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NOVI ZAČETKI PRINESEJO NOVE IZZIVE
Spoštovani bralci, učitelji in dijaki, dobrodošli v letošnji prvi
številki šolskega spletnega časopisa Glažovna. Letos bova časopis vodili dve glavni urednici, Nikita Kokot in Manca Posilović,
dijakinji 4. letnika naše gimnazije. Za sodelovanje sva se odločili, saj meniva, da je v slogi moč in da bova s skupnim trudom
uspeli tudi v letošnjem šolskem letu naš spletni časopis ohranjati in vzorno pripravljati za vas, spoštovani bralci. Z velikim
veseljem lahko povem, da so se nam letos pridružili številni
novinci iz prvih letnikov, na katere sem zelo ponosna, saj so
me s svojimi prvimi prispevki navdušili. Naša družina raste, in
to je tisto, kar nam bo prineslo še več zanimivosti in raznolikosti.
Začelo se je novo šolsko leto, izzivi in preizkušnje so za vogalom in s svetlobno hitrostjo brzijo proti nam. Kako se bomo z
njimi spopadli, je odvisno od nas. Vsem želim veliko uspehov
in izpolnjenih ciljev, četrtim letnikom pa uspešno spoprijemanje z maturitetnimi pripravami in maturo. Zdaj pa preidimo na
rdečo nit tega časopisa.
»Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a
sign of strength.«
Dalai Lama
Osrednja tema prve številke je STRPNOST in ravno o njej govori zgornji citat. Dalai Lama nam želi sporočiti, da sta sočutje in
strpnost tista, ki nam prineseta moč, da vztrajamo in naredimo
svet, ki si ga delimo, boljši. Ne glede na spol, starost, raso ali
narodnost, vsi smo ljudje in vsi si zaslužimo življenje v sožitju,
brez obsojanja ali zaničevanja. Glaven namen strpnosti je
namreč to, da spoštujemo tako sebe kot sočloveka in da smo
do drugih potrpežljivi. Kajti vsakemu se kdaj zalomi. Včasih je
potreben samo prijazen pogled, nasmeh, objem.
Strpnost pa ni dana sama po sebi, ampak se je vsak dan učimo.
Zato bodimo ta mesec pozorni, da se držimo reka: »Kar ne
želiš, da se zgodi tebi, ne delaj drugim.«

LARA DRIMEL, 4. a

Nikita Kokot, glavna urednica
*Letos sta urednici Glažovne Manca Posilović in Nikita Kokot, urednici se bosta pri pisanju uvodnikov izmenjevali, naslednjega bo napisala glavna urednica Manca Posilović.

STRPNOST KOT POMEMBNA KOMPONENTA MEDSEBOJNE
POVEZANOSTI
Strpnost kot značajska lastnost je mnogokrat sestavni del človekove osebnosti in posameznikovega življenja. Je sestavni del
naših vrednot, ciljev, misli in obenem ne pomeni enkratne odločitve in dejanja, temveč gre za daljši proces, ki vključuje medsebojne odnose, sožitja in mnogokrat tudi medsebojna sodelovanja. In prav ta sodelovanja, sožitja in odnosi so prisotni tako v
posameznikovem življenju kot tudi v naši skupnosti ali na kratko na ŠCRS. Tako kot vse ostale šole poskušamo z vzornim načinom vedenja, lepimi besedami in dejanji doseči medsebojno sožitje vseh dijakov ter tudi profesorjev in ostalih strokovnih delavcev. Je pa res, da se kdaj pa kdaj pokaže njena protipomenka, govorimo o nestrpnosti, saj smo vendar le ljudje in človek po
besedah Georga Wilhelma ni nič drugega kot njegova dejanja.
Kako pa je s strpnostjo na naši šoli, kakšni so odnosi do tujegovorečih dijakov in kakšna je ''atmosfera'' v zbornici, pa izveste v
spodnjem kratkem intervjuju z našo ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah!
Intervju pripravila: Manca Posilović, 4. a

