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U V O D N I K A

Neverjetno je, koliko novega doživiš in se naučiš že 
z najmanjšimi odločitvami. Zame je bila ena takšnih 
tista pred enim letom, ko sem sprejela mesto uredni-
ce šolskega spletnega časopisa Glažovna. Spomnim 
se, da takrat nisem natančno vedela, kaj pričakova-
ti – koliko dela, energije in truda bo potrebno vložiti 
v vsako posamezno izdajo namreč. Od vsega, kar pa 
sem s tem pridobila, najbolj cenim ravno to, da zdaj 
zares vem, da če delaš nekaj z voljo in z veseljem ter 
veš, da boš tako dosegel svoj zadani cilj, ti opravlja-
nje tega dela nikoli ne bo jemalo energije, temveč 
nasprotno – prežet boš z njo – in ti noben vložen trud 
ne bo odveč.
Ustvarjanje z besedami - pisanje člankov in uvodni-
kov - je zame ena tistih stvari, ki se tukaj in zdaj seve-
da ne bodo končale. Še naprej nameravam nadaljeva-
ti z njimi, kajti v njih izražam sebe in svoje mnenje na 
poseben, prikrit način, kar mi je pri pisanju tako zelo 
všeč. Ta konec, konec mojega uredništva, potemta-
kem sploh ni ne slab ne pravi konec.
Na koncu naj se zahvalim naši mentorici, ki me je že 
od 1. letnika dalje vodila, usmerjala in podpirala pri 
pisanju člankov ter uvodnikov, in seveda odlični sku-
pini novinarjev, zaradi katerih je vsaka izdaja časopisa 
tako sijajna.

Srednješolska leta so leta, ko v posameznikovo življe-
nje vstopijo neke novosti, spremembe. Na te spre-
membe se moramo vsak dan navajati, jih sprejemati 
in razumeti. Da vse to lepo steče, moramo v sebi no-
siti veliko mero dobrih lastnosti, radovednost in tudi 
zaupanje v druge. Mi tako vedno znova zaupamo pro-
fesorjem, da nas bodo naučili novih modrosti, pa tudi 
kaj uporabnega za življenje. 
Vsak dan se tako naučimo nekaj novega. Vsak dan 
lahko naredimo nekaj, kar nas bo izpopolnilo kot ose-
bo. Čas odraščanja je prav gotovo težko obdobje za 
vsakogar, vendar pa lahko težavnost malo zmanjša-
mo, če se tega lotimo pravilno.
V dan moramo stopiti polni dobre volje, nasmejani in 
s pravo mero odgovornosti. Zavedati se moramo svo-
jih nalog in obveznosti za prihajajoči dan. Moramo si 
reči: »to je to« in iz dneva izluščiti le najboljše. Šole 
ne smemo jemati za samoumevno. Videti jo moramo 
kot neko dodatno možnost, ki ji moramo biti predani. 
Naša dejanja in pa besede morajo biti v integriteti z 
našimi mislimi. Naučiti se moramo sprejemati napa-
ke ter se zavedati, da ni nič narobe, če se kdaj zmo-
timo, saj nas prav napake vodijo k uspehu. Življenje 
se tako ves čas giblje okoli neke uravnoteženosti, ki 
jo lahko uravnavamo sami pri sebi, lahko pa tudi pri 
drugih. Kako? Z besedami, ki jih nekomu izrečemo z 
dobrim namenom, saj besede namreč nosijo veliko 
moč. Včasih lahko že pozdrav nekomu polepša dan. 
Zadane cilje lahko dosežemo le, če v sebi nosimo tudi 
pravo mero fleksibilnosti, da se lahko vedno znova in 
znova prilagodimo okolju in družbi.
Vsakdo peša na katerem področju. Vsakdo ve, kje se 
še mora izpopolniti. In ravno to možnost so nam dali 
tudi letošnji projektni dnevi. Možnost, da se izboljša-
mo. Možnost, da se naučimo, kako živeti s pomočjo 
osmih krogov odličnosti.

URŠKA Jeranko TEJA Boršić



R A V N A T E L J I C A  O  P R O J E K T U

Brskam zadnjič po svetovnem spletu (http://podgib.weebly.com/poslovne-scaronale.html) in odkrijem tole zgodbo: 
Pred kratkim sem imel priložnost spoznati uspešnega poslovneža iz ZDA. Ob koncu sestanka smo malo poklepetali, pa sem izkoristil priložnost in 
ga vprašal:
“Michael, v čem je skrivnost tvojega uspeha?”
Takoj je odgovoril: “Dve besedi.”
“In kateri sta ti dve besedi?” sem vprašal v napetem pričakovanju.
“Prave odločitve.”
“In kako prideš do pravih odločitev?”
“Ena beseda.”
“Ja? Katera?”
“Izkušnje.”
“In kako pridobiš izkušnje?”
“Dve besedi.”
“Ja …”
“Napačne odločitve.”
Pogled na svet se mi je spremenil. Vse težave v zadnjem času so se mi pokazale v drugi luči. Torej sem nabiral izkušnje. Kar dosti izkušenj …

Spoštovani dijaki, cenjeni osnovnošolci in kolegi učitelji!

8 krogov odličnosti je 8 vrednot, 8 načinov, 8 posebnih strategij, kako živeti polno in zadovoljno življenje, ne da bi pri tem po-
zabili nase ali na druge. Je življenjsko vodilo, ki kot svetilnik kaže pot, po kateri je čiste vesti mogoče hoditi do uspeha. 

Človekov pogled na svet se spremeni, ko spozna, da ne more imeti nadzora nad krizo, bančnim sistemom, dogodki v Siriji 
itd., temveč le nad sabo. Tisto, kar JE odvisno od nas in na kar lahko v celoti vplivamo, so naša dejanja, naše obnašanje, naše 
besede. 

Kako to, da se tega tako malokrat zavedamo? Kako to, da smo tako hitro pripravljeni kritizirati in tako malokrat pohvaliti ali se 
zahvaliti? Kako to, da smo tako hitro prepričani, da so za neprijetne situacije, v katerih se znajdemo, krivi drugi in kako to, da 
smo si tako malokrat pripravljeni priznati napake in se odgovorno soočiti z njihovimi posledicami? Vprašanja, ki jih zastavljam 
tukaj, ne izbirajo med dijaki, učenci, učitelji, ravnatelji, starši, politiki, poslovneži … Dotikajo se vseh nas, kajti nihče od nas ni 
imun na izgovarjanje, kritiziranje, prelaganje odgovornosti na druge. Vsi smo le ljudje. In odličnost NI popolnost. Popolnosti 
namreč ni mogoče doseči, vsak od nas pa je lahko odličen na svojem področju, če se tako odloči in če je za to pripravljen tudi 
delati.  

Pri osebni odličnosti 
• ne gre za to, da nam kdaj ne bi smelo spodleteti, 
• ne gre za to, da kdaj ne bi smeli potarnati, 
• ne gre za to, da se kdaj ne bi smeli opravičiti zaradi neopravljene naloge. 

Gre pa za to, da taka vedenja preprosto ne smejo postati stalnica v našem življenju. Gre za zavedanje, 
• da imamo moč organizirati in izkoristiti svoj čas, 
• da je od nas odvisno, kakšne in katere cilje si bomo zastavljali, in 
• da imamo znanje, kako na pošten način do sebe in drugih te cilje tudi doseči. 

Zakaj torej 8 krogov odličnosti?

Ker je to naložba v našo skupno prihodnost!

Dubravka Berc Prah, prof.
Ravnateljica ŠCRS



INTEGRITETA 
Nobena blazina ni tako mehka kot čista vest 
Igre na srečo 
Kaj nas o življenju v integriteti lahko naučijo literarne osebe? 
Drevo moje integritete 

NATAŠA Šafranko 
TATJANA Cirer 
MILENA Ogrizek 
HELENA Topolovec 

NAPAKE VODIJO K USPEHU 
Svetlobno informacijo pripeljimo k sosedu 
Napake dišijo po uspehu 
Določanje neznanega vzorca 
Kulinarika skozi odličnost 

ZDENKA Petelinšek 
METKA Leljak 
BORIS Pokorn 
BRANKA Kovačič in REBEKA Majer Amon 

PREDANOST
Dedication leads to success 
Spoznajmo šahovsko igro 
Nočem biti žrtev sodobnega načina življenja! 
Kako se uspešno (na)učiti matematiko? 

GABRIJELA Fürlinger 
MARKO Kubale 
ZORA Tabak 
TANJA Rupnik 

URAVNOTEŽENOST 

Pogled v uravnoteženost 
Kolo teče najlepše, ko je uravnoteženo 
Zdravila – kemija, farmacija in jaz 
Kolo življenja 

ANDREJA Novak 
MATEJA Jagodič 
ANITA Pihlar 
JANEZ Srebot 

GOVORI Z DOBRIM NAMENOM 

My words have power 
Tako lepo je povedal! 
Čudovita moč besed 
Beseda povezuje in ločuje 

AGATA Brantuša 
ALENKA Golež 
BERNARDA Leva 
ALENKA Virant 

FLEKSIBILNOST 

Do istega cilja po različnih poteh 
Fleksibilna letala 
Koliko rešitev obstaja za nastalo težavo? 
Fleksibilnost narodne identitete (Slovencev, Sircev) 

TANJA Ocvirk 
ANDREJ Hartman 
MOJCA Roter 
JOSIPA Hrepevnik 

DELAVNICE SO PRIPRAVILI IN VODILI

1. a Bernarda Leva in Janez Srebot 
1. b Zdenka Petelinšek in Alenka Golež   
1. c        Branka Kovačič in Rebeka Majer Amon 
1. d Helena Topolovec 
2. a Gabrijela Fürlinger in Boris Pokorn 
2. b Tatjana Cirer in Mojca Roter
2. c Andrej Hartman in Josipa Hrepevnik 
3. a Mateja Jagodič in Nataša Šafranko 
3. b Tanja Ocvirk in Zora Tabak 
3. c Andreja Novak in Dubravka Berc Prah 
4. a Agata Brantuša in Alenka Virant 
4. b Tanja Rupnik in Milena Ogrizek 
4. c Anita Pihlar in Metka Leljak 

Ponedeljek, 30. november 2015

Torek in sreda, 1. in 2. december 2015



1. a sta pričakala profesorja Bernarda Leva in Janez Srebot v učilnici ob že ustaljenem 
času. Posedli smo se in prisluhnili prvim navodilom, saj, če smo čisto iskreni, sploh ni-
smo vedeli, kaj nas čaka. 8 krogov odličnosti kot glavna tema nam je bilo dokaj neznanih. 

Brez pojasnila (na tej točki še nismo poznali nobenega kroga odličnosti) sta nas profe-
sorja razdelila v tri skupine in vsaka od skupin je na mizo dobila listič. Pričakovali smo 
vprašanja o krogih ali naših ciljih, a so nas navodila na lističih presenetila. Vsaka skupina 
je dobila nalogo, pri tem pa ni vedela za nalogo druge, vse pa so bile v povezavi z stoli v 
učilnici. To aktivnost smo si od vseh najbolj zapomnili, saj smo sodelovali v pravem ma-
lem eksperimentu. Prva skupina je morala vse stole v učilnici postaviti na glavo, druga 
jih je morala postaviti v krog in tretja zložiti po parih enega na drugega. 

V nekaj trenutkih je bilo zaznati kaos, v katerem so dijaki požrtvovalno grabili stole in 
jih nosili naokoli po učilnici, vendar je kar hitro postalo očitno, da to ne bo pravi način. 
Bilo je nekaj ruvanja, kraje stolov med skupinami, nato pa smo od učiteljev dobili namig: 
timsko delo. Kar nekaj truda je bilo treba vložiti, predvsem pa razmišljati, preden nam je 
uspelo izpolniti nalogo tako, da je bila vsaka skupina uspešna. Stoli so bili postavljeni v 
krog, po parih eden na drugem in hkrati obrnjeni narobe. Pri tem smo se naučili, da je 
bil potreben inteligenten razmislek in sodelovanje v skupnosti, da je vsak izpolnil svojo 
nalogo.

Sledilo je še nekaj aktivnosti in nalog, pri katerih sta se profesorja zelo potrudila. Najbolj 
se nam je v spomin vtisnila tudi tista, pri kateri je vsak dijak najprej zase napisal, kako se 
vidi v ogledalu, potem pa smo si podajali lističe po razredu. Pri tem je vsak dopisoval po-
zitivne lastnosti osebe, podpisane na lističu. S to vajo smo se naučili, da smo bili morda 
prepričani, da so ljudje okoli nas imeli dosti slabše prepričanje o nas, kot je to v resnici.

V nadaljevanju smo se srečali z vsemi osmimi krogi odličnosti, torej krogi, ki vodijo k 
uspehu. Odkrili so jih znanstveniki s preučevanjem uspešnih oseb na vseh področjih. 
Najpodrobneje od krogov smo spoznali odgovornost in to je to (drugi so še: govori z 
dobrim namenom, predanost, fleksibilnost, integriteta, uravnoteženost in napake vodijo 
k uspehu).

Po delavnicah, še posebej pa ob pogovoru z dijaki sem spoznala, da so nam delavnice 
resnično koristile, čeprav smo morda sprva pristopili kar malo z odporom, potem pa le 
ugotovili, da imajo znanstveniki prav.

o s e m  k r o g o v  V  1 . A

Najprej se mi vse skupaj ni zdelo dobra ideja, potem pa 
sem začela razmišljati malo drugače. Konec koncev je 
vse, kar sem danes izvedela, res, čeprav si tega nisem 
hotela priznati. Zdaj pa bom včasih pomislila na lastno-
sti uspešnih oseb.
Nikita Kokot

Zdi se mi, da se dostikrat preveč osredotočamo le na 
težavo in ne na to, kako bi jo rešili. Je pa precej očitno, 
da to ni lastnost uspešnih ljudi. Danes smo se veliko po-
govarjali tudi o tem, kako bi težave rešili, in mislim, da 
bo vse skupaj pripomoglo k odnosom v oddelčni sku-
pnosti.
Anja Mašera

Po vsem slišanem sem se kar malo zamislila. Tudi vaja 
s stoli mi je dala misliti, ker sem zares videla vpliv ka-
osa na osebe v razredu, saj je vzdušje postalo kar malo 
naporno in napeto. Tudi o odnosih in dejanjih bom 
premišljevala, ker sem danes ugotovila, da ima oboje 
velik vpliv tako na moje življenje kot na življenje dru-
gih. Razmislila bom tudi o tem, kako doseči svoje cilje.
Lara Drimel

Kot dijaku prvega letnika mi je bilo letos težko najti rav-
novesje med šolo in ostalim, saj je bil preskok v ravni 
zahtevnosti od osnovne šole pa do gimnazije kar velik. S 
pomočjo današnjih delavnic sem videl, kaj lahko popra-
vim in spremenim, pa tudi, kako lahko to naredim, da 
mi bo lažje, in mislim, da je bil to tudi namen delavnic 
- da nam pomagajo pri šoli in tudi v življenju nasploh.
Marcel Egartner

Zala Vipotnik



V ponedeljek smo na Šolskem centru Rogaška Slatina začeli s prvim 
projektnim dnem tega leta. Tako 30. 11. tudi 3. b ni bil izjema, ko smo 
po drugi uri s svojo razredničarko profesorico Tanjo Ocvirk in profeso-
rico Zoro Tabak začeli z uvodom v osem krogov odličnosti. 

