudi predsednica dijaške skupnosti. Kaj vse ti je skupaj z ostalo ekipo 

uspelo doseči v teh letih? 

Funkcija predsednice DS je zame zelo pomembna, saj sem tako sooblikovala dogajanje na šoli. Pri svojem delu sem 

res uživala, saj mi je všeč organiziranje raznih aktivnosti in dogodkov. Z ekipo smo se trudili, da bi bilo na ŠCRS-ju ved-

no nekaj novega, svežega, zabavnega. Začeli smo s pripravljanjem proslav ob slovenskih državnih praznikih, letos smo 

organizirali tudi tekmovanje za naj razred. Trudili smo se ohranjati tudi vse ostale aktivnosti, ki so jih vpeljale že prejš-

nje generacije. Naše delo ocenjujem kot zelo dobro, saj smo si prizadevali, da bi organizirali zanimive, poučne dejav-

nosti za mlade. Kako pa smo se dejansko odrezali, boš morala vprašati dijake.  

Slišala sem, da si kandidatka za naj dijaka Slovenije! Povej nam nekaj več o tem.  

Dijaška organizacija Slovenije vsako leto razpiše natečaj za naj dijaka Slovenije, saj želijo izbrati nekoga, ki je dejaven 

na različnih področjih, tudi izven šole.  

Letos sem na predlog DS kandidirala tudi sama. Gospa ravnateljica je potrdila mojo kandidaturo, nato pa sem pristoj-

nim poslala vso potrebno dokumentacijo. Rezultati bodo znani že kmalu. 
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»ČE IMAŠ PRED SABO JASEN CILJ, NOBENA POT NI PREDOLGA IN 

PRETEŽKA« 

Poleg vseh šolskih obveznosti najdeš čas tudi za opravljanje dela v Anini galeriji, za igranje teni-

sa, saksofona v orkestru in za druženje s prijatelji. Ti to predstavlja sprostitev?  

Vse to so aktivnosti, ki niso strogo povezane s šolskim delom; zame so izjemno sproščujoče. Enkrat tedensko se ude-

ležim vaj z orkestrom, kjer imamo letno več samostojnih koncertov v Rogaški Slatini in širši okolici. Orkestralna sklad-

ba mi je bila od nekdaj zelo všeč in v njej sem vedno našla delček sebe. Zares dober občutek je, ko po koncu koncerta 

dobiš močen aplavz, ob katerem se zaveš, da glasba, ki jo soustvarjaš, zveni dobro in prijetno tudi ostalim.  

Včasih sem tenis trenirala, zdaj pa se z njim ukvarjam predvsem rekreativno. Super je, ker na tak način vzdržujem 

kondicijo; obenem se družim še s prijatelji, s katerimi se velikokrat sproščamo tudi ob naših skupnih večerih in zaba-

vah, kjer pozabimo na šolo in skrbi. 

V Anini galeriji delam že štiri leta in sedaj, ko moje delo dobiva epilog, se začenjam zavedati, česa sem se pravzaprav 

naučila – tako na področju umetnosti, kulture kot tudi na področju odnosov z ljudmi z različnih koncev sveta.  

Že čez dober mesec boste dijaki 4. letnikov "odleteli" iz gnezda ŠCRS-ja. Kakšna je tvoja začrta-

na pot o prihodnosti? 

Iskreno – ne želim razmišljati tako daleč vnaprej, saj se nikoli ne ve, kaj bo prinesel jutrišnji dan – in kako bo to vpliva-

lo na celotno situacijo. Ne želim si delati (pre)velikih upov, saj se lahko stvari hitro obrnejo. Pravijo, da vse bo, vendar 

mora do takrat miniti še nekaj časa. 

Do takrat me čaka še veliiiiiiko dela, za katerega upam, da bo zadostovalo, da se bom lahko vpisala na fakulteto, ki si 

jo želim obiskovati.     