Pozdravljeni! Najprej vprašanje, ki zadeva Vaše
splošno mnenje. Kaj za Vas sploh predstavlja strpnost? Gre morda zgolj za eno izmed Vaših vrednot, značajskih lastnosti ali kaj drugega?
»Strpnost je zame pomembna lastnost razgledanega, dobro izobraženega in odprtega človeka. Je
med temelji demokracije, saj pomeni zmožnost
pogledati na problem še iz drugega zornega kota,
prisluhniti in spoštljivo razpravljati o drugačnem,
morda celo nasprotnem mnenju. Strpen človek ni
zaverovan sam vase, pač pa se zaveda, da je na
svetu toliko »resnic«, kot je ljudi, ki delujemo v
danih okoliščinah. Vsak od nas misli, deluje in se
izraža malo drugače in le strpen človek ne vztraja
za vsako ceno na svojem »prav«. Strpnost je vsekakor ena od mojih vrednot, saj si prizadevam, da bi
se obnašala čim strpneje v smislu, da bi bila razumevajoča in konstruktivna, ne pa kritizerska in
negativistična. So kakšne stvari, ki me razjezijo, in
takrat sem gotovo manj strpna, kot bi si želela. A
praviloma se svojega nestrpnega vedenja hitro
zavem, se zanj opravičim in v prihodnje poskušam
delovati drugače, torej strpneje. Vendar pa strpnost ni ultimativno načelo. Do nekaterih pojavov,
kot so npr. nasilje, sebičnost, pohlep, izkoriščanje,
samopomilovanje, žalitve …, ne smemo biti strpni
niti kot posamezniki niti kot družba. V takih primerih je treba potrpežljivo in vztrajno ukrepati, osveščati in iskati rešitve."

Menite, da je strpnost ''nad'' besedo nestrpnost,
torej s tem mislim predvsem na odnose, ki po
Vašem mnenju dandanes prevladujejo na svetu?
»Vsekakor bi strpnost morala biti pomembnejša,
bojim pa se, da je pogosto obratno, pa ne samo po
svetu, pač pa tudi doma. Občutek neprestane stiske s časom, jeza, nervoza, strah, ogroženost, nerazumevanje, morda celo odpor – to so okoliščine, ki
v nas sprožajo nestrpne odzive. In tem smo priča
na spletu, po televiziji, v časopisih, na delovnih
mestih, doma … Premalo se zavedamo, da se strpnost ne odraža le skozi naš odnos do drugih ras,
kultur, veroizpovedi, ideoloških in političnih nazorov. Trenutno so v Evropi in po svetu aktualna
vprašanja migracij, zato o strpnosti pogosto razmišljamo v kontekstu sprejemanja beguncev, priseljencev in drugih migrantov. A strpnost je mnogo
več od tega, kakšno stališče na načelni ravni zavzamemo do te »velike« teme. Strpnost se kaže in gradi v vsakodnevnih odnosih, v tem, kako znamo in
zmoremo sprejeti sošolca, ki jeclja, ki je reven, ki je
močnejše postave ali ki na kak drug način odstopa
od tistega, kar se večini zdi »normalno«. Strpnost
se kaže v naših spoštljivih in potrpežljivih reakcijah,
ko se je v bloku treba dogovoriti, kako bomo obnovili fasado, ko se moramo v krogu družine dogovoriti za pravila obnašanja.«
Če se dotaknem naše šole, kako je s strpnostjo
med dijaki? Je morda kaj drugače med tujegovorečimi dijaki, saj smo kljub malemu številu narodno obarvani, kar nas seveda dopolnjuje in prispeva k naši medsebojni povezanosti?
Noben narod in nobena družba nista samozadostna, raznolikost nas bogati in ustvarja nove možnosti, lahko bi rekla, da gre celo za evolucijski princip.
Mislim, da so dijaki drugih narodnosti na naši šoli
načeloma lepo sprejeti, kar je v prvi vrsti odvisno
od vas, dijakov. »Učitelji s(m)o namreč že po službeni dolžnosti zavezani k spodbujanju razumevanja, strpnosti in prijateljstva med vsemi rasami,
narodi, verskimi in drugimi skupnostmi.

Zavezani s(m)o k nediskriminiranju in vzpostavljanju enakih možnosti za vse. To je tisto, kar se dogaja
na formalni ravni. Neformalno raven pa v veliki
meri sooblikujete prav dijaki s svojimi medsebojnimi odnosi. Velika večina dijakov naše šole je – kot
rečemo – odprte glave in širokega srca: zavedate
se, da posameznika ne določajo le njegove korenine, pač pa predvsem njegova dejanja. Videti zmorete preko narodnostnih meja, saj vam je pomembno, za katere vrednote se vaš sošolec zavzema in
kakšen odnos ima do vas in do drugih, ne pa kaj je
po narodnosti. Prilagoditev na novo okolje za dijake, katerih materni jezik ni slovenščina, gotovo ni
lahka; če bi se ob tem počutili še nesprejeto, bi jim
bilo še toliko težje. Seveda pa se morajo tudi ti
dijaki potruditi za prijateljske medsebojne odnose,
saj so odnosi vedno vzajemni. Opazke na račun
narodnostne pripadnosti, zbadanja in izzivanja ne
sodijo v šolo; na tovrstna nestrpna vedenja, če bi
do njih prihajalo, moramo biti pozorni in jih ne
smemo dopuščati, ne učitelji ne dijaki.«
Kakšna pa je ''atmosfera'' v zbornici, saj je tudi ta
zelo pomemben del naše šole, predvsem zaradi
oseb, ki nam z vsakodnevnim delom in trudom
omogočajo lažje šolanje ter obenem večje možnosti za uspeh na naši nadaljnji poti?
»Številne vsakodnevne situacije, ki s(m)o jim učitelji izpostavljeni tako v odnosu do vas, dijakov, kot
tudi v odnosu do staršev in sodelavcev, so potencialni sprožilci nestrpnega vedenja, še zlasti v obdobjih intenzivnega ocenjevanja, ko je časa malo, dela
pa veliko. Taka obdobja so enako kot za dijake stresna tudi za učitelje in takrat se zgodi tudi kakšna
nestrpnost več na obeh straneh. Vendar pa s(m)o
prav učitelji tisti, ki – poleg vaših staršev – pomembno prispevamo k temu, da vas z zgledom in strokovnimi pristopi učimo konstruktivnega reševanja
konfliktov in s tem strpnosti. In prav te veščine vas
bodo mnogokrat spremljale tudi na vaši nadaljnji
poti.«