Začeli smo s prebiranjem intervjujev Dejana Zavca in Toma Križnarja 
ter razločevanjem med dobrimi in manj dobrimi lastnostmi. Ker med 
prve spada tudi odgovornost, smo spregovorili nekaj o njenem pome-
nu v vsakodnevnih situacijah in prevzemanju odgovornosti. Kot vrlino 
smo prepoznali tudi poznavanje samega sebe, zato smo s premislekom 
rešili vprašalnik o naših vrednotah in vrlinah. Da bi nam ugotovitve 
bile bližje, smo si ustvarili osebno kolo življenja, kjer smo videli, kako 
uravnoteženi smo, in misel na to, kako bi naša kolesa potovala po ce-
stah in poteh, nas je nasmejala. 

Ko smo se opredelili, katere stvari bi radi izboljšali za vzpostavitev rav-
novesja, smo se pogovorili o naših željah in ciljih ter pomembni razliki 
med njima. Sodelovali smo v pogovoru o dolgoročnih in kratkoročnih 
željah, vsak pa si je zadal tudi en cilj. Začrtali smo si pot do cilja, čas do-
seganja cilja in se odločili za predanost. Ko smo razmišljali o strmenju k 
naši odličnosti, smo se zavedali tudi pomembnosti delovanja v skupini 
in se ji posvetili. Naše sodelovanje smo dokazali z grajenjem stolpov iz 
papirja. Drug drugega smo pohvalili za stvari, ki se nam zdijo dobre, 
in predlagali, kaj naj pri sebi spremenijo. Naučili smo se tudi kretnje za 
vseh osem krogov odličnosti in ustvarjali koreografije. 

Dopoldan je tako hitro minil ob aktivnostih in pogovorih o bistvu vsa-
kega kroga, prevzemanju odgovornosti za dejanja, predanosti pri dose-
ganju svojih ciljev, pomembnosti vsakega sedanjega trenutka, uravno-
teženosti v življenju, učenju iz svojih napak, usklajenosti naših dejanj 
s prepričanji, besedah z dobrim namenom in prilagajanju situacijam. 
Da bi zapečatili naša dognanja, smo si pogledali film Kraljev govor, ki 
nam dokazuje pomembnost vrlin odličnosti in tako končali tokrat malo 
drugačen ponedeljek. 

Krog odličnosti to je to poudarja dejstvo, da moramo tisto, kar je v pre-
teklosti, pustiti tam. In da tega, kar je že storjeno, ne moremo spreme-
niti. Prav tako se ne smemo preveč obremenjevati z našo prihodnostjo, 
ker ne vemo, kaj točno se bo zgodilo. Ta krog poudarja predvsem to, kar 
sta povedali profesorici, da moramo živeti za danes, živeti za ta trenu-
tek, za sedanjost. To pa je v našem življenju zelo uporabno. 

Nekaj izjav mojih sošolcev na vprašanje : »Kaj od razredne delavnice si 
boste najbolj zapomnili?«

Bilo je sproščeno, zabavno, nenazadnje tudi poučno. 
Ines Vozlič

Najbolj zabaven mi je bil del, ko smo se za vsak krog odličnosti na-
učili točno določeno kretnjo. Če smo si kretnje res dobro zapomnili, 
smo preizkusili tako, da je vsak pred razredom pokazal kretnje za kroge 
odličnosti, ki so mu jih narekovali sošolci. Ob tem smo se sprostili in 
pozabavali.
Kaja Kuraj

Vsekakor mi bo v spominu ostalo delo v skupinah, saj je bilo zelo zani-
mivo, hkrati smo okvirno spoznali osem krogov odličnosti. V spominu 
pa mi bo ostal tudi odličen film.
Jan Ogrizek

ODGOVORNOST TO JE TO

Ela Tišma Anja Prešern
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Dedication leads to success 

GABRIJELA Fürlinger
NEJA Devljak

Čigava zgodba te je najbolj pritegnila? Za-
kaj?

Mislim, da lahko govorim za vse, če rečem, 
da me je najbolj pritegnila in presenetila 
zgodba Oprah. Vedela sem, da ni imela lah-
kega življenja, toda da je rodila otroka, ki ji 
je umrl, me je šokiralo.
Nikita Pongračič 

Obe pesmi, ki smo ju slišali, sta imeli pozitiv-
no sporočilo. Če bi se moral/a odločiti za eno, 
katero bi izbral/a in zakaj?

Res je, da je življenje lepo in da se ne smemo 
vdati, toda Read All About It mi je ljubša. 
Menim, da je boljše nekaj poskusiti in doži-
veti poraz kot živeti v negotovosti.
Andrej Belcer

Ti je bil všeč film, ki smo si ga ogledali? Si se 
kaj naučil/a iz njega?

Naučila sem se, da je treba v življenju vztra-
jati. 
Nikita Pongračič 
Menim, da je imel film zelo dobro sporoči-
lo, ki da vsakemu misliti. 
Andrej Belcer 
Bil mi je všeč in dejstvo, da je bil posnet po 
resničnem dogodku, ga naredi še bolj zani-
mivega. 
Zala Vipotnik 

Glavni namen delavnice je spoznati, da je kljub vsem preprekam in te-
žavam, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju, te možno prema-
gati in uspeti, če si 100 % predan in verjameš vase. Dijaki se ob primerih 
uspeha znanih oseb in ogledu znanega filma Unbroken seznanijo s po-
sebno vrsto predanosti, ob tem razmišljajo ter nizajo podobne primere. 
V zadnjem delu delavnice razmišljajo o lastnih izkušnjah in svoji pre-
danosti ter si zastavijo cilje, ki se jim bodo v prihodnje resnično posve-
tili in predali. Čisto za konec sem pripravila tudi naloge dopolnjevanja 
besedil pesmi aktualnih angleško govorečih izvajalcev, ob katerih dijaki 
razvijajo tako slušno kot pisno zmožnost. Delavnica poteka v angle-
škem jeziku.

Najprej nam je profesorica predstavila zgodbe slavnih in uspešnih ljudi, ki so 
v življenju morali storiti veliko, da so uspeli. Na primer, Oprah Winfrey je v 
otroštvu spolno nadlegoval stric in pri 14 letih je rodila fantka, ki je kmalu 
zatem umrl, danes pa je najuspešnejša in zelo bogata televizijska voditeljica na 
svetu. Einstein ni spregovoril do četrtega leta in učitelji so mu rekli, da ne bo 
nikoli nič iz njega. Postal pa je postal zelo pomemben fizik in njegova teorija 
relativnosti je še danes ena izmed glavnih temeljev fizike. Danes najslavnejši 
raper Eminem je prav tako odraščal v neprimernem okolju, kjer so prevladova-
le droge in nasilje. Ostale znane osebnosti, ki smo jih spoznavali in niso imele 
lahkega življenja, so še fotomodel in igralka Charlize Theron, igralec Jim Carrey 
in pisateljica J. K. Rowling. 

Zatem smo si ogledali najpomembnejše dele zgodovinske drame Unbroken. 
Film temelji na resničnem dogodku, in sicer na življenju Louisa Zamperinia. 
Louis je bil izvrsten tekač in že odpravljen na Olimpijske igre v Tokio. Toda 
ravno takrat se je začela 2. svetovna vojna in bil je vpoklican vojsko. Nekega 
usodnega dne je letalo, na katerem je bil, strmoglavilo sredi oceana. Skupaj z 
dvema prijateljema, izmed katerih je le eden preživel, je obtičal v dveh majhnih 
rešilnih čolnih. 45. dan so Louisa in prijatelja Phila našli Japonci in ju peljali v 
ujetništvo. Tam sta oba, še posebej Louis, zelo trpela, kajti vodja taborišča je bil 
sadist Mutsuhiro (klicali so ga Bird), ki ni poznal usmiljenja. Kljub zelo slabim 
razmeram in trpljenju se Louis ni vdal in je preživel. Prav tako je odpustil vsem, 
ki so z njim ravnali slabo. 
Na koncu delavnice smo še prisluhnili dvema pesmima z dobrima sporočiloma. 
Prva pesem je bila od pevke Emeli Sandé – Read All About It. Pesem spodbuja 
ljudi, naj bodo, kar so, in naj jih ne bo strah poskusiti kaj novega. Druga pesem 
pa je bila od skupine Hurt – Wonderful Life. Sporočilo te pesmi pa je, da se ne 
smemo nikoli predati, kajti življenje je čudovito in ga je vredno živeti.



 
PREDANOST 

Spoznajmo šahovsko igro 

MARKO Kubale 
IZA Škufca 

Med vsemi igrami zasluži samo šah, da ga časti človeški razum. 
(Voltaire)

Namen delavnice je, da dijaki spoznajo šahovsko igro, njene cilje, pred-
nosti in razvoj skozi zgodovino. Šah pomeni kakovostno preživljanje 
prostega časa in ima številne pozitivne učinke. Kdor se želi ukvarjati 
s šahom kot s športno panogo (umski šport), pa mora pokazati veli-
ko mero predanosti, da uspe. V delavnici spoznavamo osebe, ki so v 
svetovnem merilu dosegle izjemne rezultate. Delavnica je namenjena 
vsem, saj šah igramo na treh ravneh – od začetne prek nadaljevalne do 
višje stopnje. 

Vsak je predan nečemu. Nekateri so predani športu, drugi šoli in učenju, spet 
drugi nečemu drugemu. Nekateri pa so svojo predanost usmerili v šah, v njem 
našli zabavo in celo sprostitev.
Šah je igra na igralni deski za dva igralca. Za igranje je potrebna šahovnica s 
64 črno-belimi polji in 6 različno močnih in različno gibajočih se figur. Vsak 
igralec ima na začetku 16 figur, ki so razporejene po določenem vrstnem redu. 
Čar igre ni le v premikanju posamezne figure, ampak zahteva logično razmišlja-
nje in koncentracijo. Zato lahko šah povežemo s šolsko matematiko, v kateri je 
ogromno logičnega razmišljanja. 
Pri delavnici šahovske igre smo spoznali igro in njena pravila ter se naučili 
nekaj novih potez. Profesor nam je predstavil nekaj najbolj znanih svetovnih 
prvakov v šahu: Garija Kasparova, Susan Polgar in Magnusa Carlsena. Prebrali 
smo tudi legendo o šahu, ki govori o kralju in matematiku, ki je izumil šahovsko 
igro, zato ga je kralj želel nagraditi. Matematik Seta si je za nagrado zaželel le 
eno pšenično zrno za prvo polje na šahovnici in potem za vsako naslednje polje 
podvojeno število pšeničnih zrn (polj je 64). Kralj je menil, da je želja matema-
tika skromna. Ko pa so se kraljevi matematiki lotili računanja, so računali in 
računali in na koncu izračunali nepredstavljivo veliko število zrn.
Šah je miselna in družabna igra, ki posamezniku daje in razvija dodatno vre-
dnost: vztrajnost, borbenost, disciplino, odgovornost, koncentracijo, odločnost, 
zdrav odnos do sočloveka, vizualizacijo, načrtovanje, logično razmišljanje …
Igranje šaha je zelo zabavno, saj spoznavaš nove prijatelje in odkrivaš nove kra-
je. 

Zakaj si se odločil za to delavnico?
Ker imam rad šah in ga tudi sam rad igram.
Dejan Murko
Ker ga v prostem času igram in sem hotela 
svojo igro nadgraditi.   
Alja Povž
Ker se mi je delavnica zdela zanimiva in 
sem se želela naučiti igrati šah .
Lea Krošlin

Kaj novega si izvedel v delavnici?
V delavnici šahovske igre sem se naučil 
nove poteze.  
Dejan Murko
Skozi delavnico sem spoznala nekaj najbolj 
znanih in uspešnih šahistov na svetu. 
Alja Povž
Naučila sem se osnovna pravila in spoznala, 
da je šah lahko zelo zanimiv. 
Lea Krošlin



 
PREDANOST 

Nočem biti žrtev sodobnega 
načina življenja! 

ZORA Tabak 
INES Vozlič

Zelo zanimiva se mi je zdela predstavitev 
enot posamezne hrane in zamenjava neka-
terih hranil. Zagotovo mi bodo pridobljena 
znanja o zdravi prehrana prišla se kako 
prav! 
Pia Novak

Če želiš biti srečen eno uro – zadremaj.
Če želiš biti srečen en dan – pojdi lovit ribe ...
Če želiš biti srečen vse življenje – se nam pridruži v delavnici. 

Kakšen je tvoj življenjski stil? Želiš svoje vedenje spremeniti v prid 
zdravja? Želiš oblikovati ali preoblikovati vedenjski vzorec? Razmišljaš 
o spremembah? Morda o spremembi življenjskega sloga? Se pripravljaš 
na spremembo ali spremembo že uresničuješ? 

V delavnici si skupaj postavljamo cilje, ki so dovolj veliki, da so po-
membni, in dovolj majhni, da so dosegljivi!

Kaj je sploh predanost? 
V SSKJ piše naslednje:  predanost predánost  -i ž (á) 1. ekspr. 
značilnost človeka, ki požrtvovalno, nesebično dela za kaj

Mi smo predanost spoznali na malo drugačen način, in sicer smo se vprašali, 
kako smo predani sami sebi in svojemu načinu življenja.  Ali pojemo toliko, 
kot se gibamo? Rdeča nit naše delavnice je bilo torej prehranjevanje. Spet smo 
se seznanili s piramido zdrave prehrane in jo skupaj z gospo Magdo analizira-
li. Skupaj smo sestavili tudi jedilnik, ki vsebuje vse hranilne enote piramide, 
spoznali kalorične vrednosti posameznih živil ter skrite sladkorje v »sladkih 
pregrehah«, kot so čokolada, puding, marmelada … Gospa  Magda nam je pov-
edala tudi, da je priporočeno, da zaužijemo na dan do 5g sladkorja. In že če 
spijemo samo eno Coca-Colo, ga dobimo trikrat več. Če pojemo vrečko čipsa 
in nato želimo porabiti kalorije, moramo dve uri kolesariti. Ob toliko zanimivih 
dejstvih smo spoznali, kako pomembno je, kaj dajemo v svoje telo, in četudi se 
negativne posledice ne  pokažejo takoj, se zagotovo na stara leta. 
Priporočljiva je tudi vsakodnevna telesna dejavnost, rekreacija. Za zaključek 
smo si s profesorico Zoro Tabak zastavili cilje, ki jih bomo uresničili do junija.  
Dvakrat na teden bomo obiskovali fitnes in prenehali jesti sladkarije. 



