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GLAŽOVNA

UVODNIK

Pa smo zopet tukaj! Končno
teme, ki so jim sledile delavnismo dočakali letošnje projektne dneve.
Dosegli smo nekakšno prelomnico šolskega leta. Zdaj je
vse v polnem pogonu, da čim prej zaključimo z ocenami,
četrte letnike pa čaka
dolgo pričakovana
matura. Vsem dijakom urednice želimo
uspešen zaključek
šolskega leta, maturantom pa veliko
zbranosti in uspešno Opis slike ali grafike.
soočanje z maturo.
Ampak ta številka je
ce, smo lahko izbrali mi, dijaki.
namenjena projektnim dnem.
Vse naše želje so se zlile v skuTo so za dijake dnevi, ko pouk
pno pokrivalo letošnjih projektodpade, dolge ure posedanja za
nih dni, pozornost smo nameklopmi se spremenijo v timsko
nili mladim in identiteti.
delo, razposajene debate in
smeh. Projektni teden, kot te
Kdo sem? Ali delam prav? Kaj
dneve imenujemo, je za nas
je moj cilj? To so vprašanja, ki
nekakšen oddih od šolskih
vsakega spremljajo v obdobju
obveznosti in ovir, ki nas čakamladosti, pa tudi kasneje. S
jo v naslednjih mesecih. Letos
pomočjo profesorjev smo takse je marsikaj spremenilo. Prošne dileme reševali na delavnijektni teden je bil v tem šolcah, ki so obsegale področja od
skem letu prvič izveden v
matematike, eksperimentiranja,
mesecu marcu, ne pa v decemdo joge in samoobrambe.
bru, kot je bilo do zdaj. Tudi
Bilo je zanimivo in poučno,

hkrati pa zabavno in sproščeno.
Velike spremembe pa
se obetajo tudi v našem
krožku šolskega časopisa Glažovna, vodstvo
od naju z Manco prevzema Ana Zorin, dijakinja prvega letnika
programa gimnazija.
Naju namreč čaka
matura, zato sva se
odločili zastavico predati Ani, ki je za to več
kot sposobna. Ana,
želiva ti uspešno vodenje in verjameva, da
boš časopis uspešno
usmerjala naprej. Vso
srečo!
Spoštovani bralci, v veliko
veselje nama je bilo sodelovati
z vami ter vam predstavljati
velike in male novičke naše
šole. Zdaj pa se potopimo v
projektne dneve in vse dogodivščine, ki smo jih doživeli v
preteklem tednu.
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»To so za dijake
dnevi, ko pouk
odpade, dolge ure
posedanja za
klopmi se
spremenijo v timsko
delo, razposajene
debate in smeh.«

Nikita Kokot
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UVODNO PREDAVANJE

Si je bilo mogoče pred štirimi,
petimi leti, predstavljati,
da bo gledanje risank s
primerno in prijazno vsebino za najmlajše postalo
nevarno in tvegano, na
drugi strani pa predstavljajo nov tržni fenomen in
dobro izpeljano potegavščino mnogih medijev, ki
jih danes poznamo pod
skupnim pojmom socialna omrežja?
To je le ena izmed novosti oziroma danes že kar
tradicionalen in vsakdanji
pojav, ki se odvija pred
našimi očmi 24 ur na dan,
a ji kljub temu ne posvečamo velike mere pozornosti, na kar nas je v svojem predavanju opozoril znani
slovenski predavatelj, novinar
na portalu Pod črto in sovoditelj podkastov na mreži
Marsowci. Govor imo o

sporočila in opozorila, kajti mi

20-letno kariero v medijih.
Slednjo nam je v uvodu pred-

in uporabi socialnih
omrežij, ki jih dijaki in pro-

PREDAVATELJ,
NOVINAR IN
SOVODITELJ
PODKASTOV

»… znani slovenski
predavatelj,
novinar na portalu
Pod črto in
sovoditelj
podkastov na mreži
Marsowci.«

Lenartu Kučiču, ki ima že
stavil na zelo zabaven in nenavaden način, saj je marsikdo
izmed dijakov (ali pa tudi profesorjev) sprva pričakoval predstavitev medijev oziroma socialnih omrežij, ne pa pestro
življenjsko izkušnjo mladega
študenta, ki se je po znanje in
izkušnje odpravil v angleško
prestolnico. Že ob samem uvodu je bilo s strani gospoda
Kučiča moč zaznati mnoga

smo v času predavanja predstavljali bodisi uporabnike bodisi
souporabnike različnih medijev.
Poleg predstavitve zgodovine
in razvoja medijev je predavanje temeljilo na delovanju

fesorji ter ostali danes pozna-

Facebook,
Snapchat, Instagram in
mo pod imeni

ostala. Če smo do predavanja prej našteta imena videli
samo v pozitivni, družbeno
popularni in zabavni smeri,
smo ob koncu mnogi ostali
brez besed, kajti marsikoga je
presenetilo dejstvo oziroma
podatek, da je samo s tremi

kliki mogoče ustvariti lažno
identiteto, in to tako prepričljivo, da je niti sam človek več ni zmožen razlikovati in prepoznati. Vzrok
temu je preprosta beseda
zveza – umetna člove-

