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Šolsko leto se počasi bliža koncu in tako se proti koncu pomikajo tudi naši prispevki v 

šolskem spletnem časopisu. Za vas smo letos še zadnjič pripravili posebno izdajo naše 

Glažovne. 

 

Odločili smo se, da se v zadnji številki poglobimo sami vase. Zaradi natrpanih urnikov 

med šolskim letom si morda pozabimo vzeti nekaj časa, da razmislimo malo o tem, kdo 

smo in kaj si v življenju želimo postati; da razmislimo o tem, kaj se okoli nas dogaja.  

Tako ravnateljica kot tudi naši profesorji se skozi vse šolsko leto trudijo, da okoli nas pri-

čarajo veselo vzdušje, v katerem bi se dijaki lažje učili. Laboratorijske vaje, ekskurzije, 

obšolske dejavnosti, raziskovalne naloge. Na šoli se veliko dogaja in mi, ustvarjalci šol-

skega časopisa, te dogodke tudi objavljamo, jih komentiramo in opisujemo tako, da lah-

ko še tisti, ki pri samem dogajanju niso bili prisotni, dobijo idejo o tem, kaj se je dogaja-

lo. Vendar pa se premalokrat vprašamo, kaj smo mi, dijaki, pri tem tudi občutili in kako 

smo stvar doživeli. 

 

No, temu smo sedaj namenili našo zadnjo letošnjo številko. Preberite, kaj so si o prete-

klih dogodkih mislili dijaki, kaj vse so ob njih doživeli.  

 

  Kaj jih je šokiralo,  vznemirilo, kaj jih  

je morda navdihnilo, za dodatna ustvarjanja? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kako dijaki torej doživljamo šolo in dogodke,  

ki se odvijajo na njej?  

 

 

ODKRIJ SAMEGA SEBE  
  

Teja Boršić 



 

KAJ VSE SE JE  

 DOGAJALO LETOS? 

Dobili smo nove dijake. 

Te smo nato seveda morali še krstiti! 



Najstarejši dijaki so se od začetka šolskega leta  

pridno pripravljali na maturo. 

Zgodovinarji so v Ljubljani zbirali   

nove podatke, da bi maturo       

uspešno opravili. 

Tudi naši geografi so svoje znanje 

nadgrajevali na terenu. Odpravili so 

se v Logarsko dolino. 

Za lažje pisanje eseja pa so si dijaki 

četrtih letnikov (skupaj s preostalo 

šolo) ogledali še predstavo  

Ana Karenina. 



Pridni pa smo seveda bili tudi vsi ostali. 

Naši košarkarji 

so celo postali 

državni                  

podprvaki v    

košarki! 

Dijaki tretjih letnikov smo se 

dvakrat družili tudi z dijaki iz 

Pregrade. Skupaj smo                 

sodelovali v projektu 

»Prijateljfest dveh mest«. 

Skozi leto smo poskušali znanje 

pridobivati tudi na bolj praktičen 

način. Večkrat smo se zato                  

namesto v učilnice odpravili kar v 

laboratorij. 



Da pa smo lahko spoznavali tudi svet zunaj sten naše šole, 

smo se večkrat odpravili na kakšno ekskurzijo. 

Dijaki smo letos dobili možnost 

obiskati svetovno znano         

razstavo Expo. 

To, kar smo se naučili pri                  

vsakem predmetu, smo vedno 

poskusili povezati tudi z našim 

vsakdanom. In kje bi to lažje  

storili kot na ekskurzijah?  



Prav vsak dijak se je v tem šolskem letu zagotovo znašel v obdobju, ko je imel v šoli 

ogromno pisnih in ustnih preverjanj, povrh vsega pa še kakšno obšolsko dejavnost. V 

tem sem se znašla tudi sama. Najprej sta sama misel in zavedanje situacije velik šok. A 

ker moramo na vsako oviro v življenju gledati s pozitivne strani, sem se odločila vajeti 

svojega učenja in prostega časa vzeti v svoje roke. 

 

Najprej sem si svoj čas učenja že vnaprej določila in za določen predmet porabila eno 

uro. Za še bolj udobno učenje sem naredila veliko prostora na svoji pisalni mizi in v sobo 

spustila veliko svetlobe ter si za še dodatno udobje zavrtela pomirjajočo glasbo. Med 

učenjem sem si vzela 15-minutne odmore. Tako sem imela točno določen čas, kdaj in 

koliko se bom učila. Poleg vsega pa sem upoštevala dodaten čas pri predmetih, ki so mi 

povzročali težave. 

 

A ker je nemogoče, da vse dni preživimo za pisalnimi mizami, si moramo vzeti tudi nekaj 

časa zase. Sama sem ga porabila za kolesarjenje in sprehode s svojo družino. Menim, 

da je najboljša izbira prostega časa nekaj v povezavi z gibanjem, saj tako možgani prej-

mejo veliko mero kisika, ki nam vnaprej pomaga pri boljši koncentraciji. Seveda pa je pre-

življanje prostega časa odvisno od vsakega posameznika. Nekateri ga raje preživijo zu-

naj v naravi, drugi spet notri na toplem. Na koncu šteje le to, da si napolnimo svoje bate-

rije in smo 100 % pripravljeni na vsako 

oviro. 

 

 

 

KO SO MOŽGANI POLNI  

INFORMACIJ 

Špela Kosernik 

»V svetu prihodnosti bodo                    

nepismeni tisti, ki se ne bodo               

naučili učiti.« 

Alvin Toffler 



 

GLASBA JE ŽIVLJENJE 
  

Aleksandra Kunstek 

Kako bi izgledalo življenje brez glasbe?  