Kot pomemben člen ŠCRS-ja si šoli s svojo aktivnostjo zares veliko pomagala. Zanima me, kaj je 

šola "dala" tebi? Katerih dogodkov se boš najraje spominjala?  

Hmmmmm, tole je pa kar zahtevno …  Moram priznati, da mi je ta šola – naš mali ŠCRS – dala veliko. 

Če najprej čisto dobesedno odgovorim na tvoje vprašanje, mi to, da šola stoji v mojem okolišu, pomeni ogromno, saj 

mi za učenje ostane dosti več časa, ki ga ne izgubljam z vožnjo, nisem tako utrujena in zjutraj lahko dlje spim (po 

navadi mi je še ta spanec prekratek in niti pomisliti nočem, kaj bi bilo, če bi vstajala ob 5.00).  

V zadnjem času sem razmišljala o tem, kako veliko smo se naučili, koliko snovi smo predelali v samo teh kratkih 4 

letih – OGROMNO. 

Mislim, da ŠCRS ponuja prijazno in toplo okolje ter paleto različnih aktivnostih, v katerih se lahko vsak posameznik 

razvije na svoj način ter uspe na tistih področjih, ki ga zanimajo. Seveda pa mora imeti vsak posameznik željo, da pri 

teh aktivnostih sploh sodeluje. Mislim, da dijaki premalo izkoriščajo ponujene možnosti; njihove vrednosti se začnejo 

zavedati šele, ko zapustijo šolo.   

Velik delež k dobremu počutju na šoli prispevajo tudi profesorji. Ne samo s svojim znanjem, ki nam ga tako nesebično 

predajajo, ampak tudi z ogromnimi količinami pomoči ter s svojimi izkušnjami, s katerimi nas učijo, kako moramo 

ravnati in se odločati v življenju. Vse to dela našo šolo posebno in drugačno, saj se dejansko počutiš kot del skupnos-

ti. Dvomim, da bi mi lahko katera koli druga šola ponudila tako veliko kot ŠCRS.   

Veliko je lepih spominov, morda bi izpostavila zgolj dva dogodka, kjer se prepletajo učenje, druženje dijakov in tudi 

profesorjev, sprostitev ter ogromno lepih spominov. To sta maturantski izlet in maturantski ples.    

Na koncu me zanima le še, kako bi se opisala v treh besedah. 

Vztrajna + odgovorna + prijazna = Estera.  
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MLADA IN NADARJENA PLESALKA 

Urša je plesalka že od malih nog in še zdaj je ples njena največja strast. Z njo sem se pogovorila o 
njenih začetkih s plesom in kako ga usklajuje s šolskimi obveznostmi. 
 
Kdaj si se prvič srečala s plesom oz. kdaj si vedela, da je ples tisto, s čimer se želiš ukvarjati? 

S plesom sem začela že v vrtcu; enostavno sem nekega dne prišla domov in sem rekla, da želim 
plesati. 
 
Kako pogosto plešeš? Ali imaš vaje? Kako usklajuješ šolo in plesne dejavnosti? 

Plešem dvakrat na teden, vaje imam ob koncu tedna, tako da je enostavno usklajevati s šolo. Ples 
mi pomeni sprostitev po napornem učenju. 
 
Si se ob plesu poleg plesnih gibov naučila še česa drugega?  

Seveda. Naučil me je še vztrajnosti in samokontrole. 
 
Kaj ti pomeni ples? 

Pomeni mi ogromno – skoraj vse na svetu. 
 
Ali si želiš v prihodnosti ples tudi poučevati? 

Ples že poučujem in s tem želim tudi nadaljevati. 

JASMINA KOVAČIČ 
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»VEDNO SE NAJDE ČAS, ČE TO  

OPRAVLJAŠ Z VESELJEM« 

S katerimi dejavnostmi se ukvarjaš zunaj šole in kdaj si z njimi začel? 
Ukvarjam se s karatejem, in sicer že 10 let, eno leto pa igram v ansamblu.  
  