ška inteligenca. Na

kak način in kako deluje, pa smo zelo podrobno izvedeli v slednjem
delu predavanja, ki smo ga
zaključili s kratkim intervjujem z našim predavateljem. Sam pogovor sta
vodili dijakinji 3. letnikov
Neja Kunst in Tjaša Završki, ki sta nas popeljali
skozi življenjsko pot
Lenarta Kučiča – kot
novinarja, predavatelja in tudi
kot uporabnika in soustvarjalca
različnih medijev. Če smo bili
do sedaj deležni predavanj o
uporabi in nevarnostih različnih
medijev, predvsem socialnih
omrežij, smo na tem predavanju bili deležni življenjske lekcije,
tako dijaki kot profesorji, kajti
vsi smo s svojim socialnim
udejstvovanjem, pa naj bo to
kratko SMS- sporočilo ali pa
Instagram objava, soustvarjalci
medijskega okolja, ki nas obdaja. V kolikšni meri in kako se
bo to okolje razvilo, pa je odvisno od nas samih.
Manca Posilović, 4. a

Stran 5

GLAŽOVNA

IMPRO DELAVNICA
Na impro delavnici smo se
dijaki zelo zabavali. Prvi dve uri
smo namenili sprostitvi in spoznavanju z različnimi vajami in
igrami. Po malici pa smo se
lahko preizkusili v različnih
vlogah in ugotovili, da je interpretiranje lahko zelo zabavno
in poučno, ker vse poteka iznenada. Naša dejanja so potekala
pod vodstvom Žive Ahac.
Skozi delavnico smo spoznavali
samega sebe, se iz trenutka v
trenutek postavljali v drugačne
situacije in se prilagajali okoliščinam. Na začetku malce zadržani so s pomočjo dobre energije in pozitivnega vzdušja skupine prišli do te mere sproščenosti, da so stopili tisti

korak dlje, ki ga prej
mogoče nikoli ne bi. Kot

D E L A V N I C E
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najboljšo lastnost te delavnice
bi izpostavila, da nam je vlila
samozavest in nam dala vedeti,
da se iz napak učimo in da so
narejene z razlogom. Impro liga
namreč izhaja iz “napak”,
ki so se zgodile v gledališču in
omejevale igralca pri kreativnem izražanju. Vsekakor nam
je delavnica predstavljala izziv,
v katerem smo raziskali sami

sebe v situacijah, ko negotovo
zaupamo intuiciji, preden
pomislimo na dane okoliščine.
Same sva mnenja, da smo po
končani delavnici odšli v svet,
poln izzivov, nepredvidljivih
prizorov, polni energije, z višjo
samozavestjo, večjim zaupanjem vase, z novimi spoznanimi
potenciali, predvsem pa s
ponosom, da smo, kar smo. V
življenju, kjer namreč igramo

glavno vlogo, brez vnaprej
napisanih prizorov in scenarija, nam intuicija in interpretacija marsikdaj rešita ponujen
položaj, naj bo prijeten ali neugoden.

»V impro delavnici sem užival, saj
se mi je delavnica zdela zelo sproščena in zanimiva. Najbolj mi je bilo
všeč sodelovanje in improviziranje s
preostalimi udeleženci, vse skupaj pa
se mi je zdela zelo zanimiva izkušnja.«
~ Tine Pirš, 1. a
Lorena Krklec in Ana Zorin,
1. a
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SPOZNAJ SVOJO EDINSTVENOST
Na delavnici z naslovom Spoznaj svojo edinstvenost smo pod
vodstvom Zore Tabak in Nataše Šafranko spoznavali odgovore na vprašanje Kdo sem jaz.
Skozi igro in skupinsko delo
smo odkrivali področja identitete. Menim, da smo tako jaz
kot tudi vsi ostali udeleženci te
delavnice spoznali nekaj več o
pojmu identiteta in nam bo
delavnica ostala v lepem spominu. Menim, da so takšne delavnice zelo koristne, saj se povežemo tudi z ostalimi dijaki, tako
navežemo nove stike ter se
skozi sproščen pouk naučimo
nekaj novega, povezanega z
našimi življenji.