Bi lahko živeli v monotonem dnevu brez nežnega zvoka klavirja, flavte, različnih instru-

mentov, jazza, klasične, pop, rock glasbe ...?  

Bi bili sploh kdaj veseli, polni radosti in nasmejani? 

 Kaj bi zapolnilo trenutke tišine, dalo dramatičen učinek raznim filmom?  

 

Več kot očitno je, da brez glasbe ni življenja. Že naše jutro se začne z glasbo, ki nas 

spremlja ves dan – v šoli, trgovini, doma … Glasba je vedno z nami in je podlaga za vsa-

ko priložnost v življenju. Vesele trenutke nam popestri vesela glasba, svojo žalost utaplja-

mo ob spremljavi otožnih melodij in globokih besedil, ko potrebujemo motivacijo, nas mo-

tivira …  

Glasba se prilagaja našim čustvom in jih dopolnjuje ter nas naredi srečnejše. To ni samo 

splet not, besedila in instrumentov ali vokalov, ki izvajajo melodije. Je hrana za dušo in 

telo. Za glasbenike je glasba življenje, njihova naloga pa je, da jo oživijo in s svojim izva-

janjem nam poslušalcem predajajo živo zgodbo, polno čustev. Vsak pa glasbo doživlja 

drugače, nekaterim je všeč jazz, nekomu to ni niti malo pri srcu in zato raje posluša rock. 

Zato pa imamo mnogo različnih zvrsti. Tako lahko vsak posameznik najde zvrst, ki mu 

ugaja in ga osrečuje.  



Če se glasbi prepustimo, nas ta hitro odpelje v svoj svet. Tam nam razodene vse lepote 

življenja, nas napolni s pozitivno energijo in odvzame naše skrbi in težave. 

 

Tudi na Šolskem centru Rogaška Slatina ima glasba velik pomen. Je povezovalni člen 

med dijaki in učitelji. Povezuje nas v obšolskih dejavnostih, kot so zbor, prireditve in do-

brodelni koncerti. Kot vsako leto je tudi letos mešani pevski zbor ŠCRS pod taktirko 

gospe Mihaele Pihler pripravil že 8. koncert z naslovom Pomladna sanjarjenja. Z izvedbo 

šolske himne Družina smo mi, Veruj u ljubav, Julija in preostalimi skladbami so pričarali 

pravo pomlad in nas odpeljali v sanjski svet, kjer domujeta glasba in večna zelena po-

mlad.  

 

ŠCRS je letos organiziral tudi dobrodelni koncert, s katerim smo zbirali sredstva za šolski 

sklad ŠCRS in Jakobove sanje. Koncert v izvedbi dijakinje četrtega letnika Nike Kunst in 

ostalih članov glasbene skupine Soundwave je napolnil dvorano in glasba je spet pokaza-

la svojo magično moč s pomočjo pevke, ki je dobrodelnost dopolnila z odlično izbrano 

glasbo in pozitivno energijo.   

 

Brez glasbe bi bilo življenje praznina. Dovolimo ji, da nas napolni in večno spremlja. 

 

VIVA LA MUSICA! 



Likovna umetnost je predmet, pri katerem sta dovoljeni domišljija in ustvarjalnost. V veliki 

večini nam je dovoljeno skoraj vse, dokler se držimo začetnih navodil. 

 

Ena izmed nalog je bila izdelati maketo ali 2D sliko, ki bo prikazala rešitev našega proble-

ma, ki smo si ga morali izbrati in povezati z arhitekturo. Delali smo v paru, kar je celotno 

stvar popestrilo, toda tudi malce otežilo, saj smo imeli različne poglede in načrte, kako bo 

končen izdelek izgledal. 

 

Še preden sva se s sošolko odločili za problem, sva vedeli, da bova izdelali maketo. Moje 

mišljenje je bilo, da bova tako imeli manj dela kot z risanjem. A sva se hudo motili. S tem, 

ko sva izbrali maketo, sva si nevede naprtili še več dela. Želeli sva graditi in zato sva si za 

material izbrali les in plastiko. Pred tem sva se odločili še za problem, na podlagi katerega 

bova ustvarjali. Zadali sva si cilj, da bova zgradili leseno kočo in tu se je začela najina 

"arhitektsko-graditeljska" pot, ki je imela veliko vzponov in padcev. 

 

Pri uri sva se odločili za arhitekta in izpolnili lista, ki sta nama bila podlaga za končni izde-

lek in poročilo. Odločili sva se, da bova šli po pouku nabirat lesene vejice, ki bodo služile 

kot stene najini koči. Nisva uporabljali metra, kar je privedlo do tega, da vejice niso bile 

enako dolge. Nato je sledil najtežji del, za katerega sem sprva mislila, da je najlažji. Meni-

la sem, da bova vse dokončali v dobrih 20 minutah. Kaj pa je to kaj takega, par vejic zlepi-

ti skupaj in postaviti hišico?  

 

MAKETA POTRPLJENJA IN 

DOBRE VOLJE 

Urša Podgoršek 



Izkazalo se je, da je zelo težko najti dve vejici, ki se do-

bro prilagajata brez prevelikih odstopanj, in nato še vse 

zlepiti v nekakšno celoto. Porabili sva vsaj 6 šolskih ur, 

da sva zlepili dve steni z vročim lepilom. Da, dobrih 20 

minut se je spremenilo v 6 šolskih ur in bili sva komaj 

na polovici, toda čas se je iztekal. Izdelek je bilo potreb-

no oddati, a naju je čakalo še ogromno dela. Večkrat 

sem pomislila, da bi raje začeli risati in odnehali, toda 

kar sva začeli, sva morali tudi dokončati. Zato sva se 

dogovorili, da se bova dobili med vikendom, da bova 

delo tudi dokončali. Porabili sva večino dneva, da sva 

dosegli cilj.  