 
PREDANOST 

Kako se uspešno (na)učiti 
matematiko? 

TANJA Rupnik 
URŠA Čobec 

Ker težave in nezadovoljstvo z ocenami pri predmetu pogosto izvirajo 
iz neustreznih oz. neuspešnih pristopov k učenju, se v delavnici posve-
čamo različnim načinom učenja matematike. Izhajamo iz primerov do-
bre prakse – pristopov, ki so se pri nekaterih dijakih izkazali za uspešne. 
Vsak posameznik zase ugotovi, kaj bi bilo potrebno pri njegovem delu 
spremeniti, da bo uspešnejši, in kako to doseči. Vztrajnost na poti do 
cilja pa je zagotovo eden od pogojev za uspeh.

Predanost nam daje moč, da se postavimo zase, za to, kar smo, za svoje vredno-
te, za to, v kar verjamemo in kar nas definira v življenju. To je trenutek, ko ni 
več obračanja nazaj, ko smo popolnoma predani doseganju svojega cilja, ko ni 
nobenih razprav, miselnih igric in odlašanja. Je samo akcija,čista, osredotočena 
akcija. V taki moči je gromozanska moč in radost.

V tej delavnici smo spoznavali predanost pri učenju, natančneje pri učenju ma-
tematike.

Ko smo še vsi zaspani prvo šolsko uro vstopili v razred profesorice Rupnik, nas 
je ta ogrela z zanimivo igrico zrcalo, pri kateri smo se razdelili v pare in zrcalno 
posnemali gibe sošolca.

Ko pa smo se vsi že dodobra zbudili, smo najprej poslušali zgodbo nekdanje 
dijakinje Irene, ki je tudi sama imela velike probleme pri učenju matematike. 
S pomočjo ogromne predanosti in volje ji je uspelo svoje ocene iz nezadostnih 
spremeniti do prav dobrih in uresničiti svoje največje sanje.
Nato smo se razdelili v skupine in se me seboj pogovorili o naših učnih nava-
dah. Ugotovili smo, da se nas večina uči matematiko na tak način, da rešuje 
vaje. Seveda je zelo pomembno, da imamo pri tem mir in da odstranimo mo-
tnje, saj se le tako lahko popolnoma zberemo in bolje naučimo. Omenili pa smo 
tudi, da je pri učenju pomembna zadostna oskrba s tekočino in dovolj svežega 
zraka. Seveda pa nič od naštetega ni zares učinkovito, če sami pri sebi ne raz-
čistimo, zakaj se učimo. Delamo to za starše in učitelje ali pa preprosto zase, 
za svoje znanje? Če za vsak neuspeh krivimo učitelja ali pa inštruktorja, nam 
na tak način ne bo uspelo uresničiti ciljev, saj je zelo pomembno,da se zavemo 
lastnih napak. Omenili smo tudi,da je zelo dobro, če najdemo način in čas uče-
nja, ki nam najbolj ustreza. Za vse tiste matematične navdušence, ki nikoli ne 
najdejo časa za učenje matematike, je dobro, da si naredijo urnik učenja, ki ga 
prilagodijo svojim vsakodnevnim aktivnostim in na tak način ugotovijo, koliko 
časa dnevno se res učijo. Pomembna je tudi motivacija, ki nam vedno znova 
daje moč in zagon. Naša motivacija je lahko na primer spremljanje ciljev, saj 
nam bo vsak napredek dal nov zagon. Nujno potrebno pa je, da naše želje vedno 
spremenimo v cilj in da smo predani svojim sanjam.

Kakšne so tvoje učne navade?

Po navadi se učim zvečer pred spanjem. 
Neja Drevljak
Snov prebiram na glas in tako ponavljam. 
Urša Podgoršek
Skoraj vedno delam sproti, torej opravljam 
domače naloge in utrjujem snov. 
Nikita Kokot

Kakšni so tvoji cilji in kaj boš storil, da se 
uresničijo?

Še vedno se odločam, kaj bi rada počela v 
življenju. 
Neja Drevljak
Moj cilj je odličen uspeh, za to se bom tru-
dila po svojih najboljših močeh. 
Urša Podgoršek
Moj cilj je, da uspešno opravim gimnazijo 
in se vpišem na želeno fakulteto. 
Nikita Kokot

Kateri predmet ti dela največ težav in kaj 
boš storil, da boš te težave odpravil?

Največ težav mi dela matematika, to bi po-
pravila tako, da bi bolj sodelovala in pogo-
steje delala domačo nalogo. 
Neja Drevljak
Največ težav imam z geografijo, morala se 
bom začeti učiti že prej, ne pa zadnji večer. 
Urša Podgoršek
Največ težav imam pri matematiki, vendar 
jih rešujem s sprotnim delom in učenjem. 
Nikita Kokot



 
INTEGRITETA

Nobena blazina ni tako 
mehka kot čista vest

NATAŠA Šafranko
URŠKA Jeranko

V delavnici imenovani »Nobena blazina ni tako mehka kot čista vest«smo 
dijaki popolnoma spoznali še en krog odličnosti, integriteto skozi razne 
moralne dileme. Integriteta je zagotovo most med značajem in dejanji. V 
delavnici smo skozi razne igre prišli do zaključka, da naj bi bile naše misli 
vedno skladne z dejanji, saj s tem pokažemo še druge kroge odličnosti. 
Tako osebnostno rastemo. Pomembno je predvsem to, da trdno verjame-
mo v svoja prepričanja in s tem prevzamemo nase odgovornost za tisto, 
kar storimo ali povemo. Skozi pogovor smo dijaki predstavili  pomemb-
ne vrednote, prevladali sta predvsem družina in ljubezen;  prišli smo do 
sklepa, da jih ne smemo zanemarjati samo zaradi dolgoročnih ugodnosti. 
Menim, da je za človeka bistveno, da dela na sebi in najde ravnovesje med 
vsemi krogi odličnosti; s tem najde smisel bivanja.
Maja Žerak

Delavnica je bila zanimiva in hkrati pouč-
na. Na podanih primerih smo razmišljali, 
kako bi rešili določene probleme in s tem 
ugotovili, da včasih ni mogoče delovati v 
integriteti in v skladu s formalnimi pravili 
obenem.
Aleksandra Kunstek

Delavnica se vsebinsko nanaša na krog odličnosti integriteta. Je inte-
raktivna, sestavljena iz različnih oblik dela. Program je zastavljen tako, 
da posameznik spozna, da je integriteta most med značajem in dejanji. 
To pomeni, da ima integriteto posameznik, ki ve, katere so njegove vre-
dnote in prepričanja, in ravna v skladu z njimi.

Integriteta. Delovati v skladu s svojimi besedami, prepričanji in vrednotami. 
Izpolnjevati samega sebe. Imeti čisto vest. Biti nad tanko črto odgovornosti.

To je le nekaj izhodiščnih tem, o katerih smo imeli priložnost razpravljati v 
delavnici gospe Nataše Šafranko z naslovom, ki se ujema s krogom odlično-
sti: »Nobena blazina ni tako mehka kot čista vest«. Za primere smo vzeli več 
moralnih dilem, ki so od nas zahtevale, da zavzamemo le eno od svojih stališč. 
Lahko smo delovali v skladu z družbenimi normami in izdali naše vrednote, ali 
pa sledili svojemu srcu, občutku in svojim čustvom ter prekršili formalna pra-
vila. Skozi igro smo spoznavali, kako se različni posamezniki po svetu upirajo 
pravilom, ki jih postavlja oblast, zato da bi njihove vrednote postale zakonite.
Na koncu delavnice smo skupaj ugotovili, da bi bil svet vseeno čisto preveč 
dolgočasen, če bi vsi živeli v integriteti in nad črto odgovornosti; ampak da 
kljub temu že s tem, da se trudimo živeti v skladu osmih krogov odličnosti, 
izpopolnjujemo same sebe. 



 
INTEGRITETA 

 Igre na srečo 

TATJANA Cirer 
LUCIJA Polajžer  

Namen delavnice je uvajanje kroga integriteta. Pod integriteto ne ra-
zumemo zgolj poštenja; integriteta je celovitost – ko vemo, kaj so naše 
vrednote in prepričanja in ravnamo v skladu z njimi. Ali bomo zaradi 
trenutne ugodnosti pozabili ali zanemarili vrednote in dolgoročne ci-
lje? Ali lahko priznamo lastne napake? V življenju se srečujemo z raz-
ličnimi izzivi, skušnjavami, celo s pritiskom, da ravnamo nepošteno, da 
poskusimo »prepovedan sadež«. Notranje vrednote nam pomagajo, da 
nas takšni »izzivi« ne vržejo iz tira, da nadaljujemo k željenim ciljem. 
V vztrajanju na začrtani poti in tem, da ostanemo dosledni samemu 
sebi, pomaga tudi matematika. Verjetnost je veja matematike, ki se 
ukvarja z verjetnostjo slučajnega dogodka. In kakšna je verjetnost, da 
zadeneš na lotu? 

Pod vodstvom profesorice Tatjane Cirer, ki poučuje matematiko, smo dijaki 
spoznali igre na srečo oz. kockanje.
V uvodnih minutah smo se pogovorili o tem, kaj označujemo pod pojmom igre 
na srečo in kaj nam pade na pamet, ko pomislimo na to. Ugotavljali smo, katere 
igre poznamo (fantje so našteli kar dolg seznam), kakšno je naše stališče do tega 
in ali se tudi sami igramo igre na srečo. 

V nadaljevanju smo si ogledali video z naslovom »Ne zakockaj svoje priho-
dnosti«. Video nam je predstavil nevarnosti, ki pretijo vsakemu posamezniku, 
in sicer predvsem odvisnost od te aktivnosti in žalostna usoda … Zaradi odvi-
snosti pozabiš na vse vrednote, v vsem, kar počneš, vidiš igre, potrebuješ denar 
– znova in znova … Malo smo se zagotovo zamislili. 

Po pogovoru o videih smo po parih dobili kocke, pet kart ali kovanec. Na liste 
smo si zapisovali mete in števila, ki smo jih vrgli in katero karto smo potegnili 
iz kupa. Tisti, ki so dobili kovanec, so ga metali v zrak in zapisali, ali se je obrnil 
na število ali podobo. Prešteli smo, koliko poskusov smo opravili in kolikokrat 
smo dobili katero izmed možnosti.

S pomočjo profesorice smo izračunali, kolikšna je verjetnost, da pri metu ko-
vanca pade podoba ali pri metu kocke eno od števil od ena do šest. Med pogo-
vorom o lotu smo izračunali vrtoglavo število kombinacij 15 380 937 možnih 
pri žrebu. Začudili smo se, da je možno toliko kombinacij, zato smo seveda tudi 
pomislili, koliko denarja bi porabili, če bi želeli vplačati vse.
S preprosto enačbo (ki mogoče tudi ni tako preprosta) smo na hiter način iz-
računali, koliko različnih kombinacij lahko naredimo s šestimi sadeži, če jih 
želimo razdeliti po dva. Ob koncu smo na spletu iskali informacije o tem, kako 
lahko izračunamo verjetnost nekega dogodka. 

V delavnici smo se naučili opredeliti stališče do iger na srečo in prišli do za-
ključka, da lahko zelo hitro postaneš zasvojen z njimi – še posebej tisti, ki redno 
hodijo v kazino in zapravijo na kupe denarja. Tako hitro, kot denar pridobiš, ga 
lahko tudi IZGUBIŠ.
Prav tako smo spoznali, da je pomembno, da se zavedamo, v kaj se spuščamo 
in kaj to lahko naredi z našim življenjem. Delavnica je bila vsekakor poučna in 
zabavna.

Najbolj sta mi v spominu ostala videa, ki 
smo si jih ogledali na temo iger na srečo. 
Bila sta zelo poučna. 
Eva Kores

Ali te je kaj posebej presenetilo ob ogledu 
videov?

Izpostavili so nekaj stvari, na katere sploh 
drugače ne bi bili pozorni. Nekateri delčki 
videov so bili kar presenetljivi, na primer, 
ko smo videli, kako hitro lahko postaneš 
odvisen od iger na srečo in kako izkoriščaš 
ljudi za denar, ki jim ga ne nameravaš vrniti.
Klara Dečman

Kakšno je tvoje mnenje o igrah na srečo? Jih 
tudi sam igraš?

Menim, da imajo slab vpliv na človeka, zelo 
hitro lahko postaneš odvisen od njih. Da, 
tudi sam jih igram, vendar ne za denar; tega 
se v prihodnosti ne nameravam  posluževa-
ti. 
Jonatan Cencelj



 
INTEGRITETA
Kaj nas o življenju v 

integriteti lahko naučijo 
literarne osebe?

MILENA Ogrizek 
LARA Tepeš 

Delavnica se mi je zdela zanimiva in po-
učna. Kar mi bo najbolj ostalo v spominu 
oziroma kaj sem se naučil v tej delavnici, je, 
da moramo na svet gledati lepše in se učiti 
na naših napakah. Pomembno je, da so naša 
dejanja povezana z našimi vrednotami, saj 
se bomo tako zagotovo bolje počutili. 
Tony Remih

Odlomek mi je bil všeč, ker sem spoznala, 
da so naše vrednote najpomembnejše. Iz 
odlomka sem se naučila, da je družina po-
membnejša od ugleda. Knjižni osebi Evge-
nu je družina najpomembnejša vrednota in 
ker ni deloval v skladu s svojimi vrednota-
mi, se je kesal. Če delujemo v skladu s svo-
jimi vrednotami, smo srečni, zato moramo 
najprej ugotoviti, kaj so naše vrednote in 
kako bodo te vplivale na nas.
Klara Vindiš

V delavnici se sprašujemo, katere so vrednote posameznika, s kakšnim 
ravnanjem te vrednote podpiramo, s čim jih kršimo, kako se ob tem po-
čutimo, kako to vpliva na naš uspeh in na druge. Ob krajšem literarnem 
besedilu presojamo vrednote in ravnanje literarnih oseb in ugotavlja-
mo, kaj nas o življenju v integriteti lahko te naučijo. Ob ustvarjalnem 
pisanju poskušamo spreminjati zgodbo literarne osebe in se ob tem 
drzno sprašujemo, ali razumemo, kako lahko začnemo snovati lastno 
uspešno življenjsko zgodbo.