D E L A V N I C E
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»Na delavnici smo se na zabaven
način naučili nekaj novega o identiteti. Spoznali smo, da so to podatki in
lastnosti, ki se pri ljudeh ne morejo
ponavljati, saj so edinstvene.«
~ Urša Pirš, 1. c
»Menim, da bi lahko projektne
dneve izvajali večkrat letno, saj so
zelo zabavni in sproščeni, obenem pa
poučni.«
~ Lara Leskovšek, 1. c

»Na delavnici sta mi bila najbolj
všeč sproščenost in pogovor med udeleženci, ki ga pri

urah pouka ponekod
primanjkuje. Zato so projektni dnevi zelo koristni za spoznavanje samega sebe.«
~ Ajda Kocman, 1. c
Klara Hrup, 1. c
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GLASBA BOGATI MOJO OSEBNOST
Ena izmed mojih najboljših
delavnic, za katere sem se lahko
samostojno odločila, je bila
delavnica glasbe z mentorjema
Katjo Avsenik in Borisom
Pokornom. Dan se je začel
povsem preprosto, vpisani dijaki smo se ob 8. uri zbrali v učilnici, kjer smo preživeli, lahko
rečem, najboljši dan, ki je bil
obarvan s petjem, igranjem na
kitaro ter klavir, s poslušanjem
glasbe, opevanjem in pa tudi s
samo zgodovino le-te. Naš
projektni teden je nosil ime
Identiteta in glasba je zelo tesno povezana s samim naslovom tedna. Torej če pojasnim
preprosto, glasba
nam

oblikuje identiteto, nas
označuje kot ljudi, mogoče
nekatere kot prebivalce, enostavno se ob glasbi človek sprosti
in lahko svoj delovni dan začne
dobre volje.
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»Delavnica je bila zelo zanimiva.
Zelo so mi bile všeč interakcije, ki
smo jih imeli učenci med sabo, in
občutek imam, da nas je glasba ta
dan zelo povezala.«
~ Leo Rak, 2. a
Amanda Amon, 1. a
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VPLIV PROSTOVOLJNEGA DELA NA IDENTITETO
POSAMEZNIKA
Poudarek na letošnjih projektnih dnevih smo imeli na identiteti. Udeležila sem se delavnice
z naslovom Vpliv prostovoljnega dela na identiteto posameznika. Na začetku delavnice smo
si ogledali kratek filmček o
filantropiji. Nato smo se razdelili v štiri skupine po štiri dijake.
Dobili smo liste in teme, ki
smo jih raziskali in na podlagi
spoznanj naredili miselni vzorec. Tema moje skupine je bila
Pomen prostovoljstva. Tema
nas je spodbudila k razmišljanju
in smo se res poglobili v prostovoljstvo. Izvedela sem, da je

p r o s t ov o lj s tv o
res
pomembno, ne samo za
ljudi, ampak tudi za
živali. In da ko nekomu
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pomagaš oziroma si nekje prostovoljec, je to dobro tako zate
kot za tistega, ki mu pomagaš.
Saj ti si vesel in ponosen nase,
da si nekomu pomagal, tisti, ki
si mu pomagal, je pa prav tako
vesel, saj je dobil pomoč. Ugotovili smo, da je prostovoljstvo
res nekaj lepega in dobrega, saj
se ljudje s tem povezujemo in
smo bolj človeški, nismo sebični ali pa pohlepni, ampak smo

skromni in radodarni.
Ko smo končali s plakati,
smo ugotovitve predstavili
še drugim sošolcem. Nato

smo se pripravili na okroglo
mizo, na katero smo povabili
gospoda Bojana Hrepevnika, ki
je bil včasih tudi profesor na
ŠCRS in je prostovoljni gasilec
že od leta 1975. Je pa tudi član
Gasilske zveze Slovenija in
regijski poveljnik. Povedal nam
je, da je prostovoljno gasilstvo
zelo vplivalo na njegovo identiteto, saj ga je spremenilo. Drugače je začel gledati na medsebojne in medčloveške odnose,
ki imajo večji pomen od materialnih dobrin. Ko nas je gospod Hrepevnik zapustil, smo
odšli nazaj v skupine in smo
odgovorili na štiri vprašanja o
temi dneva oziroma o prostovoljstvu nasploh. Na koncu je
še vsak zapisal eno misel o prostovoljstvu, ki smo jih nato
prilepili na plakat. V tem dnevu
sem izvedela veliko zanimivega
o prostovoljstvu in tudi, da ni
potrebno biti član kakšne prostovoljne organizacije, ampak
lahko vseeno prostovoljno
pomagaš. Na primer starejši
gospe neseš vrečke ali ji pomagaš čez prehod za pešce in
podobno. Tako se boš počutil
bolje ti in ona, ker ji boš pomagal. S tem pa boš tudi delal na
svoji identiteti, ker se boš izpopolnjeval in se boš mnogo bolje
počutil in boš bolj samozavesten.
Nika Jurečič, 1. c