Zakaj si se odločil ravno za ti dve dejavnosti? 
Ker me ti dve dejavnosti veselita in v njima uživam. 
  
Koliko časa na teden ti vzameta in kako ju usklajuješ s šolo? 
Treninge karateja obiskujem trikrat tedensko, medtem ko se glasbi posvetim predvsem med 
vikendi. Usklajevanje s šolo mi ne predstavlja večjih težav, menim namreč, da se vedno najde čas, 
če to opravljaš z veseljem. 
  
Kaj si po tvojem mnenju z njimi pridobil oz. kako ti bo znanje teh veščin koristilo v prihodnje? 
Pridobil sem zelo veliko. V prihodnje pa mislim, da mi bo prav vsaka nova izkušnja z obeh področij 
koristila. 
  
Si na kakšnem področju že požel uspehe? 
V karateju sem dosegel že veliko uspehov, a mislim, da če bi vse zdaj napisal, bi delovalo, kot da 
se hvalim, kar pa definitivno ni moj namen. :) 
  
Ali nameravaš s svojimi hobiji nadaljevati tudi v prihodnje? 
Z največjim veseljem. :) 
 

URŠKA JERANKO 
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POTREBNO SI JE UPATI 

18. 3. 2015 smo dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina preživeli prijetno popoldne v družbi gosta 

brez dlake na jeziku, enega in edinega Matjaža Javšnika. Skozi sproščen pogovor nam je povedal, 

kaj je sploh namen stand up predstav, prikazal nam je svoj pogled na stand up, nekaj besed pa 

smo namenili tudi stereotipom. Dejal je, da je s pomočjo stand upa in predstave nasploh možno 

odpravljati stereotipe. Zaupal nam je, da je na svoje nastope predhodno že dobro pripravljen in 

da jih že vnaprej načrtuje. Kljub temu pa je v nas vzbudil smeh z minutnimi stand upi, v katerih 

nam je predstavil svoj šolski izlet in družinski izlet na morje. Nekaj časa je tudi namenil vprašan-

jem dijakov, ki jih je najbolj zanimalo, kako postati dober stand uper. Z nami je delil razne nasve-

te, npr. da je za stand up pomembna predvsem splošna razgledanost. Opozoril nas je na to, da 

stand uper ne sme izzivati, provocirati. Prijetno popoldne smo tako zaključili še z nasvetom, da si 

mladi moramo upati, saj bomo le tako lahko uspeli.  

 

LARA TEPEŠ 



KAKO PREMAGATI  
SPOMLADANSKO  

UTRUJENOST 

Dnevi so daljši, temperature vse višje. Pomlad prinaša več sončnih žarkov, pozitivne energije in 

svežine. A marsikdo se kljub vsemu temu navalu optimističnih občutkov počuti izčrpano in zaspa-

no, občuti omotičnost in občutljivost na vremenske spremembe, včasih pa celo bolečino v skle-

pih. Če ste se v tem opisu prepoznali, potem vas verjetno muči spomladanska utrujenost. 

Spomladanska utrujenost se običajno pojavi v času otoplitve, traja pa vse do konca aprila. Vzroki 

zanjo še niso popolnoma znani. Strokovnjaki predvidevajo, da se pojavi zaradi porušenega hor-

monskega ravnovesja, nihanja temperatur ter premalo gibanja. Največkrat se pojavi pri starejših 

ljudeh, še posebej pri tistim, ki večino časa presedijo in imajo prekomerno telesno težo ter oslab-

ljen imunski sistem. 

Pri premagovanju spomladanske utrujenosti lahko največ naredimo samo. Najprej se prepričamo, 

da naši simptomi niso znak kakšne druge, resnejše zdravstvene težave. Pomembno je, da pojemo 

veliko sadja in zelenjave in se tako očistimo, še posebej če smo v zimskih mesecih zaužili več maš-

čob in ogljikovih hidratov. Ne pozabimo na pitje vode, kajti tudi pomanjkanje le-te vpliva na utru-

jenost. In še nazadnje, začnite se ukvarjati s kakšno telesno aktivnostjo. Če ste mnenja, da niste v 

najboljši telesni pripravljenosti, začnite s krajšim sprehodom. 