 

Seveda so vsi okoli naju imeli ideje in rešitve, kako iz-

boljšati, poenostaviti, popraviti, kar sva naredili. Ampak 

medve sva že skoraj bili pri koncu, zato naju njihove 

rešitve niso preveč zanimale. Ko sva mislili, da sva že 

konec, sva imeli nekaj težav z lomljenjem vej, saj se je 

suho lubje začelo krušiti in tako so stene počasi razpa-

dale na več kosov. Bili sva že rahlo obupani in utrujeni, 

toda vse sva popravili in upali, da sva končno zaključili. 

In sva tudi. 

 

Nisem popolnoma prepričana, kdaj sem nazadnje pora-

bila toliko prostega časa in potrpljenja za katero stvar, 

toda na koncu je bil trud poplačan, saj je hiška izpadla 

odlično. Bila je tudi zanimiva izkušnja, saj nimamo veli-

ko stika z ustvarjanjem, kot je bilo to. Izkazalo se je tu-

di, da je na pogled lažja pot včasih težja in napornejša, 

kot smo si na začetku predstavljali. Ampak s prijatelji se 

da vse narediti. Bila je tudi dobra preizkušnja potrplje-

nja in volje, saj kljub vsemu nisva obupali in sva se dr-

žali začetnega načrta. 

 



Čeprav se je muzikal Alica v Čudežni deželi začel v popoldanskih urah in je večina izmed 

dijakov bila že utrujenih zaradi pouka, smo se vseeno veselili ogleda predstave. Fantazij-

ski muzikal, ki temelji na romanu Lewisa Carolla in je bil napisan leta 1865, je potekal v 

angleščini in je bil poln humorja. 

 

Ko smo prispeli na II. gimnazijo Maribor, smo v njihovem srednje velikem gledališču sedli 

na svoja mesta in čakali, da se predstava začne. Muzikal je trajal približno dve uri in imel 

vmes en krajši premor (sestavljen je namreč iz dveh dejanj). Vsi dijaki smo dobro poznali 

zgodbo že iz otroštva, zato ni nihče imel težave slediti dogajanju. Tisti, ki jim angleščina 

dela težave, pa so lahko sledili podnapisom na dveh televizijskih zaslonih. V igro so bile 

vključene tudi mnoge znane pesmi, ki so popestrile naše počutje. 

 

Igralci so bili zelo prepričljivi in vsi so se vživeli v svoje vloge. Svoja besedila so povedali 

in zapeli brez očitnih napak. Zelo všeč so mi bili njihovi glasovi, saj so bili vsi dijaki očitno 

zelo nadarjeni tako za petje kot tudi igro, zato so bili kot narejeni za svoje vloge. Kostumi 

so jim prav tako pristajali in naredili igro še bolj zanimivo.  

 

POTOVANJE V                                   

ČUDEŽNO DEŽELO 

Neja Drevljak  



Vsi imamo svoje sanje, vsi imamo svoje želje. Vendar, kaj smo za to mi kot posamezniki 

pripravljeni storiti? Smo pripravljeni žrtvovati svoj čas? Smo pripravljeni v svoje delo vlo-

žiti svoj trud? Smo pripravljeni v to, kar delamo, vlagati tudi dobro voljo, zanimanje in lju-

bezen? 

 

Kot najstniki se morda še ne zavedamo, kako pomembna je sedanjost za našo priho-

dnost. To, kako se bomo učili sedaj, nam lahko izboljša naše življenje v prihodnosti. Ven-

dar pa včasih morda še »najlažja« zadeva v življenju ne more uspeti, če vanjo ne vloži-

mo vsaj nekaj truda. Verjamem, da se je že vsakemu zgodilo, da je bil popolnoma prepri-

čan sam vase, da bo naslednji test pisal odlično ter da se mu zanj zaradi svojega boga-

tega znanja res ni treba učiti, pa mu nato ni uspelo. Zakaj? No, morda je bil zares malo 

težji test, kot smo pričakovali, morda pa v učenje nismo vložili niti malo truda.  

 

Trud, trud, trud. Pa si zdaj spet zastavimo novo vprašanje. Je samo trud dovolj? Žal je 

pot do uspeha dolga in za dobre rezultate ni potrebno veliko truda, vendar pa si nekateri 

lahko to zelo olajšamo. Kako? Z notranjo motivacijo, z lastno željo po uspehu, z ljubezni-

jo do učenja in šole. Od tega, kako se lotimo zadeve, je odvisno tudi, koliko časa bomo 

za to potrebovali in koliko truda bomo dejansko morali v to vložiti. Ne moremo pričakova-

ti, da bomo brez zanimanja za to, kar počnemo, poželi velike uspehe, če se bomo za 

zvezke podali s kislim obrazom. V vse, kar počnemo, moramo poleg truda vlagati še do-

bro voljo in ljubezen. Ljubezen do učenja. Morda sedaj to zveni malo čudno, vendar pa 

moramo vedeti, da s pozitivnim odnosom do stvari lahko naredimo veliko več in to delo 

lahko tako opravimo tudi veliko boljše, kot bi ga sicer. Zastaviti pa si moramo tudi uresni-

čljive cilje, tako da ob morebitnem neuspehu ne izgubimo tega veselja do dela.  

 

Vendar nič ni nemogoče. Danes nam morda ni uspelo, zato se potrudimo, dajmo vse od 

sebe, zares se osredotočimo na naše želje, na to, kar nas zanima, bodimo veseli in polni 

zanimanja ter ljubezni do tega, kar počnemo, in morda nam uspe jutri! 