Na četrtkovi delavnici, Vpliv
prostovoljnega dela na identiteto posameznika, smo raziskovali vse od oblik prostovoljstva
do etičnih in moralnih načel
prostovoljcev. Prišli smo do
ugotovitve, da svet ne bi bil
takšen, kakršen je, če ne bi bilo
ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Prostovoljstvo je lepi-

lo, ki drži ljudi skupaj
in s pomočjo katerega
lahko gradimo na osebnosti. Pridružila se nam je
tudi ga. Barbara Gobec, ki nam

je predstavila svoje potovanje v
Gambijo, kamor se je odpravila
kot prostovoljka. V okviru
okrogle mize smo lahko še bolj
podrobno spoznali njeno potovanje v Afriko, odzive tamkajšnjih prebivalcev, predvsem
otrok. Na vprašanje, ali bi se
ponovno odločila za takšen
korak, je odgovorila, da z veseljem, ampak zaenkrat se bo
posvetila študiju. Napisali smo
svoja mnenja o tem, kaj prostovoljstvo sploh je in ali res vpliva na identiteto posameznika,
pa tudi mnenja o odnosu mladih do prostovoljstva. Delavnico smo zaključili vsak s svojo
mislijo.
Prostovoljstvo opravljamo vsi,
pa četudi se tega večkrat sploh
ne zavedamo. Sodelovanje v
delavnici pa nam bo v spodbudo, da bomo to z veseljem še
naprej opravljali.
Nika Gregorčič, 2. c
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TLAKOVANJE POTI V MATEMATIKO

D E L A V N I C E
1 . – 2 .
L E T N I K I

Delavnica je povezana z matematiko, kar pa lahko sklepamo
že po naslovu, tako, da ni presenetljivo, da sta jo vodili učiteljici Tanja Rupnik in Tatjana
Cirer. Na začetku smo se pogovorili o tem, kaj spada k identiteti posameznika. Spomnili smo
se na torkovo predavanje dr.
Lenarta Kučića in ob tem izrazili svoje mnenje. Nato smo
odgovarjali na trditve v kvizu
preko aplikacije Kahoot. Trditve so bile med drugim povezane s tem, ali nam matematika
dela težave, ali nam je koristna,
ali nam predstavlja izziv, ali
nam je všeč, ali se nam zdi, da
je matematika naša »šibka točka« itd. Pri vsakem vprašanju
smo odgovore predebatirali. V
tem delu smo delavnico povezali z identiteto posameznika,
saj lahko naša prepričanja, ki so
del identitete, vplivajo na naše
razumevanje matematičnih
problemov ter tudi matematike
nasploh. Na primer, če se nekdo prepriča, da mu neke naloge
nikakor ne bo uspelo rešiti, tudi
če se še tako potrudi, obstaja
velika verjetnost, da se reševanja take naloge sploh ne bo lotil.
Zdelo se mu bo nesmiselno

zapravljati čas za nalogo, ki jo
bo na koncu rešil nepravilno. V
drugem delu smo se ukvarjali z
zapolnjevanjem ravnine z liki.
Najprej smo dobili like, ki smo
jih morali sestaviti skupaj tako,
da smo zapolnili določen del
ravnine. Pri tem smo ugotovili,
da z nekaterimi liki tega ne
moremo narediti tako, da bi
zapolnili ves prostor. Nato so
nekateri z risanjem različnih
likov naredili vzorec na list
papirja, ki so ga na koncu tudi
pobarvali. Ostali pa so iskali
dokaze o tem, koliko in kakšni
liki se lahko sekajo v eni točki,
da bo vzorec pravilno zapolnil
ravnino. V zadnjem delu smo
se preizkusili v sestavljanju
miselne igre IQ Puzzler PRO.
Sestavljali smo v skupinah po
tri, med sestavljanjem pa se
nismo smeli pogovarjati in bili
smo omejeni s časom. Med
seboj smo tekmovali, na koncu
sta bili na prvem mestu izenačeni dve skupini.