MISLI O STRPNOSTI

»Ne sodite, da ne boste sojeni!«

»Misli, a dopuščaj tudi drugim, da mislijo.«

»Biti drugačen, pomeni, da se ne bojiš biti, kar si.«

»Poišči sebe - v sebi. Ne dovoli, da drugi
upravljajo tvojo potjo.«

»Strpnost je osnovni temelj vsake
civilne družbe in miru.«

»Strpnosti se moramo naučiti, da bomo lahko mirno živeli z drugimi.«

ZOJA KRKLEC, 1. a

LARA DRIMEL, 4. a

MOJE MNENJE O STRPNOSTI
»Strpnost je značajska lastnost, kar pomeni, da je sestavni del osebnosti
in posameznikovega življenja, zato je trajna in ne pomeni enkratne odločitve in dejanja. Strpnost je neposredno povezana z zmernostjo, da je je
ravno prav. Strpnost je zlata sredina med dvema hibama, skrajnostma, na
eni strani nestrpnostjo ali nepotrpežljivostjo oz. neučakanostjo in drugi
strani pretirano strpnostjo, super strpnostjo. Kot vse kreposti je tudi strpnost vrlina, ki se je moramo učiti in jo vedno znova uriti, vzgajati.« (Anja
Čala in Kaja Kosec, 2016)
S tem uvodnim delom, enega izmed mnogih člankov o strpnosti oziroma
nestrpnosti, ki krožijo na internetu, sem se kar nekaj časa ukvarjala ter o
njem razmišljala. Strpnost, opisana kot človekova vrlina ter del osebnosti,
ki se jo je moč učiti ter na njej delati. Torej bi se lahko strpnosti naučili kar
v šoli oz. na predavanjih in jo že čez čas tako rekoč »obvladali«? Torej bi
bila nestrpnost do sočloveka le še bežna zgodovina? Kako bi sploh bilo na
svetu brez nestrpnosti in s tem povezanim sovraštvom in žaljenjem? Smo
ljudje nestrpni tudi do sebi enakim osebam? Si sploh predstavljamo svet
brez nestrpnosti?
16. november je datum, zaznamovan z mednarodnim dnem strpnosti, ki
ga je leta 1995 razglasila generalna konferenca UNESCO.
Svet, kot ga predstavljajo mediji, razne oddaje, učbeniki za geografijo … je
poln drugačnosti. Vsaka celina, vsaka država, vsaka še tako majhna narodnostna skupina ljudi je drugačna. Drugačna v kulturi, drugačna v veri,
oblačenju, obnašanju, jeziku … A hkrati smo si vsi enaki. Vsak izmed nas.

vsak od nas vsebuje nekaj drugačnega, nekaj
»svojega« in ravno to nas loči od ostalih »enakih«.
Torej

In menim, da je to najpomembnejše, kar bi mogel vsak človek najti v
sebi. A tukaj nastane težava, tako imenovana nestrpnost, ki se jo torej da
»poučiti« s strpnostjo. Mislim, da ima vsak od nas delček nestrpnosti v
sebi. Pa naj gre za majhne, sploh nepomembne stvari ali pa za mnogo
večje. In tukaj se nahaja glavni problem, ki je velikokrat tudi nekaj vsakdanjega za nas, da ga sploh več ne prepoznamo kot nestrpnost. Koliko
grafitov, protestov, napisov, člankov … Je že bilo prisotnih v mojem življenju in zavedam se, da tudi v vašem. Toda zakaj? Zakaj nas ta posebnost,
kar nas dela to, kar smo, tako obremenjuje, če se pač ne sklada z našim
»normalnim«. To je velika napaka v človeku. V drugačnem vedno, vedno
odkrivaš nekaj novega, raziskuješ tebi neznano, dopolnjuješ in razširjaš
svoje obzorje. Morda se strpnost skriva tudi v tem, koliko ljubezni si pripravljen dati svojemu domačemu, prijatelju, ali celo popolnoma neznani
osebi. Koliko spoštovanja, potrpežljivosti sploh prebiva v tebi. In tukaj bi
se po mojem mnenju moralo najprej graditi. Graditi sprva na samem sebi
in z odkrivanjem svoje drugačnosti in njene vloge v svetu.