KAJ NAS O ŽIVLJENJU V INTEGRITETI LAHKO NAUČIJO LITERARNE 
OSEBE? 
... je bil naslov delavnice, kjer smo se pogovarjali o integriteti kot enem izmed 
osmih krogov odličnosti. Torej, če človek v svojem življenju želi biti uspešen, 
odličen, mora biti v integriteti. Za začetek pa naj najprej pojasnim, kaj to sploh 
pomeni. 
Kadar tudi z dejanji demonstriramo tisto, kar nam je pomembno, smo v inter-
giteti. Oseba z integriteto je oseba, ki govori to, kar misli, in dela to, kar govori. 
Vsak človek ima svoje vrednote, če pa ravna v skladu z njimi, je v integriteti. 
Nadaljevali smo z razmišljanjem, katere lastnosti nas pri sočloveku motijo in 
katere so nam všeč. Ko smo s tem zaključili, nam je profesorica razdelila učne 
liste in vsak pri sebi je razmislil o svojih vrednotah in ali ravnamo v skladu z nji-
mi. Zastavili smo si vprašanja, kot so: ali moja dejanja podpirajo moje vrednote, 
kaj moja dejanja povedo o meni in še mnoga druga. 
Drugi del delavnice pa je potekal ustvarjalno. Najprej nam je profesorica pre-
brala odlomek romana Oče Goriot, v katerem smo lahko spoznali osebo, ki je 
imela svoje vrednote, vendar ni ravnala v skladu z njimi. Kot smo že sami prej 
ugotovili, da kadar nismo v integirteti in ne ravnamo v skladu z našimi vredno-
tami, se ne počutimo najbolje, nam je to v tem odlomku glavna literarna oseba 
potrdila. Tudi on se ni počutil najbolje, celo kesal se je, ker ni ravnal v skladu z 
vrednotami. Za zaključek je vsak izmed nas nadaljeval zgodbo tega odlomka. 
Tako se je delavnica tudi zaključila in menim, da se je vsak izmed nas naučil 
nekaj novega in bo pridobljeno znanje poskušal uporabiti tudi v vsakdanjem 
življenju. Zagotovo je pomembno, da ravnamo v skladu z našimi vrednotami, 
saj se bomo tako počutili bolje. 



 
INTEGRITETA 

 Drevo moje integritete

HELENA Topolovec 
VALENTINA Bek 

Delavnica DREVO MOJE INTEGRITETE nagovarja dijake, da likovno 
ustvarjajo v povezavi z osebno integriteto. Področje ustvarjanja se naj-
tesneje povezuje s konceptualno umetnostjo. Z različnimi teksturami 
in barvami, v tehniki kolaža, vsak dijak izdela svoje drevo, ki ga poleg 
izbranih likovnih prvin in spremenljivk opredeljuje tudi metamorfoza 
oblike. V delavnici dijaki z likovnim udejstvovanjem ozaveščajo podro-
čja osebne integritete, vezane na različna področja življenja in doživlja-
nja.

Vstopili smo do vrat računalniške učilnice. Med podboji smo za nekaj trenut-
kov obstali, pozdravili gospo Heleno Topolovec in se z velikimi pričakovanji 
namestili v osrčje učilnice, ki je tako kot mi pričakovala veliko. Pripomočki 
na mizah (škarje, lepilo, časopisni papir in posebna ovojnica) so nas navdajali 
z vznemirjenjem, ki je iz nas kar kipelo, zato se nam je uvodni del vlekel kot 
megla, pa čeprav je trajal kratek čas.
Skratka … po ogledu kratkega, a prisrčnega animiranega filma, ki je prikazal 
namen celotne delavnice v smislu »to, kar govoriš/misliš, tudi naredi«, je sledil 
krajši pogovor o integriteti z zelo nazornimi primeri iz vsakdanjega življenja. Ti 
primeri so ogromno pripomogli k razumevanju smisla integritete. Kot primer 
vam lahko pojasnim, da človek, ki pravi in ve, kako živeti zdravo oz. se zdravo 
prehranjevati, hkrati pa uživa alkohol in kadi, ni v integriteti (tega, kar misli in 
govori, ne uresničuje in dela v stvarnosti). 
Po zaključku uvodnega dela smo po podanih navodilih končno lahko poprijeli 
za orodje in vse ostale pripomočke na mizi. Razred je sprva zajelo šelestenje 
časopisnega papirja, ki je bil naša osnova, nato pa je zvok škarij in naših idej 
odstranil sleherno negotovost o naši ustvarjalnosti. Naša naloga je na splošno 
zajemala izdelavo drevesa, ki bo s koreninami, tlemi, deblom, vejami in listi 
predstavljalo nas, naše odnose do družine, naše zdajšnje stanje, želje in stvari, 
za katere si želimo, da bi jih moč jeseni odnesla proč. Vključevanje dodatnih 
materialov je nalogo še otežilo, saj smo morali v drevo in njeno dele vključevati 
različne kose blaga, papirja, lepenke in tudi brusnega papirja, ki so morali vse-
bovati tako estetsko kot tudi osebno izpoved oz podobo.
Časa za daljše premisleke je bilo malo, a kljub temu smo uspeli ustvariti poseb-
na in svojevrstna drevesa integritete, ki so nas vodila v razmislek o sebi in nam 
s tem pomagala dojeti načela in bistvo same delavnice.

Kaj je naredilo nate poseben vtis in zakaj?
Poseben vtis name je naredilo predvsem 
delo. Dobili smo nalogo, da izdelamo svoje 
drevo. Naredili smo ga iz več materialov, in 
sicer iz časopisa, tkanine, lepenke ... V glav-
nem, vsak material je sporočal svoje, prav 
tako tudi deli drevesa. Izdelek smo dopol-
nili še z zapisi naših želja, sanj itd. Vsekakor 
je bilo razvedrilno, saj je bila to pot razmi-
šljanja, kaj si resnično želimo, kdo smo, itd.
Kaj je bilo zate novo? Opiši.
Da bi nekaj novega izvedela, ne pravzaprav. 
Definitivno pa je bila to spodbuda po raz-
misleku o sebi, svojih željah, sanjah in svoji 
prihodnosti.
Kako bi s tremi besedami opisala delavnico?
Razvedrilnost, ustvarjalnost, domišljija.
Rebeka Senič

Kaj je naredilo nate poseben vtis in za-
kaj?
Poseben vtis name je naredil kratek film, 
ki smo si ga ogledali na začetku. Menim, 
da mi je dal misliti, od kod in kako je pri-
delana hrana, ki jo uživam.
Kaj je bilo zate novo? Opiši.
Novo mi je bilo predvsem to, kako so po-
samezni deli drevesa povezani z mano. 
Seznanila pa sem se tudi s pomenom be-
sede integriteta.
Kako bi s tremi besedami opisala to de-
lavnico?
Ustvarjalna, produktivna in nepozabna.
Nika Očko

Kaj je naredilo nate poseben vtis in zakaj?
Poseben vtis je name naredil filmček ob začetku de-
lavnice, saj je na zabaven in razumljiv način prikazal 
bistvo delavnice.
Kaj je bilo zate novo? Opiši.
Hmm ... Nekoliko drugače je bilo ustvarjati z različ-
nimi materiali in ob tem upoštevati še izhodiščno na-
vodilo. Uporabljali smo različne materiale: časopisni 
papir, vrvico, blago, brusni papir, brisačke ... Ustvar-
jali smo drevo, ki je vsebovalo različne dele našega 
življenja, od sedanjosti vse do prihodnosti. A kljub 
temu menim, da smo bili precej uspešni.
Kako bi s tremi besedami opisala delavnico?
Posebna, izvirna, ustvarjalna.
Pia Novak
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Svetlobno informacijo 
pripeljimo k sosedu 

ZDENKA Petelinšek
BRINA Sotošek

Ali je po tvojem mnenju delavnica potekala 
v skladu z izbranim krogom odličnosti? Bi 
takšno delavnico še kdaj ponovila? 
Delavnica je potekala v skladu z izbranim 
krogom. Dobili smo to, kar je sam naslov 
ponujal. Presenečena sem bila nad informa-
cijo, kje vse se danes uporabljajo hidrogeli. 
Naučila sem se stvari, ki jih bom lahko upo-
rabila v vsakdanjem življenju. Pri tej delav-
nici bi z veseljem še kdaj sodelovala.
Patricija Vahen

Kako si se počutila ob raziskovanju v delav-
nici? Meniš, da bi lahko še kaj spremenili?
Ob raziskovanju hidrogelov smo se zabavali 
in hkrati naučili marsikaj, kar lahko upora-
bimo v vsakdanjem življenju. Delo je bilo 
dobro organizirano in vsak izmed članov 
skupine je lahko prispeval k aktivnemu iz-
vajanju poskusov. Delavnice ne bi spreme-
nila, saj mi je bila zelo všeč.
Klara Koražija

Ali se ti je zdelo skupinsko delo v delavnici 
kreativno in poučno? Zakaj?
Delo po skupinah mi je bilo zelo všeč, saj 
smo med seboj sodelovali, si pomagali in 
izmenjali svoja mnenja. Posebej všeč mi je 
bilo, da smo bili v skupinah tudi z dijaki iz 
drugih letnikov. Delavnica je bila zabavna, 
spoznali pa smo tudi novo koristno snov.
Niki Holešek

Namen delavnice je, da si dijaki samostojno pripravijo poskuse, jih 
preučijo in s spreminjanjem parametrov pridejo do željenega rezultata. 
Strategije, ki so morda napačne, je treba spremeniti in najti take, da nas 
pripeljejo do cilja.
V delavnici dijaki izvedejo različne poskuse, ob katerih spoznajo upo-
rabo hidrogelov in prehod svetlobe skoznje. Raziskujejo samostojno. 
Poskusi – uspeli in neuspeli – jim pomagajo ugotoviti, kako potuje sve-
tloba po optičnih vlaknih in kolikšna je lahko krivina, po kateri nam 
svetlobna informacija še ne pobegne iz vodnika. 

»Napake so informacije, ki nas vodijo k uspehu in nam povedo, kaj lahko iz-
boljšamo, da bi se približali k uspehu. Uspešni ljudje se ne bojijo napak, ampak 
se učijo iz njih.« - Jani Prgić
V okviru projektnih dni in projekta Osem krogov odličnosti smo v delavnici 
z naslovom Svetlobno informacijo pripeljimo k sosedu predstavili in na prak-
tičen način raziskali krog napake vodijo k uspehu. Za začetek smo se razdelili 
v štiri skupine po štiri do pet dijakov in si razdelili delovne liste. Naša naloga 
je bila, da smo raziskovali raznobarvne hidrogele, ki se uporabljajo tako v me-
dicini, cvetličarstvu, okoljevarstvu kot tudi v prehrambni industriji. V prvem 
poskusu smo primerjali kroglico hidrogela, ki je bila v vodi, in kroglico, ki smo 
jo pustili na zraku. Ugotovili smo, da se v vodi hidrogel veča, saj sprejema vodo, 
prav tako pa jedro ostaja močneje obarvano kot robovi kroglice. Ta ugotovitev 
je pomagala, da smo imeli izhodišče za naslednji poskus. Pri njem smo ugota-
vljali, ali se s podaljševanjem časa hidrogeli v vodi spreminjajo. In res, dlje kot 
so bili v vodi, večji so postajali. Izmerili smo jim tudi premer, jih postavili pod 
mikroskop in narisali skice. Pri zadnjem poskusu pa smo skozi več večjih kro-
glic hidrogela ugotavljali, kako potuje svetloba skoznje, kadar so postavljeni v 
ravnino in kadar so v krivini, to skicirali in opisali napake, ki so nas kasneje pri-
peljale do rezultata. Pri tem poskusu smo se zelo zabavali, saj smo lahko upora-
bili svoje ideje in preizkušali ter ugotavljali, kako potuje svetloba skozi kroglice. 
Pri opisu napak smo skupaj prišli do zaključka, da smo se najpogosteje zmotili 
pri postavljanju kroglic, saj smo jih postavili preveč narazen ali pa smo naredili 
premajhen ovinek, da bi lahko svetloba prehajala skoznje. Zaradi napak nismo 
prišli do pravilnega rezultata, vendar smo jih popravili in se s tem naučili, da 
nas napake vodijo do cilja, kar pa je bil tudi namen te delavnice.  
Med raziskovanjem smo prišli do mnogih pomembnih ugotovitev in s tem na 
zanimiv ter poučen način potrdili, da ni nič narobe, če se na poti do našega 
cilja in uspeha kdaj zmotimo, saj se iz teh napak učimo in pridemo do boljšega 
rezultata. Delo v delavnici ni bilo prezahtevno, sicer pa so se naloge in poskusi 
navezovali na učno snov pri fiziki. Menim, da si bo marsikdo izmed nas dobro 
zapomnil delavnico, saj smo v njej izvedeli kar nekaj priročnih informacij, ki 
jih bomo potrebovali tudi v prihodnosti, pa ne samo na področju fizike, temveč 
tudi življenja.



Osel gre samo enkrat na led!? 
Prav to je oslovstvo: danes sem padel, jutri bom plesal po njem. 
Ta Župančičeva misel bo tema naše delavnice.
Z opazovanjem primerov in samoopazovanjem bomo odgovorili na 
vprašanje Kako izkoristiti napako, da bi se ta spremenila v korak k 
uspehu.

Na delavnici z naslovom, Napake dišijo po uspehu’’ smo se bolje seznanili s 
tem, kaj sploh so lahko napake in kakšen je  naš odnos do njih. Najprej smo s 
pomočjo učnega lista bolje spoznali, kako mi gledamo na naše napake, kakšne 
so posledice negativnega odnosa do njih, kako lahko ta negativen odnos  od-
pravimo, kakšna so naša prepričanja , ko storimo napako in podobno. Temu je 
sledila miselna oziroma poučna igra. Razdeljeni po skupinah smo tekmovali, 
kateri skupini bo uspelo sestaviti najvišjo stolpnico. Pri tem nismo smeli upo-
rabiti ničesar razen listov papirja. Čeprav se je naša naloga slišala enostavna, ni 
bilo tako. Pred sestavljanjem  smo morali dobro premisliti, kako se bomo dela 
lotili oziroma na kakšen način bomo zložili liste, da bo naša stolpnica sploh sta-
la. Pri iskanju te rešitve je bilo najpomembnejše, da smo bili fleksibilni in smo 
se prilagajali našim zmožnostim.  Z vztrajnostjo je uspelo skupini Anje, Lucije 
Leje in Aneja zgraditi stolpnico, ki je bila  najvišja od vseh. Čeprav  ostalim to 
ni uspelo, nismo bili preveč razočarani, nasprotno:  na naše napake smo gledali 
kot na nekakšne povratne informacije  o tem, kaj lahko sami spremenimo, da 
bomo bolj uspešni. Poleg tega,  da smo bolje spoznali enega izmed 8 krogov 
odličnosti in naredili nekaj zase, smo se dijaki ŠCRS med seboj bolje spoznali 
in ustvarili nova prijateljstva.