»Na delavnici sem se zabavala,
najbolj pri ugotavljanju, kateri pravilni večkotniki lahko tvorijo ravnino. Najboljši mi je bil zadnji del
delavnice, ko smo tekmovali v sestavljanju IQ puzzle. Naučila

sem se, da mora skupina sodelovati, če želi
boljše rezultate. «
~ Klara Gajšek, 2. a
»Na delavnici sem se naučila

vztrajnosti. Najmanj mi je

bilo všeč računanje, koliko pravilnih večkotnikov lahko damo v eno
ravnino. Najbolj so mi bile všeč
miselne igle na koncu (IQ Puzzler).«
~ Evelina Mikolič, 2. a
Tjaša Boršič, 2. a
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BESEDA NA BLOGU – TO SEM JAZ
Na delavnici »Beseda na blogu«
smo se lahko preizkusili v vlogi
blogarjev. Naprej smo z gospo
Metko Leljak nekaj časa namenili temu, kaj blog sploh je. Ko
smo nekaj že vedeli, smo na
spletu poiskali par primerov
različnih blogov – od kuharskih
do Pila – ter se ob njih pogovorili in izmenjali mnenja. Po
odmoru za malico pa smo prešli na bolj zanimiv in ustvarjalen
del. Po navodilih gospe Milene
Ogrizek smo se razdelili v skupine in vsaka je najprej na spletu poiskala zanimiv blog ter
zapisala komentarje. Na koncu
smo si naša mnenja še izmenjali
in se pogovorili tudi o njih.

Nekaj blogovskih tem:
V bodoči šoli samo pet ali
ena
Dajmo v urnik uro za priložnost pogovora s psihologom
Učite nas za življenje v prihodnosti
Zakon, da dijak ob polnoletnosti ni dolžen imeti soglasje
staršev za šolske obveznosti
je …
Podpiram, da dijak dela
popoldne, zvečer in med
koncem tedna, da si zasluži
lasten denar
»Pomoč sošolcu« in posojanje zapiskov se je sprevrglo v
podpiranje lenobe

D E L A V N I C E
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»Delavnica me je pozitivno presenetila s kakovostjo in zabavnostjo.
Nisem pričakoval, da mi bo tako
všeč.«
~ Uroš Rojc, 2.d
»Današnja delavnica se mi je zdela
zanimiva, ker sem se naučil dosti o
blogu in bloganju. Najbolj všeč mi je
bila zadnja ura, ko smo prebrali
tudi ostala mnenja.«
~ Dominik Golec, 1.d
»Delavnica je bila zelo zanimiva,
ponovili smo nekaj lanske snovi in se
v njo še bolj poglobili. Všeč mi je bilo
tudi, ker smo delali v skupi-

nah in si tako izmenjavali mnenja.«
~ Eva Grobin, 2.a

Ema Centrih, 1. a
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IDENTITETA, LIKOVNOST IN SVOBODA
Kot nam sporoča ime delavnice
– Identiteta, likovnost in svoboda – smo v teh petih urah s
pomočjo likovnega izražanja
svobodno spoznavali sami sebe
in odkrivali, kaj nas najbolj
zaznamuje. Najprej smo pokomentirali torkovo predavanje in
spoznavali, kaj oblikuje identiteto posameznika.
Poiskali smo štiri lastnosti, ki
so vsakomur od nas najbolj
pomembne oz. takšne, ki imajo
velik vpliv na to, kdo smo.
Nato smo za vsako izmed njih
izbrali likovno tehniko.
Najprej smo sebe narisali v
realni velikosti in pričeli upodabljati naše značilnosti v figuri
ali okolici z barvami, linijami,
kolažem in reliefom. Poudarek
je bil na likovnem izraža-

nju vsega, kar je
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pomembno za vsakogar
izmed udeležencev v
delavnici. Delo smo zaključili različno hitro. Nekateri smo
figure izrezali, drugim pa je bilo
pomembno tudi ozadje. Med
ustvarjanjem smo lahko poslušali tiho glasbo in se tako še
bolj prepustili mislim in navdihu. Ko smo končali, smo izdelke razstavili na stene šole. Pospravljanje in postavljanje razstave je delavnico malo podaljšalo, a nam ni bilo težko zaključiti našega dela.
Vprašali sva tudi druge dijake,
kako bi v nekaj besedah opisali
delavnico. Nekateri za to niso
našli besed, drugi so jo opisali
kot naporno in zanimivo, nekateri so bili osredotočeni na raziskovanje svoje identitete v
povezavi z barvami in ustvarja-

njem. Vsem pa je bilo skupno,
da nam je bilo najbolj všeč to,
da smo lahko prosto