LARA DRIMEL, 4. a

MAJA PIRŠ, 3. a

STRPNOST ALI
NESTRPNOST?
Je sposobnost mirnega sožitja z osebami ali
skupnostmi, ki so različna ali celo nasprotna
od naših. To pomeni, da morajo biti lastna
prepričanja postavljena pod vprašaj prav zaradi dejanskega obstoja drugačnih ali nasprotnih
teorij.
Strpnost je potrebno gojiti, ozaveščati nujnost
izkazovanja, da znamo biti razumevajoči do
drugačnosti in da se zavedamo, da nismo edini
na planetu, temveč, da je nujno, da živimo v
sožitju in toleranci do drugih. Ker pa živimo v
izrazito egoistični in egocentrično naravnani
skupnosti, je toliko večja potreba po tem, da
kultiviramo tudi strpnost, ki nam omogoča bolj
osredotočeno bivanje na potrebe drugih, ne le
zgolj postavljanje sebe v center sveta.
Ko smo strpni, smo bolj čuteči do soljudi, ne
sodimo takoj in na prvo žogo, ampak poskušamo razumeti tudi drugo stran.
Vsak pri sebi se glede strpnosti do drugih lahko zamisli. Ljudje smo večkrat nestrpni kot
strpni, predvsem do starejših, otrok in manj
izobraženih ljudi.

Pri tem pa se ne
zavedamo, da je prav strpnost
največkrat rešitev in da ljudi ne smemo soditi po videzu, veri, rasi, letih, teži ali
višini ipd., saj smo vsi ljudje enakopravni. Veliki se srečujejo s težavami, za katere mi velikokrat niti ne vemo, a sem prepričana, da če bi
za njih vedeli, bi v istih okoliščinah odreagirali
drugače, kot smo mnogokrat prej.
Vidite, težko je biti strpen. Ne trdim, da je to
lahko doseči in da je to sedaj vaša domača
naloga. Vsakdo od nas ima lastne izkušnje,
vizijo ali željo, kako ravnati in razmišljati v
določeni situaciji. Po mojem mnenju in mnenju mnogih je v življenju zelo pomembno biti
strpen, ker na ta način lahko dosežemo stvari
na lepši in bolj prijazen način.
Sedaj pa bodite še vi iskreni do sebe in se kdaj
povprašajte, katera je tista situacija ali posameznik, zaradi katerih ste nestrpni?
LORENA KRKLEC, 1. a

ZALA VIPOTNIK, 4. a

KAJ PA STAREJŠI LJUDJE?

Ljudje se vse manj zavedamo, da bomo tudi mi nekoč ostareli in bi si želeli vsaj malo pozornosti. Da bi se lahko z nekom
pogovarjal in obujali spomine. Želeli bi si, da bi nas mlajši
poslušali in bili z nami v težkih trenutkih ter nam priskočili na
pomoč. Starejši ljudje se zelo radi pogovarjajo o anekdotah iz
svojega včasih tudi zelo krutega življenja. Čeprav jim ni bilo
postlano z rožicami, so bili vseeno na nek način bolj srečni,
kot smo mi. Imeli so več časa drug za drugega, več so se družili in bili skupaj. Njihov tempo življenja je bil bolj umirjen. Ko
nam starejši ljudje pripovedujejo o svojih anekdotah, mi
komaj čakamo, da bodo že končno povedali. V mislih se že
ukvarjamo s svojimi vsakdanjimi težavami in problemi.

Takrat si moramo vzeti čas in biti strpni,
moramo jih poslušati, razumeti, da jim spomin
peša, da potrebujejo več časa, da neko stvar povedo, pustimo jim do besede in jih poslušajmo do konca.
To, ko nam nekaj povedo, ko jih mi poslušamo, jim ogromno
pomeni in mi si tega ne znamo predstavljati. Ko v trgovini
plačujejo, se jim stare in zgarane roke tresejo. Bodimo strpni,
da so počasni. Pomagajmo jim odnesti vrečke iz trgovine,
odstopimo jim mesto v vrsti. Ko na bankomatu dvigujejo
denar in ne razumejo te tehnologije, jim moramo dobrovoljno priskočiti na pomoč.
Smo v avtu in se nam mudi, oni pa počasi hodijo čez prehod
za pešce, ker jih njihove uboge noge ne nesejo več tako hitro
kot nas mlade. In zopet, bodimo strpni!
Ali sem jaz dovolj strpna? Med pisanjem tega članka sem
ugotovila, da se trudim, a še premalo. To bom v prihodnje
poskusila spremeniti. In tudi vam priporočam isto. Bodite
strpni do starejših ljudi. Še prehitro bo prišel čas, ko bomo
mi na njihovem mestu.
NIKA JUREČIČ, 1. c

