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UVODNIK 
 

Pa je tukaj, dolgo pričakovani junij. Mesec, 

ko večina dijakov z mislimi že raziskuje 

peščene plaže in sanjari o dolgih poletnih 

nočeh. Večina šolskih obveznosti je že za 

nami, zato za razliko od maturantov večino 

še »uradnih« šolskih dni preživimo na 

ekskurzijah, doma ali pa pri pouku. Nekateri 

smo se pred dobrim tednom vrnili z Irske, 

zato smo z eno nogo že na počitnicah. 

Seveda pa z nami tega veselja ne delijo 

maturantje, ki v teh dnevih še budno bedijo 

za knjigami in si polnijo glave z znanjem, ki 

jim bo prišlo prav na maturi. Da, po vzdušju 

sodeč se bliža konec šolskega leta.  

Spodobi se, da v stilu, kot smo začeli, tudi 

končamo. Zato je tukaj letošnja zadnja 

številka spletne Glažovne. Letošnje leto je v 

šolski spletni časopis prineslo kar nekaj 

novosti, vse od menjave urednic, do novih 

članov, ki so ustvarjali in svoje besede izlivali 

na papir ter tako soustvarjali naš spletni 

časopis. Tokratno številko smo namenili 

umetnosti. Ni ga človeka, ki se v besedi 

umetnost ne bi našel. Spremlja nas praktično 

od rojstva. Ogromno dijakov se na naši šoli 

ukvarja s pisanjem pesmi, mnenj, črtic, 

člankov, mnogo preveč pa je tistih, ki 

svojega talenta še niso odkrili. Ravno zato je 

šolski spletni časopis prostor, kamor se 

lahko zatečete po veliko mero ustvarjalnosti 

in nato polni navdiha pretvorite misli v 

stavke. Torej, ne dolgovezimo preveč, želim 

vam prijetno branje letošnje zadnje številke 

spletne Glažovne. 

 

Ob koncu šolskega leta vsem skupaj čestitam za še eno uspešno opravljeno poglavje v knjigi 

Srednja šola, zahvaljujem se vsem piscem, risarjem, fotografom za doprinos k časopisu in vam 

želim, da se na počitnicah čim bolj sprostite, odmislite nepomembne reči ter se polni energije 

vrnete septembra v šolske klopi. 

 

Ana Zorin, glavna urednica, 1. a  
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DRAGA EVA 

Kako se igralec pripravi na predstavo 

Moji najzgodnejši spomini na umetnost v 

mojem življenju segajo vse tja do vrtca, kjer 

sem se prvič srečala z glasbo, gledališčem in 

literaturo. Spominjam se predstav z lutkami, 

ki smo si jih nataknili na roke, in številčnega 

pevskega zbora. Prav zborovodkinja tistega 

zbora je po eni izmed predstav muzikala 

Briljantine, ki ga je naša šola pripravila zdaj 

že kar dve leti nazaj, do mene pristopila s 

solznimi očmi. Spomnila se je namreč mojih 

začetkov in tudi jaz sem se začela zavedati, 

kako daleč smo prilezli. Prav tista predstava 

mi je odprla nov svet gledališča – muzikale. 

Letos smo priredili glasbeno dramo Draga 

Eva, ki ima zame še posebej sentimentalen 

pridih, saj je to moj zadnji projekt na naši 

šoli. V razgovoru po predstavi za dijake mi 

je bilo postavljeno vprašanje o tem, kako 

smo se igralke vživele v like. Takrat za 

odgovor ni bilo veliko časa, po predstavi pa 

sem se pogovarjala s sošolcem, ki je 

izpostavil, kako zanimiva tema je to, sploh 

za ljudi, ki se še nikoli niso ukvarjali z 

gledališčem.  

Spoznavanje  

Sam začetek delovnega procesa je v veliki 

meri odvisen od poteka produkcije 

predstave. Za predstave šolskega ranga 

včasih scenarij dobimo že vnaprej, včasih 

šele po nekaj vajah. Večinoma sem že, 

preden sem dobila scenarij, vedela, koga 

igram in sem lahko poiskala kar največ 

podatkov o tej osebi. Danes je na internetu 

nešteto virov, zato sem recimo za Rizzo iz 

Briljantine najprej pogledala film, nato pa še 

prebrala par člankov, našla par slik iz tistega 

obdobja. Tako pri Briljantini kot pri Dragi 

Evi sem delala tudi na scenariju, zato sem že 

vnaprej približno vedela, kako bo predstava 

izgledala, vendar nisem vedela, kateri lik 

bom igrala. Večina igralcev nekajkrat prebere 

scenarij, nato pa razmisli o liku. Pri 

Briljantini nam je pri delu pomagala Tina 

Gorenjak, kar je olajšalo proces. Razmisliti je 

treba o osebnostnih lastnostih lika, ki se 

odražajo skozi scenarij. Vsakdo izmed nas 

ima svoje značilne geste, držo, izraze – tudi 

o vsem tem je potrebno razmisliti in nato to 

povezati s celotnim čustvenim spektrom, ki 

ga lik doživlja skozi predstavo. Še pred 

vajami je že dobro imeti v glavi sliko o tem, 

kdo je ta lik in kako deluje kot oseba. 