ustvarjali in se prepustili svojim mislim. Takšna
dejavnost je bila sproščujoča
in ne pretežka. Predvsem pa
smo spoznali veliko zanimivega
o sebi in stkali nove prijateljske
vezi.
V prihodnje upamo, da bo še
veliko priložnosti za udeležbo
na takšnih delavnicah, ker se na
tak način hitro in poglobljeno
učimo in nam v spominu ostanejo lepi trenutki.
Nika Boršič, 1. a,
in Teja Kobula, 1. d
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EAT HEALTHY, DO YOGA AND LIVE TO THE FULLEST
Project day
On the first day of our project
days, we decided to visita n
English lesson called Eat
healthy, do yoga and live to the fullest.
First we watched parts of a
movie called Eat, pray, love starring Julia Roberts as Liz Gilbert
and Javier Bardem as Felipe.
Liz thought she had everything
she wanted in life: a home, a
husband and a successful career. Now newly divorced and
facing a turning point, she realizes that she is confused about
what is important to her.
Daring to step out of her comfort zone, Liz embarks on a
quest of self-discovery that
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takes her to Italy, India and
Bali. After the film, we formed
4 groups and we had to think
about the message of the film
and how it can help us finding
our true identity. The next step
was to choose three different
quotes from the film then find
the meaning of it and wxplain
the details in the film where the
quote was taken from.
When we finished the
worksheet given, we discussed
our answers and opinions about the movie, we figured out
that even if you have money,
a husband and everything
you ever wanted, that
doesn’t mean you are truly
happy.
That’s why we have to look for

our inner peace and balance in
our life, because that is the only
way to be excited about living.
Liz found that by eating
differently in Rome, Italy.
When she visited India she
started praying and in Bali she
found her true love.
After that a yoga teacher came
to visit us. We briefly talked
about what yoga does to our
inner spirit and then tried some
basic positions that are meant
for beginners. At first, it was
hard but then we were pretty
good. We finished yoga with
the correct breathing and it
relaxed us. We would do it
again if we got the chance.
Ana Podpeskar, 2. c,
in Iva Ekart, 2. d
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ŠTARTAJ NARAVNO!
V delavnici Štartaj naravno smo
poskušali uporabiti znanje
kemije in podjetnosti ter zasnovati idealen izdelek iz naravne
kozmetike, ki smo ga ob koncu
dneva predstavili skupini ob
upanju, da se naše podjetniške
celice in sposobnosti zaiskrijo.
Pomemben del naše identitete,
in kako jo predstavljamo, je
naša zunanjost, predvsem, kaj
bi želeli dati na svoj obraz, telo,
na katere oznake moramo biti
pozorni ob kupovanju izdelkov. Seznanili smo se s podjetji,
katerih izdelki na svojih pakiranjih nosijo žige, ki nas opozarjajo, da je izdelek res narejen iz
95 % naravnih sestavin. Ob
začetku ure smo ugotavljali
razlike med oznakami BIO,
EKO in NARAVNO ter kako
povezana sta naravna kozmeti-
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ka in trženje. Med skupinami se
je razvila debata, kateri kozmetični izdelki se najdejo v naših
omaricah pogosteje – naravni
ali bolj umetni? Odgovori so
bili različni. Posebej nas je navdušila ideja, da smo dijaki sami
iskali recepte za izdelke, ki smo
jih želeli narediti. Tako smo se
podali na pot za recepti za
naravne šminke, dezodorante,
zobne paste in labele. Ugotovili
smo, katere naravne sestavine
so zares dobre za našo kožo ter
navsezadnje tudi za nas, od
kokosovega do karitejevega
masla, stevije, avokada ter do
sode bikarbone in škroba.
V drugem delu delavnice smo

si izmislili svoje podjetje, k
čemur je spadalo ime podjetja,
oglaševanje in okraševanje
izdelkov, da so bili čim bolj
primerni in atraktivni za prodajo. Seveda smo ves čas uporabljali naravne izdelke, da smo si
res prislužili oznako naravno
podjetje, naravni izdelki!
Pri tej delavnici smo se predvsem seznanili s sestavinami in
procesom nastajanja naravnih
izdelkov. Recepti so preprosti
in prav vsem priporočamo, da
jih preizkusite!
Maja Pirš, 3. a,
in Saša Šramel, 3. b
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TRDNO STOJ!
V delavnici Trdno stoj smo
najprej si ogledali posnetek o
Nicku Vujičiću, ki je govoril o
medvrstniškem nasilju, nato pa
smo dobili oblaček, na katerega
smo napisali svoje ime, zraven
pa lističe, na katere smo napisali svoje pozitivne lastnosti oz.
tisto, kar zaznamuje našo identiteto. Po malici smo najprej
delali v skupinah, kjer smo na
plakat napisali lastnosti, ki jih
iščemo pri pravih prijateljih, in
jih razvrstili po pomembnosti.
Nato pa smo se odpravili v
sosednjo stavbo k Eliu, ki nas
je naučil nekaj prijemov samoobrambe, ki nam lahko kdaj pridejo prav. Vsi v delavnici smo
bili najbolj navdušeni prav nad
to samoobrambo, saj tega ne
moremo početi vsaki dan.
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»V delavnici mi je bil všeč video o
nasilju. Menim, da bi si ga moral
marsikdo pogledati. Najbolj pa mi je
bila všeč samoobramba, kjer smo se
lahko "znesli" nad sošolci v delavnici.«
~ Katarina Fevžer, 3. c
»Na delavnici učiteljic Andreje
Novak in Klavdije Zver mi je bilo
zelo všeč, saj smo si ogledali zelo
navdihujoč posnetek s predavanja
Nicka Vujičića. Ta posnetek nam
sporoča, da zmoremo vse in