EMA CENTRIH, 1. a

KLEMENTINA BREŽNJAK, 1. d

NESTRPNOST IN BEGUNCI

Dejstvo je, da je že vsak izmed nas bil kdaj nestrpen do sočloveka. A nikoli se nihče ni vprašal, kako se človek, do katerega gojimo nestrpnost, pravzaprav počuti v tej situaciji, kako bi bilo nam na njegovem mestu?
Če se osredotočim na strpnost do beguncev, lahko kratko s samo eno besedo odgovorim, da je ni. Seveda pa to ne velja za vse
ljudi. Verjamem, da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki so strpni, tako do ljudi iste narodne skupine kot tudi do tujcev. A teh pa, mislim, da lahko rečem, je na žalost zelo malo. Mogoče je ravno to odgovor na vprašanje, zakaj se v Sloveniji zadnje čase dogaja
toliko kriminala in hudih stvari, ki so nam pred leti bile nekaj popolnoma nemogočega.
Kako smo Slovenci nestrpni, smo pokazali v situaciji z begunci. Posameznik je želel zase najboljše, čeprav je to v primerjavi z
begunci že imel, a ob tem udobju ni nikoli dojel in se vprašal, kaj, če bi bil jaz tisti, ki bi moral zaradi grozote vojn in lakote zapustiti svojo domovino, prehoditi več kilometrov z namenom rešiti samega sebe in svojo družino.

vsega dovolj, želi še več in več.

Ampak ko ima človek

To, kar je za nekoga nekaj minimalnega in samoumevnega, je lahko v tem primeru

za begunca nekaj najlepšega … in mogoče je to ravno strpnost. Mogoče lahko samo strpen človek s samo eno prijazno besedo
polepša dan tej ubogi osebi, kot veste ni vse v materialnih dobrinah. DUŠA ŠTEJE.
Ta nestrpnost se je zelo bujno začela odražati tudi med mladimi. In kot pravi dejstvo, da svet stoji na mladih, se lahko vprašamo, kakšna je potem naša prihodnost. Zato dajmo, mladina, združimo moči, bodimo strpni, kajti le tako bo naš svet za nas lepši
in svetlejši.
AMANDA AMON, 1. a

NE SAMO VOZNIKI,

DAN STRPNOSTI

MLADINA, TUDI OSTALI
16. novembra po vsem svetu obeležujemo dan strpnosti, ki
ga je leta 1995 v Deklaraciji o načelih strpnosti na svojem
zasedanju v Parizu razglasila Generalna konferenca UNESCO. Države članice je povabila k aktivnemu sodelovanju z
dejavnostmi, ki so usmerjene na izobraževalne ustanove in
širšo javnost.
Deklaracija v preambuli (uvodnem delu pomembnejšega
pravnega predpisa, zakona, ustave, mednarodne pogodbe)
poudarja zaskrbljenosti zaradi vse pogostejših dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije. Ta so uperjena proti nacionalnim,
etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem,
priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam
znotraj družb. Nasilje in ustrahovanje sta pogosto zagrešeni tudi nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja.
Strpnost je v sodobnem času zelo pomembna in ključna za
zdrav razvoj posameznika in družbe, zato je bistveno, da se
zavedamo, da strpnost ni nekaj samoumevnega, ampak si
je zanjo potrebno prizadevati in se o njej izobraževati. V ta
namen v Sloveniji od leta 2015 izvajajo projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, v okviru
katerega so pripravljene brezplačne delavnice na temo
strpnosti, namenjene pa so vsem vrtčevskim otrokom,
osnovno- in srednješolcem.
TAJANA GOBEC, 4. a, in KLARA HRUP, 1. a