 

POTRUDI SE, SAJ ZMOREŠ 
  

Teja Boršić 



Tabor »Spoznajmo se«, ki smo se ga udeležili dijaki 1. letnikov vseh programov, je pote-

kal 16. in 17. septembra na Boču. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj je bilo nebo 

brez enega samega oblačka. Za nas in tudi za naše profesorje je bila to izjemna izkušnja, 

ki bi jo vsekakor vsi ponovili. Organiziranih je bilo pet delavnic, v katerih smo se zelo za-

bavali.  

 

V prvi delavnici, pri profesorici Heleni Topolovec, smo morali dijaki uporabiti domišljijo in 

ustvarjalnost ter v naravi s pomočjo vej, listja, storžev ustvariti izvirno umetnino. Čeprav 

nisem ustvarjalec za likovno umetnost, mi je bila prav ta delavnica najbolj všeč, saj smo 

lahko naredili izdelek, ki ga mogoče v šoli ne moremo. Sam sem bil zadovoljen z našim 

skupinskim izdelkom, saj se je videlo, da smo se potrudili in na njem pustili svoj pečat. 

 

V drugi delavnici, pri profesorici Zdenki Petelinšek, smo izdelali raketo iz plastike, ki smo 

jo nato spustili v zrak. Presenečen sem bil, saj si nisem mislil, da bo raketa poletela tako 

daleč. Na koncu smo izvedeli, da lahko plastenka poleti tudi višje, še posebej, če je od 

gazirane pijače. 

 

Naslednje tri delavnice so potekale drugi dan. Tretjo delavnico je vodil profesor Boris Po-

korn. V njej smo morali prečistiti umazano vodo. V tej delavnici sem se izredno zabaval, 

saj mi je bil kemija najboljši predmet že v osnovni šoli. Izvedel sem tudi veliko novega o 

mineralnih vodah v Rogaški Slatini.  

 

NOVA SPOZNANJA 

Anže Novak 



Četrto delavnico je vodila profesorica angleščine in nemščine profesorica Bernarda Leva. 

Vsi smo se najprej predstavili, a mi je bilo na začetku malo neprijetno, ker sem bil z ose-

bami, ki jih še nisem dobro poznal. Čez čas smo dobili nalogo, da mora vsaka skupina s 

pantomimo predstaviti resnično pravljico. Delo v skupini mi je bilo prav prijetno, saj smo 

se tudi dodobra nasmejali vsakemu posamezniku, ki je na koncu zaigral v pravljici. 

 

Peta in tudi zadnja delavnica pod mentorstvom profesorja športne vzgoje Janeza Srebota 

se je seveda odvijala v znamenju športa. Mogoče mi je bila ta delavnica najmanj všeč, saj 

nimam ravno preveč rad športne vzgoje. Seveda sem bil zelo zadovoljen, ko je naša sku-

pina zmagala v igri in za nagrado dobila tudi čokoladne rezine. Najmanj uspešen sem bil 

pri nošenju tenis žogice na žlici, saj mi je kar naprej padala na tla.  

 

Všeč mi je bilo, da je naravoslovno-športni tabor potekal v naravi in tudi zame je bila to 

nova izkušnja. Najprej je bilo kar hudo, saj nisem še nikoli spal zunaj, ampak v družbi svo-

jih prijateljev in profesorjev, ki ti z veseljem priskočijo na pomoč, na vse neprijetnosti hitro 

pozabiš.  



Ptuj? Najstarejše mesto ob reki Dravi s šte-

vilnimi mostovi in na prvi pogled malo vele-

mesto, torej nič posebnega, navdušujočega. 

Prav takšno mnenje smo imeli dijaki prvih 

letnikov gimnazije pred odhodom na umet-

nostno-ustvarjalni tabor na Ptuju. 

 

22. in 23. aprila smo se takoj po pouku od-

pravili na tabor, saj je bil naš namen pous-

tvarjanje glede na interese s pomočjo šte-

vilčnih možnosti, ki jih ponuja prav Ptuj.  

 

Te možnosti smo bolje poskušali izkoristiti člani fotografske delavnice, ki je nosila 

naslov »Staro in novo«. Že sam naslov delavnice nam je povedal, da bomo povezani ta-

ko s sedanjostjo kot tudi s preteklostjo Ptuja. Naš namen je bil seveda raziskati Ptuj, po-

leg tega pa tudi nadgraditi naše fotografske sposobnosti in se naučiti, kako posneti foto-

grafijo, ki ni le fotografija, temveč je na nekakšen način tudi slika naše duše, saj slikamo 

tisto, kar nas navdihne in kar se prav nam zdi posebno. 

 

Prav s tem namenom smo fotografi takoj po prihodu vzeli v roke svoj glavni pripomoček 

(fotoaparat) ter se odpravili na teren, in sicer v Dominikanski samostan, ki ima bogato 

zgodovino in je zanimiva arhitektura, 

umeščena v bogato muzejsko okolje. Ta 

nam je dala velik navdih za naše prve fo-

tografije. Pot smo nadaljevali po prome-

nadi ob Dravi vse do Miheličeve galeri-

je, od koder je segal pogled na znameniti 

Puhov most. Vmes smo seveda imeli pol-

ne roke dela, saj nam je Ptuj ponujal 

mnoge lokacije za fotografiranje, pred-

vsem staro mestno jedro z značilnimi oz-

kimi tlakovanimi ulicami, tržnico in ostali-

mi stavbami.  