da naj, čeprav smo čisto
na robu, nikoli ne obupamo. Kasneje smo govorili o
svojih dobrih vrlinah, za na konec
pa smo odšli v Klub Perun, kjer smo
se učili osnov samoobrambe.«
~ Marcela Keber, 3. c

»Delavnica se me je zelo dotaknila.
Že sam govor Nika Vujičića, ki
sem si ga že enkrat pogledala, me je
ponovno pustil brez besed. Ko smo
delavnico nadaljevali v telovadnici
Elia Artiča, sem nadvse navdušena
poskušala, vsaj približno tako, kot
so nam pokazali vajenci Elia, izvesti
obrambne prijeme. Zelo sem cenila
Eliov skromni in topli pristop, ko
nam je odgovarjal na vprašanja.«
~ Katja Zgojznik, 3. c
Katarina Fevžer, 3. c
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MOZAIK ŽIVLJENJA
V sredo in četrtek smo nekateri
dijaki 3. in 4. letnikov obiskali
delavnico, ki sta jo vodili učiteljici Mojca Roter in Sandra
Cigula. Tam smo odkrivali,
kako določeni deli naših življenj
skupaj tvorijo večjo sliko, izdelovali smo prstane iz aluminijastih žic, na katere smo bili zelo
ponosni. Naučili smo se, da
včasih kakšen delček takoj ne
najde mesta v naši sestavljanki
življenja. Včasih je treba malce
počakati, da vse pride na svoje
mesto in marsikaj je takrat bolj
jasno. Zbrali smo nekaj mnenj
dijakov o delavnici. Povedali so
takole:

»Na delavnici sem zelo uživala, saj
je bila zanimiva. Še posebej me je
navdušila izdelava prstanov, ki so
nastajali iz aluminijeve žičke.«
~ Nika Fijan, 3. c
»Na delavnici so mi bili najbolj všeč
kratki video posnetki, ki smo si jih
ogledali. Ti so me navdihnili in mi
dali zagon na poti k novim stvarem.«
~ Tajda Čebulj, 4. c

»Na delavnici Mozaik življenja so
mi bile zelo všeč aktivnosti, ki sta jih
profesorici pripravili: sestavljanje
sestavljanke, žoganje, delo v skupini
na temo zgodbe, izdelava prstanov in
ogledi video posnetkov. Še najbolj
zanimivo se mi je zdelo sestavljanje
sestavljanke, saj smo dijaki spoz-

nali, da skupaj zmoremo več, če se le dogovorimo o načinu dela in če
se drug drugemu prilagodimo.«
~ Stela Prah, 4. a