Ali meniš, da kot posameznik živiš v skladu  
s tem krogom odličnosti? Ali je ta krog del 
tebe?

Ta krog je del mene, ampak je učenje iz na-
pak ‘’drag šport’’.
Karel Šipec

Včasih ja, včasih ne, saj se iz nekaterih na-
pak nekaj naučim in jih posledično popra-
vim.
Anja Mašera

Je delavnica izpolnila tvoja pričakovanja? 
Kaj te je najbolj pritegnilo?

Ja, presenetila me je, saj sem pričakoval le 
predavanje. Najbolj me je pritegnilo sesta-
vljanje stolpnic.
Karel Šipec

Da, še posebej me je pritegnilo sestavljanje 
stolpnice  iz papirja.
Anja Mašera

Si v tem šolskem letu že s čim dokazal/a, da 
se znaš učiti iz svojih napak?

Menim, da na primer pri reševanju testa. 
Naslednjič vem,  kje moram biti bolj pozo-
ren in kako popraviti napake.
Karel Šipec

Da, še posebej pri reševanju domačih nalog 
…
Anja Mašera
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Napake dišijo po uspehu 

METKA Leljak
MANCA Posilović 
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Določanje neznanega vzorca 

BORIS Pokorn 

TOMAŽ Zorin 

Bilo je zelo zanimivo, ker smo se naučili 
veliko novega o raznih snoveh in uporabili 
različne metode odkrivanja neznanih snovi. 
Všeč mi je bilo predvsem to, da smo opra-
vljali zanimive poskuse. 
Anže Šuc

V tej delavnici smo spoznali krog napake 
nas vodijo k uspehu. S pomočjo kemijskih 
poskusov smo dokazali, da tudi če nare-
dimo napako, jo lahko popravimo, saj nas 
izuči, kaj smo naredili narobe. Delavnica je 
bila zelo zanimiva, saj smo naredili kar ne-
kaj napak. Naučili smo se tudi to, da za svoje 
napake ne smemo obtoževati drugih in da 
moramo odgovornost zanje prevzeti sami.
Stela Prah

Da napake vodijo k uspehu, je danes zelo 
dobro predstavil profesor Pokorn. Poskusi 
so mi zanimivi že sami po sebi, ker pa sem 
se iz njih naučil pretvoriti napake v poučne 
izkušnje, je to še toliko boljše.
Marko Tacer

V življenju se vsakemu izmed nas pripetijo napake. Posledice napak 
so zunanje in notranje. Zunanje posledice so pogosto majhne, nepo-
membne, lahko pa nas zelo onemogočajo, če napačno razmišljamo o 
njih. Notranje posledice napak so tisto, kar se zgodi znotraj nas. Ko 
napako poskušamo odpraviti, si odpiramo vrata do uspeha.
V delavnici dijaki z eksperimentalnim delom s področja kemije posku-
sijo določiti, katera snov se nahaja v neznanem vzorcu. Tako spoznajo, 
kako pomembno je, da ob storjeni napaki samega sebe ne obsojamo, 
ampak se iz napake naučimo kaj novega in v naslednjem poskusu na-
redimo bolje.

Napake so informacije, ki nas vodijo k uspehu, saj se iz njih učimo, kaj bi lahko 
izboljšali, da bi prišli do uspeha. Družba navadno zaznava napake v negativni 
luči, zato smo ljudje razvili strah pred njimi. Prednost imajo otroci, ki nimajo 
razvitega strahu pred napakami, saj, na primer, že preden shodijo, neštetokrat 
poskusijo in vztrajajo naprej. Uspešni ljudje zato ravnajo ravno tako kot otroci, 
napak se ne bojijo, temveč se iz njih učijo. Zato pa moramo napake gledati kot 
povratne informacije o tem, kaj lahko narediš bolje, da boš še uspešnejši. Vsaka 
napaka ima seveda tudi določene posledice, ki so lahko zunanje, recimo slaba 
ocena, zamujen rok, razbita posoda ipd. Napake so lahko tudi notranje, kar 
lahko predstavimo na enostavnem primeru samoobtoževanja: » Jaz nisem za 
kemijo, preveč sem neumen, neroden sem.«
Napake so bile vodilo naše delavnice, saj smo s pomočjo le–teh prišli so uspeha 
in tako odkrili neznano snov. Po uvodni predstavitvi kroga smo se dijaki pre-
izkusili v znanju kemije, saj smo znanje uporabili pri iskanju neznane snovi. 
Uporabljali smo več postopkov odkrivanja snovi. Najprej smo s segrevanjem 
neznane snovi ugotovili, ali snov vsebuje kisik, in to dokazali s tlečo trsko. Na-
daljevali smo dokazovanje s pomočjo oborin, ki je potekalo tako, da smo vo-
dnim raztopinam snovi dodali nekaj kapljic srebrovega nitrata AgNO3 in nato 
opazovali, kakšne barve je bila oborina. Glede na barvo smo lahko sklepali, za 
kašne vrste anion gre. Plamenske reakcije smo izvajali tako, da smo platinasto 
palčko za žganje namočili v epruveto vodne raztopine ene izmed neznanih sno-
vi ter jo nato dali na ogenj in opazovali plamen, s pomočjo plemenskih reakcij 
pa smo ugotovili, za katere vrste kation gre.  



Delavnica je kulinarične narave. V njej gostimo gospoda Gregorja 
Narata, priznanega gostinca iz gostišča Jurg v Rogaški Slatini. Skupaj 
predstavimo možnost in vlogo napak, ki so del kulinarike in vodijo k 
odličnosti v tem poklicu. Preizkusimo se v izdelovanju kolačkov cake-
-pops in različnih okusov moussa. V delavnici se dijaki srečajo z iz-
zivom reševanja svojih napak, ki jih vodijo do kakovostno izdelanega 
končnega izdelka.

Uspešni ljudje se ne bojijo napak, ampak se učijo iz njih. 
V delavnici Kulinarika skozi odličnost, ki jo je vodila gospa Kovačič, smo 
ustvarjali različne dobrote, ki  smo jih na koncu vsi z veseljem preizkusili.
Na začetku smo se razdelili v več različnih skupin, v katerih smo potem tudi 
ustvarjali. Ena skupina je delala kokosove kroglice, ki so jih potem okrasili po 
svojem okusu. Vse kroglice so bile zelo kreativno okrašene in okusne že na po-
gled. Druga skupina je delala čokoladne in jagodne mousse. Tretja skupina pa 
je ustvarjala cake popse in praline.
V tej delavnici smo se naučili, da se iz napak največ naučimo. To smo spoznali 
na sladicah, ki nam v prvem, mogoče tudi v tretjem poizkusu niso uspele naj-
bolje. Toda, ko smo spoznali, kaj delamo narobe, se je vse spremenilo in postali 
smo uspešni pri izdelavi. Dober primer je bil oblivanje cake popsov z vročo čo-
kolado. Če je bilo čokolade preveč, je bila kroglica pretežka in je padla s palčke 
ali pa razpadla. Takšnih primerov je bilo kar nekaj, toda sčasoma ni imel nihče 
več težave s tem. 
Najpomembnejše od vsega je bilo, da smo bili na koncu vsi zadovoljni s sladica-
mi. Vzdušje je bilo zelo sproščeno, kakor da bi bili v domači kuhinji in vsi smo 
se zabavali ob ustvarjanju dobrot.

Kaj najraje ustvarjaš ali pečeš?
Najraje pečem božične kekse. 
Borna Turner

Najraje pečem sladice, saj jih imam zelo rada. 
Urša Čobec

Rada ustvarjaš s hrano in preizkušaš povsem nove 
recepte?
Doma zelo rada preizkušam nove recepte, ker uži-
vam tako v pečenju slaščic kot tudi v preizkušanju 
le-teh! 
Nika Bele

Kadar ti kakšna jed ne uspe, si razočaran/a 
ali ti da to nov zagon, da se naslednjič še 
bolj potrudiš?

Razočaran sem samo zato, ker na koncu ne 
morem uživati v svoji hrani. Seveda pa se iz 
napak tudi učim in jih naslednjič popravim. 
Jonatan Cencelj

Slaščice rada pečem predvsem zaradi šte-
vilnih možnosti, ki jih ponuja ustvarjanje 
s hrano. Tudi če mi kakšna stvar kdaj ne 
uspe, kljub začetni jezi poskusim znova ali 
poskušam odkriti, kaj sem storila narobe in 
to naslednjič popraviti. 
Nika Bele

ČOKOLADNI PRALINEJI

Za 36 pralinejev:
150 g temne čokolade 
150 g bele čokolade (Manner)
1 majhna žlica kokosovega masla
poljubno polnilo (nutela, lešniki, mandlji, žele bonboni)

Priprava:
Čokolado topimo nad vodno kopeljo in pazimo, da poso-
da ne pride v stik s spodaj segreto vodo, ker je nevarnost, 
da se nam čokolada sesiri (črno posebej in belo posebej). 
V tekočo čokolado damo eno žličko kokosovega masla.
Pralineji: silikonski modelček za pralineje napolnimo s 
čokolado le toliko, da pokrijemo spodnji del modela. Po-
tresemo model, da se znebimo zračnih mehurčkov. Nato 
ohladimo toliko, da se čokolada strdi. Modelčke napolni-
mo s poljubnim polnilom in jih zalijemo z drugo čoko-
lado do roba modelčka. Zopet potresemo in postavimo 
model v skrinjo , da se pralineji strdijo. Nato jih vzamemo 
iz modelčka in jih preložimo v papirnate posodice.

NAPAKE 
VODIJO K 
USPEHU

Kulinarika skozi odličnost 
BRANKA Kovačič

REBEKA Majer Amon 
URŠA Podgoršek 

ČOKOLADNI MOUSSE

Sestavine za 2 osebi
 5 g temne čokolade
1 dl sladke smetane
30 g sladkorja
1 jajce
1 žlica kakava v prahu
2 cl pomarančnega likerja

Priprava
V manjši posodi zavremo štiri decilitre vode, ki jo 
bomo uporabili za vodno kopel. Skledo postavimo 
nad vodno kopel in vanjo nadrobimo čokolado, ki 
jo med občasnim mešanjem stopimo v gladko zmes. 
Stopljeno čokolado ohladimo.
V dve skledi ločimo rumenjake od beljakov. Beljake 
stepemo v čvrst sneg. Rumenjake in sladkor zmešamo 
v penasto zmes, ki ji dodamo kakav in pomarančni 
liker. Sladko smetano čvrsto stepemo. Jajčni zmesi 
postopoma dodajamo stopljeno čokolado in sladko 
smetano. Zmes z metlico dobro premešamo in na 
koncu še nežno vmešamo sneg, da dobimo kremasto 
in rahlo peno.
Čokoladno peno previdno predevamo v majhne 
skodelice in jih postavimo v hladilnik za tri ure, da 
se pena ohladi in strdi. Preden jih postrežemo, jih po 
želji še okrasimo.



URAVNOTEŽENOST

Pogled v uravnoteženost

ANDREJA Novak
NUŠA Bezjak

Mislim, da sem zelo odprta oseba, sem 
zelo družabna, rada spoznavam nove 
ljudi. Sem bolj tiha, zelo rada poslu-
šam druge in jim pomagam. Dijaki na 
naši šoli so zelo družabni, prijazni, radi 
pomagajo in so zelo odprti. Vase ver-
jamem, ampak sem vedno mnenja, da 
lahko svoje delo opravim še bolje kot ga. 
Do sebe sem zelo samokritična. Koliko 
verjamem v druge, je odvisno od tega, 
kdo je ta oseba in kako dolgo jo po-
znam. Sama o sebi vsak dan odkrijem 
kaj novega. 
Magdalena Majcen

Sem zelo družaben tip človeka, sem zelo 
iskren, prijazen, dobrosrčen. Sem bolj 
zaprt in svoje težave zadržim zase. Dijaki 
na naši šoli so po mojem mnenju prija-
zni, zabavni, radi pomagajo in so vedno 
tu, če jih rabimo. Vase verjamem popol-
noma in vem, da mi bo uspelo doseči 
svoje zastavljene cilje. V svoje prijatelje 
verjamem, vem, da jim bo uspelo, ostalih 
pa ne poznam toliko, da bi lahko presojal. 
Sam sebe poznam zelo dobro; če pri sebi 
vidim kakšen problem oz. slabo stvar, jo 
odpravim. 
Žan Slivnikar 

Sem zelo pozitivna in odprta oseba, sem iskrena 
in rada pomagam drugim. Sem družabna in veli-
ko časa preživim s svojimi prijatelji. Drugi dijaki 
na naši šoli so pozitivni in družabni, če potrebu-
jemo pomoč, nam vedno z veseljem pomagajo. 
Vase verjamem, čeprav mi včasih spodleti, ampak 
poizkušam vso zadevo popraviti in se iz nje naučiti 
najboljše. Imam cilje in vem, da jih bom dosegla. 
Imam svoj ožji krog prijateljev in verjamem, da jim 
bo uspelo uresničiti svoje sanje in zastavljene cilje. 
Sama sebe poznam kar dobro, imam veliko dobrih 
vrlin, ampak se med drugim zavedam tudi svojih 
slabosti in jih poizkušam odpraviti. 
Živa Novak 

Namen delavnice je dijakom predstaviti, kaj pomeni uravnoteženost v 
življenju, kako živeti svoje življenje najbolje, kar se da. Ko smo uravno-
teženi, pazimo na zdravje, zdravo prehrano, rekreacijo, učenje, prosti 
čas, odnose itd. Ko smo v ravnotežju, imamo čas za stvari, ki so nam 
pomembne. Kako sta povezana pogled in uravnoteženost? Bolj, kot si 
mislimo! Uravnoteženost je kot zdravje: ko ga imamo, ga ne opazimo, 
ko pa se »iztirimo«, pa se pogosto pojavijo različne težave. Zdravje na-
ših oči je z uravnoteženostjo še kako povezano.