Za konec vam svetujeva, da preizkusite spodnji recept. 

NAPITEK PROTI SPOMLADANSKI UTRUJENOSTI 

Potrebujemo: 

dve jabolki, štiri korenčke, dve rdeči pesi 

Vse sestavine stisnite v sokovniku. Vsaj enkrat na dan si pripravite ta poživljajoč napitek. Po želji 

lahko dodate nekaj kapljic limoninega soka, nikar pa ne dodajajte sladkorja. 

ALEKSANDRA KUNSTEK in  
ALJA KRIŽANEC 



NAVIDEZNA RESNIČNOST FACEBOOK-a 

Dandanes se tehnologija razvija z svetlobno hitrostjo in nič čudnega ni, da so znanstveniki in veliki 
poznavalci digitalne tehnologije napovedali, da bo Facebook v roku desetih let izdelal nov način 
deljenja trenutkov z družino in prijatelji.  
Mark Zuckerberg, ustanovitelj, je že opozoril na to, da ljudje svoja doživetja delimo na vedno bolj 
kompleksen način in da se tudi Facebook razvija v tej smeri. Želi, da bi uporabniki živeli v nekakšni 
Facebook matrici. To pomeni, da bomo s pomočjo posebnih očal lahko uporabljali Facebook tako, 
da bomo slike, predmete ter gibanje videli v 3D obliki in ga lahko tudi obhodili. Vse, kar sedaj vidi-
mo na ekranih, bi se prikazalo pred nami v večji, bolj razločni in navidezno realno.  
Michael Abrash je glavni znanstvenik družbe Oculus VR. S svojim je poslušalce pritegnil s mnogimi 
optičnimi iluzijami. Dokazal jim je, da lahko realnost postane iluzija in s tem podprl teorijo Face-
book-a. 
Sicer pa Facebook ni edini, ki se razvija v tej smeri. Tudi veliko podjetje Ventil razvija virtualno 
realnost strojne opreme pri proizvajalcu telefonov HTC. Omogočili so celo, da oprema dobi neka-
kšen zemljevid sobe, v kateri ste. 
Tako smo dobili nov, boljši, prijetnejši način uporabljanja tehnologije, sprostitve, zabave, krajšan-
ja časa. Pa nam to res koristi? Nam bo to prineslo večji užitek? Zanimivejša doživetja? V vsakem 
primeru smo lahko prepričani, da bomo lahko, za pravo ceno, seveda, svoje najljubše pevce gle-
dali, kako nastopajo v naši dnevni sobi ''v živo''.  
 
Povzeto po članku: 
http://www.futurism.co/links/view/facebooks-10-year-plan-to-become-the-matrix/ 
 

 

ELA TIŠMA 



PRIJATELJFEST DVEH MEST 

V četrtek, 9. aprila 2015, je za dijake 3. letnikov gimnazijskega programa šolski dan potekal po 
precej drugačnem urniku. Namesto rednega pouka smo se namreč z avtobusom odpeljali proti 
Hrvaški. Cilj našega izleta je bila Srednja škola Pregrada, s katero smo se oktobra 2014 povezali v 
novem projektu Prijateljfest dveh mest. Gre za meddržavno povezovanje srednjih šol in glede na 
to, da so vrstniki iz Pregrade naš ŠCRS že obiskali, smo prišli na vrsto mi, da jim obisk vrnemo, in 
da vidimo, kaj zabavnega so nam pripravili.  