 

STARO IN NOVO 
  

Manca Posilović 



Seveda pa se je vmes našel še 

čas za kakšen ''selfie''. Naša pot 

se je kaj hitro zaključila z ogledom 

in fotografiranjem Minoritskega 

samostana, pred katerim smo si 

zasluženo privoščili tudi kratek od-

dih in osvežitev s sladoledom. Am-

pak s tem se je zaključil naš teren, 

ne pa tudi dan. Vse do pol desetih 

zvečer smo bili zelo aktivni, saj 

smo obdelovali slike, kar je bilo tu-

di ključnega pomena v naši delav-

nici. Slike smo podrobno pregleda-

li ter tiste, ki so se nam zdele bolj-

še, posvetlili, jim dodali filter in jih 

tako računalniško obdelali. 

 

Naslednji dan smo odšli, po na-

šem mnenju, na najbolj zanimivo 

fotografsko lokacijo, Ptujski 

grad, ki je za nas ''fotografe'' pred-

stavljal velik izziv zaradi svojih kul-

turno-zgodovinskih značilnosti. Ve-

liko fotografij je nastalo predvsem 

zaradi prepleta mnogih zgodovin-

skih obdobij in s tem različnih od-

sevov časa.   

 

Kasneje smo vse naše 

''fotografske umetnine',' na katere 

smo bili seveda ponosni, pokazali 

svojim sošolcem ter jim tako s fo-

tografijo predstavili Ptuj nekoč in 

danes, mi pa smo s tem mesto bo-

lje raziskali skozi objektiv in spre-

menili prvotno mnenje o Ptuju. 



Vsi dijaki in šolarji vedno najbolj pričakujemo počitnice. Zakaj? Ker si oddahnemo od šol-

skih knjig, zvezkov in napornega ocenjevanja. Gremo na lepše ali pa uživamo s prijatelji. 

Nekateri pa imamo ravno med počitnicami največ učenja. Pripravljamo se za naslednje 

preizkuse znanja in spraševanja. 

 

Sama imam zelo rada počitnice, saj si jih znam tudi »dobro organizirati«. Pred začetkom 

počitnic si namreč naredim razpored, kaj se bom učila kateri dan. Vendar pa mi ta načrt 

skoraj vedno pade v vodo. Pride prvi dan počitnic in si rečem: »Ah, saj še imam nekaj 

dni.« Tako stvari prelagam in prelagam in vsak dan sem vedno bolj jezna nase, ker vem, 

da bom imela zadnji dan preveč vsega. A vendar vedno pred učenjem najprej naredim 

domačo nalogo. Nekaj učenja mi še ostane, a se s tem sprijaznim in si rečem, da bo že 

drugič boljše. Vseeno pa mi ostane še vsaj nekaj časa za sprostitev in druženje s prijatelji 

in družino. Na koncu pa po navadi še ugotovim, da če bi vse domače nalog delala sproti, 

da bi mi bilo lažje, pa še bolj sproščena bi lahko bila. 

 

ŠOLSKI POČITEK,                                 

A NE VEDNO  

Anja Šket 



V šoli se pogosto vsak trenutek zdi cela večnost, šolska ura celo leto in malica kot petse-

kundni odmor. Lahko bi rekli, da se čas v šoli zagotovo ustavi, saj eno matematično nalo-

go, ki jo delaš doma, le redko narediš v 45 minutah, medtem ko jih pri pouku rešiš kar dve 

strani v istem času. Če ne veruješ v magijo, premisli dvakrat. Seveda pa ni vsak šolski 

dan tako enoličen kot rezina belega kruha. 

Če premoreš vsaj malo sreče, si lahko prav prijetno presenečen. Če ne, pa imaš čast biti 

deležen še ene življenjske lekcije, ki ti bo v življenju gotovo koristila.   

Prepričana sem, da je taka življenjska lekcija doletela tudi mene. Na popolnoma običajen 

dan sem uspešno prevozila usodni ovinek (izraz pomeni izbiro pravih vrat, za katerimi 

sem ugledala poznana obličja svojih »somučenikov« in ne tuje obraze, ki mi seveda ne bi 

bili popolnoma tuji) in se v učilnici MAT1 uspešno raztovorila na svoje dobro znano mesto 

pod luč, ki ne utripa. Nič se ni zdelo vredno moje pretirane pozornosti. Vse je bilo tako kot 

vedno. No, morda je bila na ta dan tabla za kanček bolj podobna gosti meglici nad igla-

stim gozdom kot pa iglastemu gozdu v sončnem vremenu, a nič ne de. Izgledalo je, da se 

bo celoten ostanek odmora odvil v skladu s splošnim ritualom, takrat pa sem zaznala po-

sebne valove. Z levim ušesom sem slišala nekoga omeniti drevesa, zato sem svoj pogled 

usmerila skozi okna, na prostor, kjer so se ob prisotnosti sonca venomer razbohotili raz-

novrstni odtenki zelene. A tokrat je bilo drugače ...  

V običajnem filmu bi bil to prizor, ko od silne groze igralec na široko odpre usta in začne 

kričati, vendar je bila v tem primeru prisotna le silna groza, brez kričanja. Kot sneg konec 

aprila se je na nekdaj prelepem ozemlju razprostirala grozljiva posledica neustavljivih zob 

motorne žage in nemoči njenih žrtev. Vse polno je bilo trupel s še nedoraslimi zelenimi 

pričeskami, a storilec je izginil kot kafra. Brez pomislekov je njihovim še mehkim lističem 

odvzel možnost, da bi doživeli poletno soparo z neustavljivimi nevihtami in tople poletne 

večere. Zares krut konec za tako lepa bitja, ki ne želijo nikomur žalega. Morda ne bom ni-

koli izvedela, čemu je bilo storjeno to mesarsko klanje, upam le, da je bil namen dober. 