Nikita Kokot in Stela Prah,
4. a
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ODLOČITVE
Pri delavnici Odločitve smo po
kratkem uvodu in izročenih
petih evrih prvemu, ki se je
dovolj hitro odločil, da jih bo
vzel, skupaj z g. Janezom Srebotom pogledali film The
Adjustment Bureau. Po filmu
smo se pogovarjali o pomembnosti odločitev in si za konec
zastavili cilj, ki ga želimo doseči.
Nikita Pongračič, 4. b
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»Dobil sem 5 evrov.«
~ Sven Hunski, 4. b
»Film, ki smo si ga ogledali, mi je
bil všeč. Pristop k delavnici pa je bil
zanimiv.«
~ Niko Kučiš, 3. b
»Bilo je zelo zanimivo. Tema delavnice in pogovori o njej so bili zelo
koristni.«
~ Amadeja Švab, 3. b
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HRANA IN NAŠ VID
V sredo, 27. marca, sem imela
eno od najzanimivejših delavnic, prijavila sem se na delavnico z imenom Hrana in naš vid.
Delavnica se je začela z vrčem
vode in skodelico oreščkov na
mizi, navodilo je bilo, da moramo trije, ki sedimo za mizo,
popiti vso vodo iz vrča, kar za
naše omizje ni bila težka naloga. Naučila sam se veliko o
vitaminih in na splošno o
našem vidu. Na koncu delavnice smo si pod okriljem slatinske
policije nadeli “pijana očala”.
Pri tem smo se veliko presmejali.
Helena Čandrlić, 3. d
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MIGRACIJE IN TI
V tej delavnici smo se dijaki
poglobili v pomen naše identitete ter kako migracije vplivajo
nanjo. Pričeli smo z ogledom
filma The Good Lie, ki nam je
predstavil težko življenje afriških migrantov, ki so migrirali v
ZDA v iskanju boljšega življenja. Delavnica je bila prepletena
s filozofskimi in geografskimi
razlagami. Komentirali smo
film in se postavili v vloge različnih migrantov ter poskusili
poiskati rešitve za njihove težave. Debatirali smo tudi o osebnih izkušnjah, dobrih in slabih,
ter kako so vplivale na našo
identiteto. Delavnica je bila
zelo dinamična, predvsem pa
nam je dala misliti.
Žana Drimel in Neja Kunst,
3. a
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MARATON – PREMAGATI RAZDALJO IN SAMEGA SEBE
V prostem času je veliko dijakov naše šole tudi tekačev, to je
ena izmed lastnosti, ki zaznamuje našo identiteto. A maraton je vseeno velika razdalja,
zato je nihče od nas še ni pretekel, na delavnici pa smo mu
pogledali v oči in ga v nemščini,
angleščini in slovenščini razgalili, zato v naših očeh ni več
strah in trepet. Ogledali smo si
film, ki nas je vrnil na same
začetke maratona in nam predstavil, s kakšnimi težavami so
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se v prejšnjem stoletju spopadale ženske, saj niso smele teči.
Kasneje smo kot pravi jezikoslovci pripravili še konferenco,
na kateri smo v tekoči nemščini
in angleščini (pa tudi hrvaščini
in slovenščini) debatirali o teku,
prevzeli pa smo vloge zdravnikov, tekačev, trenerjev in prodajalcev športne opreme. Maraton, morda se bomo po tej
delavnici še srečali s tabo!
Tjaša Završki, 3. a
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RAZISKUJEM, SPOZNAM
V delavnici Raziskujem, spoznam smo dijaki razmišljali, kako
si otrok s svojo radoved-

nostjo začne graditi
identiteto že kot dojenček. Vse ga zanima, rad

raziskuje in hitro se zgodi,
da začne postavljati vprašanja,
ki se začnejo z: “Zakaj pa ...?”.
Podobno smo svojo radovednost preizkušali dijaki v delavnici, kjer smo najprej v skupinah po tri ali štiri izvedli nekaj
poskusov s področja fizike,
potem pa še s področja biologije. Ob rezultatih poskusov je
bila naša naloga, da razgibamo
svoje sive celice in ugotovimo,
zakaj je do tovrstnih rezultatov
prišlo in kaj se je med izvajanjem poskusa pravzaprav zgodilo. Hipoteze smo nato med
sabo primerjali in jih preverili.

V drugem delu dopoldneva pa
smo se dijaki sami preizkusili v
vlogi znanstvenikov. Vsaka
skupina si je izbrala eno temo s
področja fizike in dobila nekaj
pripomočkov. S pomočjo teh
smo si sami zamislili načrt izvedbe eksperimenta, s katerim bi
dokazali različne zakone fizike.
Svoje delo smo ob koncu delavnice še analizirali in ga predstavili ostalim dijakom. Delavnico smo zapustili znanstveno
obarvani in še bolj radovedni.

»Delavnica mi je bila všeč, saj je
bilo delo razgibano, raziskovalno,
eksperimentalno ter seveda poučno.
Izbrane poskuse, ki so bili vezani na
vsakdanje življenje, smo izvajali v
skupinah ter naredili lasten fizikalni
poskus z le nekaj pripomočki.
Menim, da učenci več znanja in
koristnih informacij odnesemo od
praktičnega dela na način, ki nam je
zabaven.«
~ Ana Ivić, 3. b
»V delavnici smo izvedli več zanimivih poskusov, ki smo jih sami skušali tudi razložiti. Kasneje smo dobili
pripomočke za izvajanje poskusov v
povezavi z gibanjem, dušenim nihanjem ... Tu smo imeli malo več svobode, saj smo si sami zastavili cilje ter
sam postopek vaje. Za delavnico bi
se verjetno še enkrat odločil.«
~ Miho Bjelovučić, 3. b
Ana Ivić, Neca Novak, 3. b
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