Izpred šole smo se odpeljali ob deveti uri in kmalu prispeli v Pregrado, kjer smo doživeli čudovit 
kulturno-glasbeni sprejem v njihovi ogromni sprejemnici. Šolski bend je priredil nekaj glasbenih 
uspešnic, med njimi tudi pesem Jana Plestenjaka Večja od neba, ki je na nas naredila še posebej 
velik vtis. Po glasbenem delu nam je dijakinja 2. letnika prebrala nekaj pesmi iz svoje –(da, svoje!) 
– pesniške zbirke.  

Po končanem programu je prišel čas za druženje; razdelili smo se v tri tematsko različno obarvane 
delavnice: v kulturno-glasbeno, športno in likovno. V vsaki delavnici smo ponovno obujali prija-
teljstva z našimi hrvaškimi vrstniki, ki so nastala že na prvem srečanju v Rogaški Slatini, spoznali 
smo delovanje njihove šole, pri čemer sta nas navdušili velikost in urejenost šole. Po končanih 
delavnicah smo se zadovoljni odpravili proti dijaškemu domu, kjer nas je čakalo zelo okusno kosi-
lo, ki nam je povrnilo energijo. Ker pa se seveda po kosilu prileže sprehod, smo si šli ogledat osre-
dnji del Pregrade in njeno glavno znamenitost Zagorsko katedralo, ki je tudi znano romarsko zbi-
rališče. Posneli smo nekaj fotografij in s tem zabeležili naše srečanje. 

Nato smo se vrnili na šolo, kjer nas je čakalo še zadnje dejanje tistega dne, in sicer slovo. Naši gos-
titelji so nam podarili majhne spominke in nam zaželeli srečno pot domov. Dan, ki smo ga preži-
veli skupaj, je bil krasen, zaradi česar si vsi želimo, da bi se projekt Prijateljfest dveh mest obdržal 
še veliko, veliko let. 

URŠKA JERANKO, TADEJA ŠKET 



ŠCRSKOP 

Fazančki: Oh, ta ljubezen, metuljčki kar ne dajo miru v trebuhu, hvala bogu bo zdaj 
trud, ki ste ga vložili med letom, poplačan. Ta mesec bo v znamenju prijetnih dru-
ženj. Samski lahko računate predvsem na družbo prijateljev, ki ste jih v zadnjem 
času zanemarjali. Vezani pa poskrbite, da boste v razmerje vnesli malo več romanti-
ke. 
 
Bivši fazančki: Si želite stvari malo začiniti? Nehajte se opravičevati in pojdite za tis-
tim, kar si v šoli in zasebno najbolj želite. V prvi polovici meseca pričakujte presene-
čenja. Četrtega aprila bo delni lunin mrk poskrbel za manjše spremembe, sprejmite 
jih premišljeno. Bodite optimistični in praktični, saj boste mogoče naleteli na kakšne 
ovire, vendar ne obupajte! 
 
Bodoči maturantje: Poskrbite za nered, ki se je nabral v vašem življenju, in se osre-
dotočite na tisto, kar je ta mesec najpomembnejše. Odlično se boste počutili, če se 
ne boste trudili delati tisoč stvari hkrati. Ko bo sonce v znamenju lune, boste pod 
stresom, privoščite si zeleni čaj. 
 
Maturantje: Luna vam prinaša več sreče pri vsem, česar se boste lotili. Pri vsem, 
česar se boste lotili, se lahko pokažejo dobri rezultati. Pomagajte si z bogatimi izkuš-
njami in znanjem, ki ste ga pridno pridobivali skozi vsa šolska leta. To je ključ do 
vaše sreče. 
 
Učitelji: Nujna je previdnost na cesti, saj bo spet malo več neprevidnih dirkačev med 
nami.  
Še vedno je Luna v znamenju dvojčkov, tako da vas še vedno čakajo zelo živahni 
dnevi, ko se bo vse hitro odvijalo – in bo izjemno veliko dogajanja, komunikacije, 
informacij, a to vas ne bo motilo. 

ALJA & INES 