To je bil zame eden bolj pretresljivih šolskih dni v tem letu. Verjamem, da je šlo za po-

membno lekcijo, a za zdaj mi ostaja le-ta še neznanka. 

 

ŽRTEV Z ZELENO  

PRIČESKO 

Valentina Bek 



Osnovna šola. Prostor, kjer so nam učiteljice 9 let pametovale o naši pisavi, odnosu in 

uspehu. Prostor, kjer smo celih 9 let pet dni v tednu (včasih tudi kakšnega več) gledali 

iste zdolgočasene obraze, ki so že komaj čakali počitnice ali pa kar konec šolskega leta. 

Komaj smo že čakali konec teh osnovnošolski muk in bili z vsemi močmi pripravljeni na 

srednjo šolo.  

 

Toda v meni je vedno tlel kanček strahu in nervoze pred tem ogromnim novim izzivom, 

saj še sama nisem natančno vedela, v kaj se podajam. Begalo me je nešteto vprašanj. 

Kaj, če sem si morda zastavila prevelik cilj? Kaj, če bo ta program prenaporen in mu ne 

bom kos? Kakšni bodo učitelji?  

 

Toda že v prvem tednu sem spoznala, da so vse skrbi čisto odveč. Čeprav je prehod iz 

osnovne v srednjo šolo kar velik korak, mene ni posebej pretresel. Pričakovala sem, da 

bom samo še številka in da nikogar ne bo zanimalo moje mnenje in počutje. Toda bilo je 

čisto drugače. Učitelji in učenci so močno povezani; menim, da je to posledica dejstva, 

da je šola nekoliko manjša in da daje takšen domač, povezujoč občutek. Pri navajanju 

na novo okolje pa mi je zelo pomagalo tudi napovedano spraševanje, ki zagotovo omo-

goči več prostega časa in bolj sproščene ure. 

 

 

 

TA PRESKOK IZ OSNOVNE                

V SREDNJO 

Urša Čobec 



Potne dlani in pospešeno dihanje z rahlo spremljavo ust, ki so bila skorajda tako suha kot 

Sahara za intermezzo. Vse to je bilo čutiti v zraku že na jutranji generalki. Krajši sprehod 

od šole do Kulturnega centra ni veliko pomagal za sprostitev, ves zbor je bil na trnih. 

Redke rožice so skrivale tremo za nasmehi in šalami, vendar nas je rahel crescendo vse 

skupaj neizbežno pripeljal do usodne ure koncerta. Res je, da ne gre za nobeno tekmo-

vanje in nismo peli za 10 000 ljudi, a je kljub temu za zbor, kjer skoraj polovica članov pr-

vič nastopa, tak koncert velik zalogaj. 

 

»No, pa dajmo!« nas je poskušala spodbuditi naša venomer optimistična zborovodkinja 

in čez dvorano je zadonela himna šolskega centra, tokrat prvič s šolsko glasbeno skupi-

no. Zataknilo se je na nekaj mestih. V bistvu z zatikanjem in napakami nismo skoparili, 

posledica tega pa je bil takoj dvig splošnega povprečja zaskrbljenosti. Zaenkrat ni kazalo 

dobro.  

 

Če prevrtimo čas za par ur naprej –  približno 3 ure kasneje –  ko smo še zmeraj stali na 

praktikablih in skupaj sanjali o reklami za mehke podložke za čevlje, ki bi se zares prilegli 

po tolikšnem času. Vendar smo ostali na nogah, tako mi kot tudi naša volja. Kljub temu, 

da smo si zelo različni in je temu primerna tudi motivacija vsakega posameznika, je vsak 

želel pokazati, da smo se trudili in zmoremo skupaj narediti nekaj zares lepega. Na robu 

odra so že bile pripravljene rožice, zraven pa tudi mikrofoni – strah vsakega solista. 

»Kako smo se že znašli tukaj?« je vprašal altovski glas, medtem ko smo punce skupaj 

sedele v dvorani, da si odpočijemo, in pridno debatirale. 

 

HARMONIJA 

Zala Vipotnik 



Neprostovoljno so misli švignile nazaj na Boč. Kazalci ure so se prestavili na nekaj po-

dobnega drugi uri zjutraj in v sobi zgornjega nadstropja je bilo moč slišati rahlo harmoni-

ziranje, namesto šolskega benda pa so nas spremljali zvoki kar konkretnega smrčanja 

speče tretjine sobe. Za zajtrk palačinke, čeprav je bilo na posebno željo mogoče dobiti 

tudi suho salamo, in kmalu zatem smo obžalovali ponočevanje. Vaje pri naši zborovodki-

nji niso bile šala, kar je bilo pričakovati in tudi prav, zato ni nič čudnega niti, da nas je bilo 

kar veliko po končanih intenzivnih pevskih vajah vsaj nekoliko »zahripanih«, če ne celo 

brez glasu. Nihče ni upal šteti prepetih ur, morda pa tudi ni bilo časa. Da so bile intenziv-

ne, je bilo res poskrbljeno, a je bilo čutiti neko posebno rdečo nit. Ko je bil zbran celoten 

zbor po posameznih vajah v manjši sobi, obkrožen s plakati o velikonočnici, so naokoli 

razsajali mravljinci. Harmonija –  tisto, kar dela dober pevski zbor (če je le točna) in tudi 

tisto, kar je bilo na trenutke čutiti med nami. Toliko otrok iz različnih krajev, družin in z 

različnimi problemi, hobiji in celo ocenami je bilo naenkrat povezanih v nekakšno prosla-

vo človeka in vsega, kar lahko doseže s tem, kar nam je bilo dano. Morda res nismo zbor 

na svetovnem nivoju. Morda ne bi pobirali nagrad na državnih tekmovanjih. Zagotovo pa 

smo celota, kjer se lahko vsak posameznik preda občutku pripadnosti in naši harmoniji. 