Strpnosti v današnjem svetu, svetu hitenja in nenehnega
delanja, zagotovo primanjkuje. Pa se tega sploh zavedamo? Verjetno ne oziroma glede na naše obnašanje več kot
očitno ne. Kaj dan danes sploh pomeni biti strpen? In kakšen bi bil svet z več strpnosti? Menim, da veliko lepši, prijaznejši in toplejši. Ampak od kod sploh nestrpnost, kje tiči
vzrok za takšno obliko vedenja? Da, vsa ta vprašanja bi si
moral vsak posameznik vsaj kdaj in kdaj zastaviti, sploh pa
v kočljivih situacijah ter prešteti do 10 in nato strpno razrešiti zagato.
Slovenci nismo ravno strpen narod. In na tem področju bi
lahko stvari precej izboljšali. V vsakdanjem življenju pogosto nastopijo situacije, kjer pride do izraza strpnost. Žal smo
pogosto precej nestrpni ali pa ne znamo pokazati naše prave plati. Vzrok lahko najdemo v današnjem času, ko vsi
neprestano hitimo, ˝buljimo˝ v mobilne naprave, ne poznamo več starih dobrih časov, ko smo lahko prijetno poklepetali s sočlovekom, ne da bi pri tem mislili na čas in na vse
opravke in skrbi. Sodobna tehnologija nam je omogočila
ogromno dobrega, a nam po drugi strani povzročila veliko
slabega.

Če so bili včasih nestrpni samo vozniki, danes strpnosti ne poznajo več niti
otroci, ki lezejo iz plenic. Vse mora biti storjeno takoj, če igrača ne dela oz. če se pokvari telefon, je v
zraku cela drama. Prav redki so ljudje, ki še mirno odreagirajo. Tudi med mladimi strpnosti primanjkuje. To se vidi
predvsem v srednjih šolah oz. v zadnji triadi osnovne šole.
Mladi ne znamo več mirno čakati, vsi smo naelektreni in
samo čakamo, da eksplodiramo. Strpnost je odvisna od
vsakega posameznika, vzrok za nestrpnost je v naši notranjosti. Tisti zli duh nam govori, kako odreagirati, ampak še
vedno smo mi tisti, ki sprejmemo odločitve. Bodimo toliko
zavestni in odgovorni, da drugim in sebi dokažemo, da svet
s strpnostjo še obstaja. Želim si, da bi v svetu znova zavladale dobre lastnosti človeka, med drugimi tudi strpnost, ki
pa ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost, temveč
aktiven odnos, ki spodbuja priznavanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin drugih.
Torej, zazrimo se vase in začnimo delati na tem, da bo naš
svet lepši. Verjemite, da se bomo vsi bolje počutili, hkrati
pa bomo osebnostno rastli. Zapomnimo si, da je vse odvisno od nas in edino mi smo tisti, ki lahko spremenimo svet
na boljše.

EMA CENTRIH, 1. a

ANA ZORIN, 1. a

STRPNOST V ŠAHU
Težko se je domisliti česa lepšega kot sveta, v katerem bi vedno šlo vse po naše. Na žalost pa je ena prvih resnic, ki jih izvemo,
dejstvo, da je to zelo daleč od realnosti. Če malo pomislim, se mi zdi, da je pravzaprav skoraj celotno življenje spopadanje le s
tem podatkom. Morda se seveda motim ...
Kljub temu pa lahko z gotovostjo rečem, da je strpnost v obličju resničnega sveta ena izmed ključnih veščin. Najdemo jo povsod, vendar najhitreje za preprosto leseno ploščo, posejano s kvadratki. Pri igri je namreč mirno sprejemanje nasprotnikovega
početja poglavitnega pomena. Ne morem vam povedati, kolikokrat imaš med le eno samo igro načrte, ki so v tvojih očeh ena in
edina možnost nadaljevanja. A kljub temu so skoraj tolikokrat ti načrti tudi uničeni. Nasprotnik premakne napačno figuro. Sprevidi tvoje namene. Ne malokrat se zgodi celo, da po čistem naključju reagira tako, da te zatre.
Takrat imaš dve možnosti. Lahko

siliš svoje stare namene in se pretvarjaš, da ti bo kljub nemogoči situaciji uspelo, ali pa sprejmeš dejstva pred sabo in se prilagodiš glede na nasprotnika. Pri šahu je odločitev nepopisno očitna, vendar isto velja tudi za naš boj proti svetu, kjer pa se pri tem koraku večkrat zalomi. Večkrat si na primer rečemo, da bomo veliko postorili v enem dnevu – bolj iz želje kot iz ocenitve naših sposobnosti in dane
količine časa – kar se večkrat izkaže kot preprosto zmotno. Na žalost pa se tu zadeva ne konča na tako nizkem nivoju. Namesto
da bi bili strpni do dogajanja okoli nas in ga jemali takšnega, kot je, se mu večkrat miselno upremo. Ignoriramo, kar nam ne
ustreza, in gradimo prepričanja, podobe drugih in včasih celo naše življenjske načrte brez tega, da bi upoštevali čisto resničen
položaj na plošči.
To seveda vidim kot problem, vendar tudi kot možnost za izboljšanje. V življenju namreč vsi vedno vemo, kdaj je napaden naš
kralj, svoj pogled pa moramo razširiti le še na preostanek plošče.
KAREL ŠIPEC, 4. a