Delavnico smo začeli tako, da smo se udobno namestili, zaprli oči in si ob spro-
ščeni glasbi zamislili, kakšni želimo biti oz. kakšni si sami sebe predstavljamo 
čez eno leto. Večina nas ni opazila nobenih posebnih sprememb. Pri tej delav-
nici smo se pogovarjali o svoji samopodobi, kakšno mnenje imamo o sebi, ko-
liko zaupamo sami sebi, našim sposobnostim in drugim okoli nas. S pomočjo 
delovnih listov, ki smo jih dobili, smo ugotovili, da ima večina v naši skupini 
dobro samopodobo, da si precej zaupamo, čeprav se zavedamo, da bi lahko 
stvari kdaj opravili še bolje. Za preverjanje tega, kako zaupamo drugim, smo 
se posedli v dvojice in ovrednotili naše tri najboljše vrline, ki smo jih prehodno 
napisali na list. Nato smo napisali, kaj naredimo, ko smo žalostni, jezni, srečni, 
nesrečno zaljubljeni itd. in kako bi pomagali osebi/prijatelju, ki je v takšnem 
položaju. Po opravljenem razmisleku smo analizirali naše odgovore. Pogovorili 
smo se o tem, kako pokažemo, ko je nekaj narobe, kakšni so naši tipični znaki, 
ko nam nekaj ne gre. V delavnici smo odkrivali nove stvari o sebi, spoznali 
samega sebe in iskali vrednote drugih. Pri delu smo se zabavali, saj je potekalo 
sproščeno in umirjeno. Iz delavnice smo vsi odšli pozitivni in nasmejani.



V delavnici predstavljamo in raziskujemo krog odličnosti URAVNO-
TEŽENOST kot eno od dobrih navad, ki vodijo k uspehu. Razmišljamo 
o različnih področjih našega življenja – tudi življenja in dela v šoli – ter 
iščemo nasvete in recepte za zdrav in uravnotežen življenjski slog. S 
praktičnimi nalogami, preizkusi in zabavnimi igrami raziščemo urav-
noteženost skozi različne dejavnosti in spretnosti. Priložnost dobita 
tudi sodobna tehnologija in umetniška žilica.

Življenje je iskanje ravnotežja med našimi mislimi, dejanji, pričakovanji in 
dosežki. Kako živeti v ravnovesju in ali lahko v ravnovesju živimo že tudi mi, 
srednješolci?

Naša delavnica se je tako ves čas vrtela okoli tega. Delo smo najprej začeli z 
branjem pozitivnih misli. Vsak je dobil svojo misel, ki mu je prav gotovo polep-
šala dan. Nato je mentorica delavnice, profesorica Mateja Jagodič, spregovorila 
nekaj besed o tem, kaj sploh je uravnoteženost. Spoznali smo, da se tukaj lahko 
velikokrat srečamo tudi s stresom. Stres je namreč le vmesna točka med priča-
kovanji in dosežki. Vendar, ali se mu je mogoče tudi izogniti? Bolj kot pričako-
vanja približamo dosežkom, manjši bo stres. In bolj kot bomo zadovoljni sami 
s seboj, v večjem ravnovesju bomo.

Da bi bolje spoznali, v kakšnem ravnovesju smo tudi mi sami, smo naredili 
nalogo. V krogu ravnotežja oziroma v kolesu življenja smo označili oceno po-
sameznega področja v našem življenju (družina, šola, prosti čas …). To nas je 
pripeljalo do spoznanja, da nihče ne živi v popolnem ravnovesju, saj ko smo 
področja med seboj povezali, nihče ni dobil popolnega kroga. Pridobili pa smo 
tudi odličen nasvet. Ko se nam morda kaj v življenju zalomi, si lahko vzamemo 
nekaj trenutkov za razmislek, naredimo svoje kolo ravnotežja, vanj zapišemo 
določena področja in jih nato ocenimo. Kjer so ocene nižje, razmislimo o tem, 
kako te težave popraviti in kako to področje postaviti nazaj v ravnovesje.

Za sprostitev smo nato nekaj časa porabili še za igre, pri katerih je bila urav-
noteženost ključnega pomena, iskali smo na primer ravnotežje pri sestavljanju 
hišice iz kart. 
Na koncu delavnice smo poskušali v uravnoteženost postaviti še naš notranji 
duh z nekaj dihalnimi vajami, ki so nas nasmejale.

Je bila delavnica to, kar si pričakovala, ali te 
je na kakšen način presenetila?
Na začetku me je delavnica presenetila, saj 
je gospa Jagodič poskrbela, da se je naše ju-
tro začelo z lepo mislijo, ki smo jo naključ-
no našli v vrečki čaja, ki smo si ga izbrali. 
Prav tako je bilo sproščeno vzdušje, dober 
pristop profesorice pa zelo zanimiv za po-
slušanje. Pri tem sem se tudi naučila nekaj 
novega, npr. razliko med stresom in priti-
skom, s katerima se vsi vsakodnevno sooča-
mo. Bilo je lepo.
Anja Prešern 

Si v delavnici prišla do kakšnega novega 
spoznanja? Do katerega?
V delavnici sem se naučila, da stres povzro-
ča zavedanje, da ne dosegamo tega, kar smo 
si zadali. Če torej želimo živeti zadovoljno 
in v ravnovesju, se moramo čim bolj pribli-
žati svojim ciljem. 
Misliš, da ti to lahko v prihodnosti kako 
pomaga?
Upam, da se bom tega držala prihodnosti 
in bom vlagala veliko truda v svoje cilje, saj 
bom le tako pod manjšim stresom. 
Kaja Kuraj

URAVNOTEŽENOST 
Kolo teče najlepše, 
ko je uravnoteženo

MATEJA Jagodič
TEJA Boršić



URAVNOTEŽENOST
Zdravila - kemija, farmacija in 

jaz

ANITA Pihlar
NIKITA Kokot

 V delavnici sem se imela lepo, profesorica 
Pihlar nam je povedala marsikaj novega o 
zdravilih, kako z njimi pravilno ravnamo in 
da se lahko pozdravimo tudi na drugačne 
načine. Sami izbiramo slog življenja, ki naj 
bo čim bolj zdrav, in to mi je bilo res všeč. 
Naučila sem se nekaj novega, kar mi bo v 
prihodnosti pomagalo. 
Hana Kozlevčar

V delavnici sem se veliko naučila. Izvede-
la sem, da za to, da si zdrav, niso potreb-
na samo zdravila. Skrbeti moramo tudi za 
zdravo prehrano in dosti športnih aktivno-
sti. Spoznala sem veliko novih vrst zdravil. 
Mislim, da mi bo znanje, ki sem ga pridobi-
la danes, zelo koristilo. 
Stela Prah

V današnji delavnici sem ugotovil, da nisem 
nikoli razmišljal o tem, kaj je v zdravilih, ki 
jih jemljem, ko sem bolan. Po obisku tega 
predavanja vem veliko več o farmaciji, je-
manju zdravil, pa tudi o različnih načinih 
zdravljenja.
Simon Sajko

Prav tako pa sem za mnenje prosila tudi go-
spo Pihlar in povedala mi je: 
» Z delavnico sem zelo zadovoljna, dijaki so 
dobro sodelovali. Imeli smo veliko različnih 
mnenj, kar je našo uro še popestrilo. Menim 
pa, da bi lahko bile ure še malce daljše.« 
Anita Pihlar

Zdravila, tista na recept in sploh tista, ki jih dobimo brez recepta, so 
zelo pogosta stalnica v našem življenju. Prav bi bilo, da si, preden vza-
memo določeno zdravilo, zastavimo nekaj vprašanj:
• Kako moje zdravilo deluje?
• Kam spada?
• Kako varno je?
• Ima neželene učinke in katere?
• Kaj lahko naredim, da ne bom potreboval zdravil?
• Kako so to zdravilo razvili? 
• Kakšna je vloga farmacije in zaslužka farmacevtskih združb?
Vprašanja poskušamo osvetliti z osmimi krogi odličnosti s poudarkom 
na krogu uravnoteženosti.

V sredo, 2. 12. 2015, smo nekateri v okviru projekta Osem krogov odličnosti 
obiskali delavnico Zdravila – kemija, farmacija in jaz, ki jo je pripravila profe-
sorica Anita Pihlar. 
Vse je potekalo zelo sproščeno. Najprej smo si ogledali kratek film, skozi katere-
ga smo ugotovili, da naša tema spada v krog uravnoteženost. Sami smo morali 
razmisliti, kaj natančno nam zdravila ponujajo in ali bi sploh lahko živeli brez 
njih. Odgovor na drugo vprašanje je bil seveda soglasen: NE. Povedali smo tudi, 
da igra kemija pomembno vlogo v našem zdravstvenem sistemu, saj brez nje 
zdravljenje po večini ne bi bilo mogoče. Sledila je opredelitev zdravil, kjer pa 
smo ločili nekatere glavne skupine in povedali, kaj je njihova naloga oz. za kaj 
jih uporabljamo. Najbolj pogosta zdravila smo tudi poimenovali. 

Pogovarjali smo se tudi o farmaciji. Profesorica nam je povedala, da je farmacija 
ena izmed najbogatejših gospodarskih panog. Ljudje namreč zaužijemo veliko 
zdravil, včasih tudi za težave, ki takšnega zdravljenja sploh ne potrebujejo. S 
skupinskim delom smo za vseh osem krogov odličnosti napisali eno vrednoto, 
ki se je povezovala z našo temo. Vsaka skupina je obdelala tudi članek o hole-
sterolu, o ugotovitvah pa smo poročali ostalim dijakom.

Prišli smo do zaključka, da za svoje zdravje lahko ogromno naredimo sami (se 
začnemo gibati, jemo bolj zdravo) in da se ob prvih znakih bolezni ne rabimo 
takoj zateči k zdravilom. Na tej delavnici smo izvedeli veliko novega, kar nam 
bo koristilo v življenju.



V življenju – našem osebnem in tudi v svetu – vse poteka v določenem 
ravnovesju. Kljub temu se v zadnjem času tako v nas kot okoli nas po-
javljajo čedalje večja nihanja – ekstremi. V delavnici se zato osredoto-
čamo na naše kolo življenja, ga narišemo in označimo. Sprašujemo se, 
kako lahko kolo našega življenja teče bolj tekoče in s čim manj nihanj 
oz. kako z nihanji čim bolje opravimo. Ugotavljamo tudi, zakaj počne-
mo to, kar počnemo, in kaj nas torej žene.

V delavnici pri profesorju Janezu Srebotu smo spoznali, kaj pomeni biti urav-
notežen v življenju in kaj na splošno uravnoteženost sploh pomeni. Sprva nam 
je predstavil nekaj primerov iz vsakdanjega življenja ter prikazal, da uravnote-
ženost igra pomembno vlogo v hitrem tempu našega življenja. Pogledali smo 
tudi video, ki je predstavil, da je strah samo iluzija, ki jo ustvari vsak sam ter 
da lahko vsak strah premagamo, saj izvira iz naših misli in idej. Kasneje smo se 
razdelili po skupinah in poskusili zgraditi stolp iz kart; nauk tega naj bi bil, da 
tudi če ti prvič ne uspe, poskusi ponovno, saj je to eno izmed ključnih pravil 
za uspešno življenje. Delavnico smo zaključili s tem, da si je vsak izmed nas 
postavil cilj za prihodnost, ki ga bo skušal čim boljše uresničiti, saj cilji vodijo 
do dosežkov, ti pa posledično k uspešnem življenju. 

Rada bi tudi izpostavila citat Leva Nikolajeviča Tolstoja, ki pravi:
 “Življenjski cilj vsakega posameznika je vselej isti: napredovati v dobrem.”

URAVNOTEŽENOST 

Kolo življenja

JANEZ Srebot
Alja Poharc



GOVORI Z 
DOBRIM 

NAMENOM 
My words have power 

AGATA Brantuša
TADEJA Šket

My words have power
Christopher Gardner: Hey. Don’t ever let somebody tell you ... You can’t do 
something. Not even me. All right?
Christopher: All right.
Christopher Gardner: You got a dream ... You gotta protect it. People can’t 
do somethin’ themselves, they wanna tell you you can’t do it. If you want 
somethin’, go get it. Period.
Pursuit of Happiness

V delavnici si ogledamo nekaj odlomkov iz različnih filmov in se po-
govorimo o pomenu besed. V nadaljevanju prisluhnemo popevkam za 
osebno motivacijo na poti do uspeha. Spregovorimo o pomenu pozi-
tivne, poštene in direktne komunikacije. Beseda nas lahko povzdigne, 
spodbudi, po drugi strani nas pa lahko uniči. Človek ima popolno kon-
trolo nad uporabo svojih besed, zato jih moramo skrbno izbirati.