 

»Nimam pojma, je pa šlo hitro,« sem zato odgovorila na vprašanje. In hitro ne more priti 

niti blizu hitrosti, s katero smo se znašli na koncertu. 

 

Torej tukaj smo. Koncert z naslovom Pomladna sanjarjenja. Za to smo delali vse leto in 

zdaj je bil končno čas, da to pokažemo. Če si stopil v garderobo Kulturnega centra, si vi-

del pevce, kako se opevajo, nekateri poskakujejo naokoli od treme in par flegmatikov, ki 

jih trema zgrabi šele zadnjo minuto. Barvna paleta je bila takšna kot na slovenski zastavi 

in vsak je uspel najti nekaj, kar mu je ustrezalo. Dekleta so si dala duška z oblekami in 

malo več ličili kot po navadi ali pa z obiskom frizerja, spet druga pa so bila takšna kot 

drugače, a prav tako čudovita. Fantje so si nadeli srajce ali pa celo suknjiče in malo gela 

za lase, kjer je bila potreba. Vsak je žarel, čeprav je težko vedeti, ali od treme, navduše-

nja ali pa samozavesti. In kar tako, zelo na hitro, smo jo mahnili na oder. 

  

Če bi nam na generalki rekli, da bo uspelo, kot je, bi to težko verjeli, pa vendar je bilo res. 

Seveda so bile stvari, ki bi jih lahko popravili, vendar združiti tako veliko skupino pevcev 

v vsaj približno koherentno celoto nikakor ni lahka naloga. Že en pogled po publiki je raz-

kril, da smo dosegli svoj cilj in pričarali publiki malo glasbe v njihovo popoldne. Tam so 

sedele ponosne profesorice, ki so se jim na obraz risali nasmeški in pa seveda starši, ki 

so tu in tam skorajda brisali solze ali pa jih pridno zadrževali. In to je bilo dovolj, saj smo 

vedeli, da je bil ves trud poplačan in vsaka jeza in napaka že pozabljena. Ko je v ritmu 

našega petja ploskala publika in se smehljala zborovodkinja, je bilo jasno – dosegli smo    

-  harmonijo. 

 

 



Del obveznih učnih vsebin na naravoslovnem področju – kemija, fizika in biologija, pred-

stavljajo laboratorijske vaje. Izvajajo se v vseh oddelkih in vsa leta šolanja. Večina se la-

boratorijskih vaj veseli, saj nam popestrijo suhoparne dni v šolskih klopeh. Ob izvajanju 

laboratorijskih vaj se zabavamo in hkrati učimo; ne le da natančneje spoznavamo naravo-

slovje, ampak tudi razvijamo kritično mišljenje, lažje rešujemo probleme in lažje sprejema-

mo odločitve.  

 

Na naši šoli laboratorijske vaje potekajo v laboratoriju oziroma v učilnici 62, kjer nam po-

leg učitelja priskoči na pomoč laborantka, gospa Vesna Kobilšek. Zaradi lažje razdelitve 

dela se za delo v laboratoriju razdelimo v dve skupini, ki vaje opravita v različnem termi-

nu. Preden pa začnemo z izvedbo, nam profesor običajno razdeli liste, tako da se lahko 

na vajo pripravimo tudi sami doma. Nato se zberemo v laboratoriju in skupaj s profesor-

jem preletimo vajo, ki se izvaja tisti dan. Dela se navadno lotimo v paru. Zelo pomembno 

je, da se v laboratoriju držimo pravil (še posebej, kadar v okviru pouka kemije in biologije 

opravljamo poskuse!), kot so: uporaba zaščitne halje, očal in rokavic, speti lasje, preliva-

nje zdravju škodljivih snovi v digestoriju, zbiranje odpadkov v posebnih posodah, umiva-

nje uporabljenih pripomočkov. Pri vajah uporabljamo razne pripomočke in naprave, kot so 

npr. mikroskop pri biologiji, erlenmajerica pri kemiji in voltmeter pri fiziki. Med poskusom 

oz. vajo si vse ugotovitve pridno zapisujemo in izpolnjujemo delovne liste – računamo, od-

govarjamo na vprašanja, rišemo grafe in skice ... V paru si pomagamo, da lažje pridemo 

do rešitve. S tem se tudi sošolci med sabo bolj povezujemo. Ker pa smo šele na začetku 

naše naravoslovne poti, je povsem normalno, da se nam kdaj zalomi, zato se nam na na-

ši poti z veseljem pridružita profesor/ica in laborantka, ki nas popeljeta k željenemu cilju. 

Ko (sami ali s pomočjo učitelja in laborantke J) uspešno izvedemo vajo, umijemo in po-

spravimo vse pripomočke, ki smo jih pri delu uporabili, in poskrbimo, da zapuščamo labo-

ratorij takšen, kot je bil ob našem prihodu. Pomembno je, da pri vajah sodelujemo in vpra-

šamo, ko česa ne razumemo, saj vaje v laboratoriju kasneje zagovarjamo, zagovor in re-

šene vaje pa predstavljajo oceno.  

 

POUK NARAVOSLOVJA NA 

ZABAVEN NAČIN 

Alja Križanec  



Seveda je tudi na naši šoli kot tudi na vsaki drugi dolgočasno, ampak zakaj? Smo si krivi 

sami ali so krivi tudi učitelji?  