LARA DRIMEL, 4. a

KAJ JE STRPNOST?
Kot vse kreposti je tudi strpnost vrlina, ki se je moramo učiti in jo vedno znova uriti, vzgajati. Družbeno je danes strpnost povezana s človekovimi pravicami, kar narekuje, da smo strpni in spoštujemo drugače misleče, drugače verujoče, druge rase, drug
spol, druge generacije. To, da smo strpni, pomeni, da smo potrpežljivi – umirjeni do soljudi, ki so drugačni, drugačni v mišljenju, videzu, zgodovini in kulturi. Vendar gledano objektivno, smo

tudi mi sami vedno drugačni, ker smo v
svoji definiciji edinstveni in s tem drugačni od drugih. Če nismo strpni do drugačnosti, človeku ne
stopimo naproti in mu ne damo priložnosti, da se nam pokaže v vsej svoji enkratnosti.
5 stvari, ki bi jih vsak moral vedeti o sprejemanju:
Sprejemanje ne pomeni imeti rad, si želeti, izbirati ali podpirati.
Sprejemanje je aktiven proces. Treba ga je nenehno izvajati.
Sprejemanje ne pomeni, da ne morete spreminjati stvari.
Prizadevamo si za sprejemanje različnih izkušenj, ljudi, videza, čustev, idej in še več.
Sprejemanje ne pomeni, da se strinjate, da bo tako za vedno.

EMA CENTRIH, 1. a

STRPEN, NESTRPEN, NEUČAKAN
Besede kot vsake besede, vendar dve z enakim pomenom. Zagotovo si se kdaj znašel v situaciji, ko si zamudil ali pa je morda
zamujala nasprotna oseba in si jo težko pričakovano, s pestjo v roki in nenehnim pogledovanjem na uro, čakal in se težko zadržal v takšni zamudni okoliščini. Govorim o besedi nestrpen, ki nam je zagotovo poznana kot človek v prejšnjem primeru. Vendar
beseda hitro preko metaforične razširitve dobi tudi ''globlji pomen'', kot je na primer politični, saj se z njim označuje tiste ljudi,
ki ne sprejemajo drugih rasnih, religioznih in spolnih skupin. Seveda pa je pomen besede možno zaznati tudi drugod, med ostalim tudi v šoli, družini ali splošnih primarnih oblikah družbe. Torej definicija besede ostaja v vseh primerih enaka, vendar mišljenje, predstava in dojemanje same besede pripelje do različnih vedenj posameznikov, ki so glavni krivci, da se nestrpnost pojavi
tudi v naših življenjih. Kako pa gledajo posamezniki na strpnost oziroma kaj sta za njih nestrpnost oziroma strpnost, ki naj bi se
pričakovala, pa izveš v spodnjih kratkih mišljenjih. Posebnost teh pa ni le njihova unikatnost, ki je plod pisca, temveč tudi način
pisanja, saj je vsako mišljenje napisano v drugačnem jeziku, kajti našo šolo poleg medsebojnih pomoči, dobrih odnosih in spoštovanja zaznamuje tudi velika strpnost do tujegovorečih dijakov!

Strpnost za mene pomeni obzirnost do soljudi in njihovih mnenj in odločitev. Prav tako
tudi sprejemanje drugačnosti (rasa, življenjski standard, človeške lastnosti).
Špela Kitak

Die Toleranz ist, dass Sie alle Situationen mit
gutem Willen akzeptieren und dass Sie auch
auf sie warten konnen.
Marcel Egartner

Prihvačanje ne znači samo voljeti, željeti i
odabrati. Prihvačanje znači, da prihvatiš
nekoga, koji je drugačiji, koji je poseban na
svoj način.
Borna Turner

Many people today are mistaken to think tolerance
means accepting all kinds of behaviours. It means treating others the way you would like to be treated, no
matter the race, religion or nation. It also does not mean
you should let other people shape your opinions, but respecting their beliefs and ideas even when they differ from
your own
Špela Došler

MANCA POSILOVIĆ, 4. a

Nemški kotiček
TOLERANZ IN ŠCRS
Wir sind alle verschieden und die Schuler auf ŠCRS sind keine Ausnahme weil wir nich nur aus verschiedenen Slowenischen
Regionenkommen sondern auch aus verschiedenen Landen, zum beispiel Kroatien und Kosovo.
Diese Unterschiede konnen gut aber auch schlecht sein. Es kann toll und spannend sein wen wir uns gegenseitig mit unseren
Unterschieden akzeptieren und neugierig darauf sind, andere Menschen kennenzulernen und zu verstehen.
Aber dafür interessieren sich viele Schuler nicht und deswegen kommt es zum Konflikten zwitschen Schulern. Zum beispiel
Verachtung und manche werden auch Opfer von Vorurteilen.
Ein anderes Grund für Unstimmigkeiten ist die verschiedene Fachrichtung. Der Bruch ist der größte zwichen Gymnasiasten
und Optikers oder Glasers.
Aber zum Glück gibt es keine Streitigkeiten oder Prügeleien, wir sind nur nicht so kohärent als wir sein könnten.
Leider gibt es auch immer weniger Toleranz in den Klassen weil jeder nur auf sich selbst denkt und ich kann nicht sagen das
dass nich gut in einigen Fehlen ist aber ich denke das wir ein bisschen mehr auf andere denken sollen weil niemand alleine auf
dieser Welt leben möchte.
LAURA KOLAR, 4. a