V krogu govori z dobrim namenom je bila ena izmed delavnic tudi My words have power, ki jo je vodila profesorica angleščine Agata Brantuša. Naša 
delavnica se je začela zelo zanimivo. V paru smo morali drug drugemu v oči povedati »You’re a great person!«, nato pa še »You’re an idiot!«. Seveda 
nam je prvi stavek prinesel dobre občutke in veselje, ko pa smo slišali tudi drugega, nam ni bilo prijetno. Zakaj je tako? Pravijo, da imajo besede 
moč. In ravno to smo mi ugotavljali skozi delavnico. 
Words are free. But how you use them might cost you a lot.
Ogledali smo si nekaj motivacijskih videov, ki so nas še bolje seznanili z namenom delavnice. Video o slepem možu, ki na ulici prosi za denar, nas 
je vse zelo pritegnil. Slepec je na pločniku prosil za denar, zraven sebe je pa imel napis »Help me, I’m blind«. Vsake toliko je nekdo vrgel kakšen 
kovanec v njegov lonček. Nato pa je mimo prišla ženska in mu spremenila napis. Vsi mimoidoči so možu dali denar in to ga je močno presenetilo. 
Nato se je vrnila tudi ženska, ki mu je spremenila napis. Vprašal jo je, kaj je storila z njegovim napisom. Povedala mu je, da je sporočilo ostalo enako, 
vendar je drugače uporabila besede. Napis se je glasil »It is a beautiful day, but I can’t see it«.
Po motivacijskem videu smo si še ogledali nekaj delčkov iz raznih filmov, kjer so besede glavnih igralcev nosile sporočilo. Iz filma School of Rock 
(2003) smo si ogledali samogovor profesorja. Profesor je uporabil zelo ostre besede, s katerimi ni dal niti malo upanja marljivim in vedoželjnim 
učencem.  
Dewey Finn: Give up, just quit, because in this life, you can’t win. Yeah, you can try, but in the end you’re just gonna lose, big time, because the world is run 
by the Man. The Man, oh, you don’t know the Man. He’s everywhere. In the White House ... down the hall ... Ms. Mullins, she’s the Man. And the Man ruined 
the ozone, he’s burning down the Amazon …  So don’t waste your time trying to make anything cool or pure or awesome ‘cause the Man is just gonna call 
you a fat washed up loser and crush your soul. So do yourselves a favor and just GIVE UP!
Preostanek delavnice smo se ukvarjali s pesmimi. Najprej smo morali sestaviti besedilo pesmi Enjoy the Silence, ki govori predvsem o tem, da ko se 
imata dva rada, so besede popolnoma odveč. 
Words are very unnecessary, they can only do harm
Words are meaningless and forgettable … 
Poslušali smo tudi ostale pesmi, katerih besedila so bila zelo sporočilna. Iz besedil teh pesmi smo morali na list papirja napisati verze, ki so se nam 
zdeli sporočilno najmočnejši in udarni. Ti verzi so bili tudi v skladu z našimi načeli, torej zelo osebni za nas. Sama se nisem našla v nobeni pesmi 
oz. v njenih verzih. Zato sem na list papirja napisala naslednji verz: 
You fall, you rise, you make mistakes, you live, you learn. You’re human, not perfect. You’ve been hurt, but you’re alive. Think of what a precious privilege it is to be alive to 
breathe, to think, to enjoy, and to be with people you love. Sometimes there is sadness in our journey, but there is also lots of beauty. We must keep putting one foot in front of 
the other even when we hurt, for we will never know what is waiting for us just around the bend. 
~ Ritu Ghatourey
Pomen uporabljenih besed je za življenje posameznika pomemben, saj najdemo v verzu besede, ki pomenijo vstani, napake, živeti, učiti se, človek, 
nepopolnost, ranjen, živ, dihati, uživati, ljubiti, žalost, lepota, nepričakovano. Te besede so prisotne v življenju, kar pa poimenujejo, se dogaja v 
življenju vsakega. Sam skupek teh besed pa je zelo sporočilen. Človek mora biti hvaležen za tisti najpomembnejši privilegij, ki ga imamo, to je dihati. 
Vsak dih je možnost za nekaj novega oz. priložnost za spremembe. In zavedati se moramo, da za vsakim vogalom nas čaka nekaj novega. 
Besede, ki so del našega vsakdana in brez katerih bi bila komunikacija izredno težka, so včasih ostre kot nož, včasih pa nam pobožajo dušo tako 
prijetno, da menimo, da bi lahko živeli samo od lepih besed. Iz delavnice smo se naučili, da kjerkoli bomo in karkoli bomo počeli, vedno moramo 
paziti na svoje besede. Saj te še na videz tako nemočne znajo zelo prizadeti. In kar je enkrat izrečeno, ne more biti nikoli več »odrečeno«. Pazite na 
svoje besede, saj kot pravi pregovor: »Lepa beseda lepo mesto najde.«

Beseda nas lahko povzdigne, spodbudi, po drugi strani nas pa lahko uniči. Človek ima popolno kontrolo nad uporabo svojih besed, 
zato jih moramo skrbno izbirati.

Grab a plate and throw it on the 
floor. 
Okay, done. 
Did it break?
Yes. 
Now say sorry to it. 
Sorry. 
Did it go back to the way it was 
before?
No. 
Do you understand? 



Krog govori z dobrim namenom nam sporoči, kako pomembna je bese-
da. Z njo lahko užalimo, prizadenemo, razveselimo, ljubkujemo; beseda 
ima ogromno moč in moramo se je zavedati. Razmisliti moramo, o čem 
govorimo, saj smo odgovorni za svoje besede. Namen delavnice je, da 
z vajami in ob literarnem besedilu spoznamo, da je pomembna pozi-
tivna misel, ki je vir energije za pozitivno besedo. Uspešen človek se 
tega zaveda, zato razmisli, kako bo izrekel kritiko. Zaveda se tudi, da 
s spoštljivo komunikacijo gradi dobre odnose, pripomore k vedremu 
vzdušju, morda komu pomaga pri njegovi osebnostni rasti. S pozitivno 
besedo krepimo medsebojne odnose, tako v razredu kot tudi družini. 

Velikokrat slišimo koga reči: »Tako lepo je povedal/a!« V tej delavnici, ki jo je 
vodila profesorica Alenka Golež, smo se pogovarjali o moči besede in izreče-
ni odgovornosti. Ugotovili smo, da je komunikacija temeljna osnova v odnosu 
med ljudmi, s katero razrešimo probleme v družbi ali pa izrečemo pohvalo.  
Ob slušnem posnetku smo razmišljali o moči besede in njene odgovornosti. Ko 
se pogovarjamo z ljudmi, nikoli ne smemo užaliti in prizadeti drug drugega, 
četudi smo na to osebo jezni. Preden kaj rečemo, moramo razmisliti, katere 
besede bomo izrekli, in biti zanje odgovorni. Če tega ne storimo, kasneje to 
obžalujemo, saj smo prizadeli sočloveka, svojega prijatelja ... Sčasoma osebi le 
oprostimo, ampak njegove besede so prizadele naše srce … Nato smo se pogo-
varjali o pomenih različnih rekov o besedi in laži, kot so npr. “Laž ima kratke 
noge” in “Bil je mož beseda”. Preučevali smo tudi odnose v svojem razredu in 
na šoli. Ugotovili smo, da smo na šoli zelo povezani med seboj. Kljub temu smo 
si postavili izziv, kako bi naše odnose še izboljšali. Prišli smo do spoznanja, da 
se moramo sporazumevati z lepimi in spodbudnimi besedami. Takšne besede 
nam je zapustil priljubljeni slovenski pesnik Tone Pavček, in sicer s pesmijo 
Preproste besede. Pesnik je izpostavil tri najpomembnejše stvari: kruh, ljubezen 
in dobroto. S temi besedami je želel povedati, da če bomo dobri v sebi, bo vsem 
v življenju lepo, zato se na svetu ne bodo bohotili rasizem, sovraštvo in vojna. 
Za konec smo za razumljivejše branje in govorni nastop izvedli zanimivo vajo, 
kjer smo si najprej razgibali ramenski obroč in čeljust, nato pa izgovarjali zaple-
tene povedi, kot je npr.: “V krepkem klopotu prek polj peketajo kobile s kopiti.” 

Pomembno življenjsko načelo uspešnih ljudi je, da najprej razmislimo, kako 
bomo izrekli kritiko, s tem gradimo dobre odnose, kar pa pripomore k vedremu 
vzdušju. Dober glas seže v deveto vas. 

V delavnici smo spoznali načine, 
kako okrepiti in izboljšati odnose v 
razredu in na šoli. Zelo zanimiva in 
poučna se mi je zdela tudi vaja, kjer 
smo z zapletenimi povedmi izboljše-
vali svojo izgovarjavo.   
Tajana Gobec

GOVORI Z 
DOBRIM 

NAMENOM 
Tako lepo je povedal!

ALENKA Golež
ALEKSANDRA Kunstek

Star pregovor pravi, da lepa beseda lepo mesto najde, in 
tega se je treba držati. V delavnici sem spoznala, kako 
velik pomen imajo lepe besede v naših življenjih in kako 
lahko z samo eno lepo besedo osrečimo ljudi okrog nas. 
Mislim, da smo lahko vsi od te delavnice odnesli nekaj 
dobrega zase in s tem tudi za ljudi okrog nas.   
Tjaša Krušič

Z odločitvijo, da se prijavim na to delavnico, sem zado-
voljna, saj sem ugotovila, kakšna je moč besede. Nisem 
vedela, da lahko nekoga z besedo tako prizadeneš. Po-
membno je, da premislimo, preden kaj rečemo. 
Alja Križanec

Zasnova delavnice mi je všeč, privlačna je 
tudi ideja o krogih odličnosti. A to, kar smo 
dijakom lahko podali, je bolj informacija. 
Potrebnih bi bilo veliko vaj in samospo-
znanja, da bi načela in izzive teh krogov res 
začutili in jih uporabljali v vsakodnevnem 
življenju. Odziv dijakov je bil v nekaterih 
delih pasiven, pričakovala sem bolj razgi-
ban pogovor, morda pri kom malo več re-
snosti, a sem zadovoljna. Upam, da je kdo 
usvojil kakšno koristno informacijo. Morda 
bi dodala več vaj za boljšo izgovorjavo.
Alenka Golež



GOVORI Z 
DOBRIM 

NAMENOM 
Čudovita moč besed

BERNARDA Leva
KATJA Medved

Dijaki na podlagi življenjskih primerov odkrivajo moč pozitivnih in 
negativnih besed, ob odlomkih iz filma pa spoznajo, kakšen vpliv ima-
jo izrečene besede na posameznika. Poiščejo fraze, ki jih najpogosteje 
uporabljajo za dvig motivacije in samozavesti, in tiste, ki jih večkrat 
potrejo. Moč pozitivnega sporočila iščejo tudi v angleški in nemški po-
eziji in uglasbenih pesmih, na koncu pa v besedi (in glasbi) ustvarijo še 
spodbudno sporočilo zase in za svojega sošolca.

Lepa beseda lepo mesto najde. Ta pregovor je zagotovo znan vsem, a premalo-
krat ga uporabimo in večkrat pozabimo nanj. Na letošnjih projektnih dnevih 
smo se ukvarjali z osmimi krogi odličnosti in eden izmed teh krogov je tudi 
GOVORI Z LEPIM NAMENOM.

V življenju večkrat pozabimo, kakšen vpliv imajo besede. V tej delavnici nas 
je profesorica Bernarda Leva z zanimivimi posnetki spomnila na to, da lahko 
z besedami dobro in slabo vplivamo na ljudi. V delavnici smo se najprej pogo-
varjali o tem, kako se počutimo ob tem, če nas nekdo pohvali, in kako, če nas 
užali. Vsi smo se strinjali, da grde besede hitro prizadenejo in si jih ljudje hitreje 
jemljemo k srcu, saj je na njih težje pozabiti. Nato smo dopolnjevali pesmi z be-
sedami, ki so nam prišle na misel. Nazadnje smo dobili besedila pesmi različnih 
avtorjev, kot so: Adele, Pink, Tina Turner, Nina Pušlar itd. V pesmih smo iskali 
pozitivne in negativne misli, citate, ki bi si jih prilepili na steno, verze, ki nas 
spomnijo na pretekli dogodek, in verz, ki bi ga posvetili profesorici.

Delavnica je bila poučna in nas je spomnila na to, da moramo premisliti, pre-
den kaj rečemo, saj lahko beseda prizadene bolj kot udarec.

»Reke merijo s palico, ljudi pa po njihovih besedah.«  
Konfucij

»Prijazne besede so lahko kratke in preproste, njihov odmev pa je 
neskončen.« 
Mati Terezija

»Izgovorjena beseda se ne vrne.« 
Quintus Flaccus



Namen delavnice je spoznavanje drugačne metode preučevanja zasta-
vljenih ciljev, in sicer je to kombinacija terenskega dela s teoretičnim 
prikazom pridobljenih podatkov. Dijaki pri neposrednem, naključno 
izbranem anketirancu dobijo objektivne in primerljive rezultate. Raz-
mišljajo o pomenu izrečene besede in o pozitivnih in negativnih vplivih 
besede na vsakdanje življenje posameznika. Svet krojijo in živijo različ-
ni ljudje. V delavnici želim sprožiti globlji premislek o moči besede in 
spoznanje, da tudi z besedo lahko popravimo napake in da je resnično 
vedno pravi čas, da storimo to, kar je prav. 

V okviru kroga Govori z dobrim namenom smo pri profesorici Alenki Virant 
izvedli delavnico z naslovom Beseda povezuje in ločuje. Delavnica je potekala 
na nekoliko drugačen, bolj razgiban način.  Najprej smo se zbrali v učilnici, 
kjer nam je profesorica razložila potek delavnice in razdelila mape z anketnimi 
vprašalniki. Razdeljene v pare sta nas naš prijazen hišnik Sandi ter profesorica 
Virant zapeljala do različnih delov Rogaške Slatine. Od tam smo se hitro odpra-
vili vsak v svojo smer, da bi pridobili čim več mnenj okoliških ljudi o izbrani te-
matiki. Vprašalnik se je seveda navezoval na moč besed. Anketirance smo spra-
ševali o njihovi predstavi pomena ‘moči besed’, kako na nas vplivajo pozitivne 
in kako negativne besede ter o lastnih izkušnjah. Njihova mnenja so bila seveda 
različna, sami smo govorili z ljudmi različnih starosti in narodnosti. Pa vendar 
so si bili v nekaterih stvareh precej podobni. Vsi so mnenja, da je moč besed 
zelo velika. Zelo pomembno je, kaj si rečeš zjutraj, ko se pogledaš v ogledalo, saj 
bo to vplivalo na tvoje počutje in posledično razplet dneva. Pozitivne besede so 
izpostavili predvsem v vlogi vlivanja dodatne moči in motiviranja, medtem ko 
za negativne velja ravno obratno. Kljub temu jih je že večina v življenju izrekla 
negativno obarvano besedo, za kar jim je bilo kasneje žal, saj je šlo pogosto za 
izraz trenutne jeze ali nezadovoljstva. Tako so prišli do zanimive ugotovitve, ki 
se glasi: Premisli, preden kaj izrečeš. Lahko, da ti bo kasneje žal. Prav tako pa so 
bili skoraj vsi enotnega mnenja, da živimo v časih, v katerih je prisotnih veliko 
zbadljivk, žaljivk in drugih negativnih besed. Med ljudmi vlada tekmovalnost, 
ki pogosto privede do temne plati moči negativnih besed. 
V delavnici smo torej prišli do številnih zaključkov, ki nam lahko pomagajo do 
boljšega, predvsem pa lepšega vsakdana. Besede imajo izredno moč in prav je, 
da se tega zavedamo.  
»Dobro se z dobrim vrača!!!« 

Dijakom je bila posebej pri srcu izvedba delavnice. Ta namreč ni potekala v 
učilnici, vpeta v teorijo, temveč smo se odpravili na teren; sodelovali smo z 
različnimi ljudmi ter sklepali nova poznanstva. 

Nekaj več o tem so mi zaupali tudi v odgovorih na naslednja tri vprašanja: 
1) Kaj vam je bilo pri tej delavnici najbolj všeč?
2) Kako ste opredeljeni do dela na terenu?
3) Kako bi delavnico opisali v eni besedi?