 

Sama bi rekla, da smo krivi oboji, mi dijaki se redkokdaj potrudimo in zares prisluhnemo 

in z vso vnemo sodelujemo, profesorji pa so odgovorni za potek pouka in popestritev. 

Ampak tako pač je, saj smo vendar mladi in imamo na tisoče misli, ki nam ravno ob neza-

nimivi razlagi profesorjev najbolj privrejo na plan. Vsak bi si mislil, da se na šoli ne dolgo-

časimo velikokrat, ampak če bi vprašali vsakega posameznika, bi ugotovili, da se dolgo-

časimo prav vsi, verjetno kdaj pa kdaj tudi profesorji, čeprav tega sami ne bi priznali. Za-

kaj pa se sploh toliko dolgočasimo? Prvi razlog je že to, da imamo veliko pouka, vsak dan 

šest, sedem ali celo osem ur, in zato je čisto logično, da nam bo od 8. pa do 14. ure po-

stalo dolgčas. Imamo samo en glavni odmor, če pa bi jih imeli več, bi to pomenilo, da bi v 

šoli ostajali še dlje in menim, da se v popoldanskih urah dolgčas še poveča, sploh če bi v 

tistem času raje užival doma na kavču ob gledanju televizije. Ampak ob tej misli me preši-

ne vprašanje: »Ali ni tudi poležavanje na kavču pred televizijo dolgočasenje?« To vpraša-

nje naj ostane odprto, saj ima o tem vsak zagotovo svoje mnenje.  

 

Kaj pa bi profesorji lahko naredili, da se 

mi ne bi več toliko dolgočasili? Tudi z raz-

nimi filmčki, delom po skupinah ali čim 

podobnim bi se našel kdo, ki bi se še ve-

dno dolgočasil in bi bil raje nekje drugje in 

ne ravno pri pouku. Ampak tako pač je in 

tako je bilo in tako tudi bo še naprej pri 

generacijah, ki prihajajo za nami, mi pa 

ob tem ne bomo mogli narediti nič in se 

bomo dolgočasili še naprej.  

 

 

JE NA ŠCRS RES LAHKO  

TUDI DOLGČAS? 

Katja Medved 



FAZANČKI 
 

Mesec junij, ki je pred vami, bo pester in vznemirljiv. Sledite svojim občutkom, a si pustite 

odprte vse možnosti. Hoteli boste odločati, vprašanje pa bo, koliko boste sploh v položaju 

za kaj takšnega. Vse, kar se vam bo dogajalo v prvi polovici meseca, bo imelo poseben 

pomen. Še posebej pri tistih, s katerimi morate rešiti goro opravkov, ki so se vam nakopi-

čili. Veseli boste manjšega presenečenja, ki ga boste prejeli od osebe, ki vas spoštuje in ji 

ni vseeno za vas. Konec meseca junija vam prinaša veliko pogovorov, ki vam bodo dali 

misliti glede določenih zadev, ki so vam v zadnjem času nekoliko ušle iz rok. Poskusite 

najprej rešiti vse, kar je tesno povezano s čustvenim področjem. 

 

BIVŠI FANAZČKI 
 

Nimate miru, v vas je neizčrpen vir energije in veliko zamisli, posebno glede potovanja. 

Ne boste zdržali dolgo na enem mestu, ne glede na to, ali gre za razvedrilo ali krajše iz-

popolnjevanje. Ne obremenjujte se preveč s tem, kaj bi radi slišali od drage osebe, in ne 

pripravljajte odgovorov, saj scenarija še ne poznate. Najboljše bi bilo, da se prepustite. 

Finančno se bodo stvari v drugi polovici meseca uredile tako, da boste zelo srečni in spro-

ščeni. Potrebovali boste nekoliko več varnosti in zanesljivosti, da prebrodite določene si-

tuacije. 

 

BODOČI MATURANTJE  
 

Po navadi se odločate le na podlagi razuma, a tokrat bo drugače. Šesti čut vas bo vodil k 

pravim rešitvam, izvirnejši boste. Doma bo mirneje, to je vsekakor predpogoj za srečo. V 

sredini meseca junija lahko računate na nenavadno domislico ali srečen preobrat dogod-

kov, na katere si niste upali niti pomisliti. Pustite se presenetiti in raziskujte nova področja. 

Obeta se vam dokaj sproščen čas. Poneslo vas bo v prijetne situacije, ki se vam bodo do-

gajale sredi tedna in jih še dolgo ne boste pozabili. Opazili boste, da se postopoma za-

ljubljate. 

 

ŠCRSKOP 

Alja Poharc in Ines Vozlič 



MATURANTJE 
 

Stres, stres in še enkrat stres ... Vaša srednješolska pot se počasi končuje, zato zdržite 

še zadnji mesec in izpeljite vse načrte po vaših najboljših močeh. Za ljubezen trenutno ni 

veliko časa, vendar ne pozabite na svoje ljubljene in jim vsake toliko pošljite kakšen lep 

SMS ali pa jih peljite na pijačo. Da se boste sprostili, si privoščite kepico sladoleda, spre-

hod v naravi, vožnjo s kolesom ali pa popoldanski počitek - možnosti je neskončno, le naj-

dite jih. Zvezde vam želijo veliko sreče na vaši poti. 

 

UČITELJI  
 

Že sanjate, kako ležite na plaži, pijete najljubši koktajl in berete napeto romantično knjigo. 

A pred tem še morate urediti nekaj poslovnih zadev, da bodo počitnice še bolj zaslužene 

in sproščene. Ne glede na to, kaj se dogaja na vaših področjih v življenju, poskrbite za 

svoje zdravje. Luna je v znamenju fazančkov, zato boste bolj razigrani in polni radosti, iz-

koristite jo. 