Angleški kotiček
THERE’S NO PLACE LIKE BROADWAY
And there’s also no community as tolerant as the people of Broadway. It’s been a place that celebrates diversity and acceptance for decades
now- LGBTQ, people of all races and religions and even the often forgotten disabled people get represented under the bright lights in New
York City. So here are some musicals that either display tolerance or incorporate it as a theme into the learning curve of the characters.

DEAR EVAN HANSEN
A story about a socially anxious teenager named Evan, who struggles to find his place in the world until the opportunity to change his life
drastically comes along when one of the kids at his school commits suicide and a suicide note addressed to Evan is found in his pocket. Even
though the note was really written by Evan himself and ended up in Connor’s pocket after a string of unfortunate events, everyone thinks
they had a wonderful friendship and as a social movement around Connor’s death begins to form, Evan becomes more and more tangled in
his web of lies, which now even involves his new girlfriend, Connor’s sister. Evan finally fits in despite being different, but is slowly crumbling
beneath his own actions. The truth always comes out in the end and it’s not pretty for Evan. Everyone finds out about what he did and he’s
almost back where he started, although he did learn a lot, even though he might not think so. At least not at first, but the lesson he learns
along the way is that it’s okay to be different. At least he can be himself and that is enough.
The show is currently on a nationwide USA tour and has been running on Broadway since 2015. Directed by Michael Greiff, written by Benj
Pasek and Justin Paul, orchestrated by Alex Lacamoire and starring Ben Platt as Evan Hansen. The show was nominated for 9 and won 6

Tony awards, including best actor in a leading role and best musical.

RENT
Try playing Seasons of Love in a room filled with theatre nerds without everyone smiling at once and then breaking into song together. It just
can’t be done.
Rent is a classic, featuring a wildly diverse cast who tackle social norms- being true to your sexuality, race or any other part of your identity
can be hard. This musical focuses on several young Bohemians in Alphabet City in the 1980s, when the HIV and AIDS scare was at a crisis
point. The majority of the main cast are played by people of color in both the Broadway show and in the film version.
Interestingly enough, it’s loosely based on an opera, but has a much more rock sound, which makes it pleasant even for people who don’t
traditionally like to listen to musicals. As with the smash hit Hamilton, a lot of the show is sung, an ongoing trend.
The book, lyrics and music were all written by Broadway legend Jonathan Larson, who sadly passed away the night before the show’s OffBroadway transfer. The original cast most notably features Idina Menzel, who originated Elphaba in Wicked and most recently sung the hit
song Let it go for the animated feature Frozen. The show is has been noted as one of the longest running shows on Broadway, as well as winning multiple Tony awards and a Pulitzer prize.

BE MORE CHILL
A show that has only recently announced its Broadway transfer, Be more chill is truly a show for teenagers. It’s a depiction of social media
and social hierarchy in our time.
The story follows Jeremy, an invisible teen, who is offered a quick fix to guarantee him popularity- the SQUIP. A pill originating from Japan (as
is announced through song in a rather iconic fashion) that instructs you what to do, how to act and what to say. Only there are severe side
effects. In his search for popularity, Jeremy not only nearly loses his best friend, but also ends up endangering the entire cast of the school
play. Driven by love for his classmate Christine and heavily influenced by his SQUIP, Jeremy still somehow manages to survive, though. Perhaps more than survive.
The story is based on a novel by Ned Vizzini, who has been both critised and praised for his depiction of teenagers. The musical version was
brought to life by Joe Tracz and Iconis and has actually been running since 2015, but has been, since it is yet to appear on Broadway, overlooked as a contender for awards. We might see that in the 2019 season, but for now we can settle for the cast recording, which most notably features Will Roland of Dear Evan Hansen.

Zala Vipotnik, 4. a

SVET MED NAMI JE RAZLIČEN KOT SVET OKOLI NAS.
"Srečamo različne avtomobile in vsi nas pripeljejo na cilj. Tako imajo tudi različni ljudje
pravico hoditi po svoji poti življenja."

"Narava okrog nas je raznolika, tako kot smo raznoliki mi."

"Strpnost mora biti prisotna povsod okrog nas – v naravi, prometu in med ljudmi."
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