1) Delo na terenu, anketiranje.
2) Všeč mi je, ker nismo v šoli, ampak gre-
mo med ljudi, jih sprašujemo, opazujemo ...
3) Informativna.
Ana Erjavec

1) Delo izven šolskih objektov je vedno za-
bavno. Pri delavnici mi je bilo še posebej 
všeč navezovanje stikov z mimoidočimi 
ljudmi − kako jih pridobiti za  sodelovanje 
pri anketi.
2) Delo, ki ni neposredno povezano s  šol-
skimi klopmi, je vsekakor bolj zabavno, saj 
smo dijaki bolj sproščeni. To pa poveča ob-
seg naše domišljije in kreativnosti, saj smo 
manj omejeni kot običajno.
3) Zanimiva.
David Drame

1)  Všeč mi je bilo, da smo šli tudi na teren 
in anketirali druge ljudi.
2) Terensko delo je zelo zanimivo, ker spo-
znamo nekaj novega. To raziskujemo skozi 
delo zunaj šole. Pri tej delavnici smo bili v 
družbi drugih ljudi in jih s tem bolje spo-
znali.
3) Kreativna.
Brina Sotošek

GOVORI Z 
DOBRIM 

NAMENOM 
Beseda povezuje in ločuje

ALENKA Virant
PIA Novak

1) Anketiranje 
2) Pozitivno
3) Zabavna
Kristjan Drofenik



fleksibilnost
Do istega cilja po različnih 

poteh

TANJA Ocvirk
KAJA Kuraj

Kako bi povezal laboratorijske poskuse v 
delavnici fleksibilnosti s krogi odličnosti?  

Da se lahko na več načinov pride do iste-
ga rezultata in moramo uporabiti tisto, kar 
imamo.
Luka Tacer

Kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo v delav-
nici fleksibilnosti?

Da smo lahko samostojno delali in je bilo 
zanimivo.
Adriana PašaliĆ

V biologiji je veliko pojavov, ki jih želimo podrobneje spoznati in po-
jasniti. Pogosto obstaja več različnih poti do istega cilja. Pomembno je, 
koliko smo fleksibilni pri iskanju teh poti. V delavnici rešujemo enega 
od problemov na dva ali tri različne načine. Izbran problem je povezan 
z delovanjem encimov. Dijaki po navodilih izvedejo dva možna načina 
reševanja našega problema, in sicer z metodo eksperimentalnega dela. 
Tretjega načrtujejo sami in ga tudi izvedejo, v kolikor je seveda izvedljiv.

V tej delavnici, ki je potekala v laboratoriju, smo se razdelili na pare. Nekateri 
so merili aktivnost katalaze s količino sproščenega kisika pri reakciji razgradnje 
vodikovega peroksida, drugi pa smo aktivnost katalaze merili s spremljanjem 
tlaka zaradi sproščenega kisika. Da je potekla katalaza, smo dodali kvasovke, ki 
so encimi, in pospešujejo reakcije. Uporabili smo tudi različne koncentracije 
vodikovega peroksida. Čeprav se zdi naloga zahtevna, je bilo vzdušje sproščeno. 
Oblečeni v halje smo odšli na delo. Soočili smo se z epruvetami, injekcijsko 
brizgalko, injekcijsko iglo, štoparico, merilcem tlaka, računalnikom … Ko smo 
opravili praktični del, smo se posvetili še teoretičnemu. Ugotavljali smo, katera 
je bila pri reakciji neodvisna spremenljivka in katera odvisna, narisali smo graf, 
našteli konstante in še marsikaj poučnega. Bistvo delavnice pa seveda niso bile 
le naravoslovne ugotovitve, ampak eden izmed krogov odličnosti – fleksibil-
nost. Skozi laboratorijsko delo smo se naučili, da do nekih rezultatov lahko pri-
demo na različne načine. To pomeni, da moramo biti v življenju fleksibilni, se 
prilagoditi situaciji; tudi v življenju lahko pridemo do cilja na različne načine.



Z vsebino delavnice želim dijake usmeriti v razmišljanje o lastnih na-
vadah v vsakodnevnih dejavnostih. Želim, da dijaki ozavestijo svoje 
navade in njihove posledice v odnosu do sebe in drugih. Dijaki razmi-
šljajo o tem, kaj neka slaba navada doprinese k njihovemu počutju in 
kaj lahko storijo, da navado spremenijo v dobro navado. V okviru teh 
razmišljanj razpravljamo o principih delovanja fleksibilnosti pri organi-
zaciji življenjskih dejavnosti.
Dodaten cilj pa je praktična uporaba fleksibilnosti pri izdelavi papir-
natega letala. Dijaki dobijo različne načrte, po katerih izdelajo papir-
nato letalo. Po preizkusu letalnosti izdelanih letal z manjšimi popravki 
poskušajo izboljšati njihovo letalnost. Pri tem razmišljajo, kaj in kako 
spremeniti, da bo letalo kljub ohranjenemu osnovnemu načrtu izbolj-
šano.

V projektnih dnevih smo spoznali 8 krogov odličnosti in sam sem bil zadolžen, 
da predstavim delavnico Andreja Hartmana Fleksibilna letala, kjer smo se po-
drobneje seznanili s fleksibilnostjo. V prvem delu delavnice smo razmišljali o 
tem, kaj sploh je fleksibilnost; profesor nam je s pomočjo predstavitve in iluzij 
pojasnil, kaj je fleksibilnost. Določene iluzije smo na različne načine dojemali, 
spoznali smo, da ni vedno samo ena rešitev, kar se je kasneje pokazalo pri izde-
lovanju letal. Pred tem smo tudi predstavili svoje slabe navade ter rešitve, kako 
jih bomo postopoma popravili. Nazadnje smo izdelali letala. Vsak je izžrebal li-
stek s črko, ki je predstavljala načrt za letalo. Načrte za letala smo si torej izbrali 
sami s pomočjo sreče.  Za izdelavo smo imeli na voljo list – A4-format – in svoje 
spretne prste. Po precej uspešni izdelavi smo letala preizkusili zunaj pred šolo. 
Dojeli smo, da jih je potrebno izpopolniti, zato smo jih v učilnici s pomočjo 
različnih dodatkov izboljšali, torej smo bili fleksibilni. Tako smo poskrbeli, da 
smo na soočenju z ostalimi dosegli boljše rezultate kot na preizkusu. Za izkazan 
trud smo zmagovalci prejeli majhno pozornost. Za konec si še preberite mnenja 
dijakov, ki so sodelovali v izbrani delavnici. 

Delavnica je bila zelo zanimiva, saj smo 
izvedeli, da nas fleksibilnost oz. fleksibilno 
gledanje na stvari spremljata na vsakem ko-
raku. Všeč mi je bilo, da je delavnica vse-
bovala tudi praktično delo, in sicer izdelo-
vanje letal iz papirja. Zabavno je bilo tudi 
tekmovanje, ki smo ga priredili na koncu in 
opazovali, čigavo letalo bo poletelo najdlje. 
Nika Bele

V delavnici smo izdelovali papirnata letala, 
kar mi je bilo zelo všeč, saj smo jih izdelo-
vali na tri različne načine. Sama sem dobila 
najbolj preprostega in bila vesela, ko je po-
letelo. Ni letelo daleč, toda letelo je – in to 
je najpomembnejše! Na koncu smo še imeli 
tekmovanje, katero letalo poleti najdlje. Vse 
skupaj je bilo zabavno. 
Urša Podgoršek

fleksibilnost 
Fleksibilna letala

ANDREJ Hartman
VITO Podgoršek



fleksibilnost
Koliko rešitev obstaja za 

nastalo težavo?

MOJCA Roter
ALJA Križanec

Katera igra ti je bila najbolj všeč?
Najbolj sem se zabavala pri igri, kjer smo 
morali povedati, kaj bi bili, če bi bili žival. 
Nekateri odgovori so bili zelo zanimivi in 
smešni.
Kaj novega si izvedela iz te delavnice?
V delavnici sem spoznala, da je potrebno 
težave reševati sproti. Če ne najdemo rešitve 
sami, prosimo za pomoč prijatelje, družino 
ali učitelje. Ti nam bodo vedno pripravljeni 
pomagati.
Tjaša Krušič

Dijaki v delavnici spoznavajo krog fleksibilnosti. S pomočjo zgodbe in 
tehnike ustvarjalnega mišljenja, imenovane Magična trgovina, iščejo 
možne rešitve za dani problem in ob tem spoznavajo, da zanj obstajajo 
možne rešitve, na katere morda ne bi nikoli pomislili.

Eden izmed osmih krogov odličnosti, ki smo jih spoznali v preteklih dneh, je 
tudi fleksibilnost. Glavni cilj tega kroga je, da smo pripravljeni poskusiti različne 
načine, da bi prišli do cilja. Obravnavali smo jo v štirih delavnicah; ena izmed 
njih je delavnica s podnaslovom »Koliko rešitev obstaja za nastalo težavo?« pod 
mentorstvom profesorice Mojce Roter, v kateri sem sodelovala tudi jaz.

Ker smo v delavnici sodelovali dijaki iz vseh razredov naše šole in se še ni-
smo poznali, smo se za začetek na kratko predstavili drug drugemu na neko-
liko drugačen način (povedali smo, katera žival bi bili, katera sladkarija nam je 
najljubša ipd.). Nato smo pričeli z delavnico. Na listke smo zapisali probleme, 
ki se nam trenutno zdijo nerešljivi, in jih prilepili na plakat. Problemov je bilo 
veliko: od šole, vojn, migracij v Evropi, lakote pa svetu do nekoliko bolj hu-
mornih, npr. kako zrasti do 180 cm. Da smo se nekoliko sprostili in razživeli, 
smo se igrali igro »Ubogi, ubogi črni muc!«.  Profesorica nam je nato prebrala 
zgodbo o dečku Georgu, ki je bil zelo pesimističen in je našel probleme skoraj 
v vsaki situaciji. Razdelili smo se v dve skupini, kjer je vsak napisal tri predloge, 
kako mu pomagati. Nato smo si liste izmenjali, tako da je vsak napisal svoje 
predloge. Zaključek nam je dal različne rešitve za Georgeve težave, nekatere 
zanimive in resnične, nekatere nekoliko bolj ustvarjalne in humorne. Zatem 
smo se igrali pantomimo. Vsaka skupina si je izmislila nove kretnje za kroge 
odličnosti in jih predstavila drugim, ki so ugibali. Poslovili smo se tako, da smo 
naše počutje opisali z barvo in povedali, kaj smo odnesli od delavnice. Mislim, 
da smo vsi izvedeli nekaj novega. Ugotovili smo, da nobena težava ni nerešljiva 
in da za nekatere obstaja tudi več možnih rešitev in da je fleksibilnost pomem-
bna življenjska veščina oziroma načelo.
Da bi izvedela, kako se je ta delavnica zdela drugim dijakom, sem jim zastavila 
nekaj vprašanj.

Ali si se že kdaj znašla v situaciji, ko nisi našla rešitve?
Ljudje se večkrat znajdemo v težavah, zato je zelo pomembno, da jih znamo 
pravilno razrešiti. Zagotovo pa se je vsakdo izmed nas že znašel v situaciji, za 
katero ni našel rešitve. Med njimi sem tudi jaz. Ker v težavi sama nisem našla 
rešitve, sem za pomoč prosila prijateljico, ki je z veseljem priskočila na pomoč. 
Po dolgem pogovoru sva s skupnimi močmi razrešili mojo težavo.



Vojna je največji nesmisel človeške zgodovine … Spoznanja, ki si jih 
dijaki pridobijo z delom v delavnici, jim pomagajo razumeti problem 
begunstva pred vojno in ekonomskih migracij v različnih zgodovinskih 
kontekstih.

8 krogov osebne odličnosti je skupek močnih življenjskih vrednot in načel, po 
katerih živijo uspešni ljudje. Eden izmed 8 krogov odličnosti je tudi FLEKSI-
BILNOST. Fleksibilnost je v tem, da smo pripravljeni poskusiti različne načine, 
da bi prišli do svojega cilja.

V krogu fleksibilnost smo s profesorico Josipo Hrepevnik najprej debatirali o 
solidarnosti in humanitarnosti. V dvojicah smo sestavili projekte, kako bi lahko 
pomagali komurkoli, npr. socialno šibkejšim, ostarelim, takim, ki so pomoči 
potrebni. Nastale so zanimive ideje za pomoč ljudem. Največkrat je bilo ome-
njeno, da bi v času božiča lahko tudi priredili kakšno posebno zabavo in se 
pomoči potrebnim še bolj posvetili.

V drugem delu smo si ogledali dva posnetka, in sicer o tem, kako je vojna v 
Siriji vplivala na življenje tamkajšnjih prebivalcev in kaj vse so prestali in še pre-
stajajo ter se pogovorili o videnem.  Kasneje smo proučili literaturo o slovenski 
narodni zgodovini. Omenili smo naselitev vzhodnih Alp v 6. in 7. stoletju, zu-
nanjo kolonizacijo ob koncu srednjega veka ter velik val slovenskih ekonomskih 
migrantov. Po tem pa smo obdelali pestro zgodovino bližnjevzhodnega krizne-
ga žarišča v Siriji. Največ prahu pa je vsekakor dvignila debata o novodobnem 
problemu našega sveta. Pogovor se je namreč nanašal na problem begunstva, 
spreminjanja demografske strukture, nujnosti prilagajanja, multikulturnosti … 
Debato smo končali z izvedbo kviza s primerjanjem Slovencev in Sircev. V čem 
smo si podobni, v čem se razlikujemo?

Soudeleženim sem postavila naslednja tri vprašanja:
1) Kako gledaš na solidarnost in kako je ta povezana s krogi odličnosti?
2) Kakšno pot preživljajo begunci?
3) Si po tej delavnici začel gledati na določene stvari drugače kot do sedaj?

1) Solidarnost je dobra stvar, vendar 
pa ne vem, kako je povezana s krogi 
odličnosti.
2) Ti prestajajo zelo težko pot, zaradi 
dolgotrajne odsotnosti od doma.
3) Moje mnenje se ni spremenilo.
Marcel Egartner

fleksibilnost 
Fleksibilnost narodne 

identitete

JOSIPA Hrepevnik
KATJA Stojnšek

1) Solidarnost je zame nekaj pozitivnega, ker pomagamo sočlo-
veku. Jaz bi v vsakem primeru bila vesela pomoči, če bi jo po-
trebovala. Solidarnost se na 8 krogov odličnosti nanaša s tem, 
da je del uspeha to, da če hočemo biti odlični, moramo delovati 
v skladu s solidarnostjo.
2) Begunci se srečujejo z zelo težkimi preizkušnjami. V svojih 
dolgih poteh se odrekajo veliko stvarem, kot je na primer dru-
žina. Srečajo se s takimi ovirami, ki jih sploh niso vajeni in so 
jim tuje.
3) Glede teh stvari imam svoje mnenje, ki pa ga ne bom spre-
menila. Navsezadnje je zelo lepo slišati še kakšna druga dejstva 
in spoznanja, zaradi katerih sem svoje znanje še bolj poglobila. 
Iza Škufca

1)Solidarnost je v redu. 
2) Zelo težko. Srečujejo se z lakoto, 
nimajo prostora za spanje, zelo so iz-
črpani.
3) Ja, na situacijo sedaj gledam druga-
če.
Petra Drinovec
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