Zlivanje z likom 

Naslednji korak so vaje, kjer z likom igralec 

preživi veliko časa, ki je zelo dragocen. Dlje, 

kot preživiš v neki vlogi, bolj ti zleze pod 

kožo, na koncu že podzavestno dodajaš 

izraze, geste in podobno. Za mnoge igralce 

se lastnosti 

lika, na 

katerem 

trenutno 

delajo, celo 

prenesejo v 

njihovo 

osebnost v 

tistem času. 

Predvsem pa 

se lahko od 

svojih likov 

marsikaj 

naučimo, saj 

se postavimo v kožo nekoga drugega. Mnogi 

se odločijo »ostati v karakterju« čez celotne 

vaje, ki trajajo večkrat tudi po 5 ur ali dlje. 

Tako so lahko vaje zelo naporne tudi 

psihično, kar se je izkazalo pri Dragi Evi, ker 

ima zelo težko tematiko. Vendar je to 

učinkovita tehnika, ki igralcu pomaga bolje 

spoznati lik. Koristen koncept je podtekst, 

notranje razmišljanje, ki si ga igralec 

predstavlja med igro. Če si zamislimo interni 
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dialog svojega lika med nekim prizorom, se 

naše telo samo od sebe prilagodi nanj in mu 

sledijo tudi geste ter izrazi. 

Petje 

Petje sicer ni del vsake predstave, vendar je 

pri muzikalih zelo pomembno. Za glasbene 

predstave se po navadi uporablja drugačna 

tehnika kot pri drugih žanrih, torej močnejši 

in prodornejši slog petja. Da lahko tako 

pojemo dolgo in brez škodovanja glasilkam, 

je pomembna tehnika petja. Pri Briljantini 

smo se udeležili nekaj ur petja, da smo delali 

na tej tehniki. Odveč ni niti glasbena 

izobrazba, vendar pa je pri petju v gledališču 

poglavitno, da pesmi dobro zvadimo. V 

večini predstav so 

tudi skupinske 

pesmi, kjer je 

potrebno še več 

vaje, da so vsi 

igralci usklajeni in 

točni v 

harmonijah. 

 

Dan D 

Nenazadnje je tukaj premiera. Vsakdo izmed 

nas se drugače pripravi na premiero in pred 

predstavo ima vsak svoje rituale. Nekateri se 

veliko šalijo, da se znebijo nervoze, drugi se 

raje osredotočijo na svoj lik, tretji poslušajo 

glasbo. Sama sem bila do sedaj verjetno 

vedno najbolj živčen član ekipe, zato sem 

prišla v garderobo zelo zgodaj pred 

predstavo in si vzela čas za kostum in vse, 

kar spada zraven, ter se pri tem opevala. 

Koristno je imeti nekoga, ki ti pomaga 

urediti lase, te morda tudi naliči, da se lahko 

osredotočiš na svoj lik in glas. Na dan 

predstave in par dni prej je pametno piti 

ogromno vode in se izogibati kričanju ter 

šepetanju. Po navadi skušam biti tri dni pred 

predstavo tiho, spiti vsaj dva litra vode na 

dan in dovolj spati. Kadar imamo dve 

predstavi na dan in več predstav na teden, je 

to še posebej pomembno.  

Aplavz 

Od vsega je najpomembneje, da uživamo na 

odru, saj to publika čuti. Prikloni so moj 

najljubši del predstave, saj je takrat vsa 

nervoza že zdavnaj odplavala stran in se 

lahko z nasmejanimi obrazi zahvalimo 

publiki za njihov čas in pozornost. 

Verjamem, da se večina igralcev strinja, da je 

v gledališču preprosto nekaj, česar ne znamo 

pojasniti. Nekakšna magija, ki nas kljub 

napornim vajam in vsem skrbem, ki jih 

predstave prinesejo, vedno znova očara. 

Zala Vipotnik, 4. a 



MNENJE O PREDSTAVI »DRAGA EVA« 

8. maja smo se dijaki Šolskega centra Rogaška 

Slatina udeležili gledališke predstave Draga 

Eva, ki so jo pripravile naše dijakinje. Moje 

pričakovanje je bilo nekaj popolnoma 

drugačnega od končnega vtisa, ko sem 

zapustila dvorano. Predstava je bila nasprotje 

naših muzikalov, ki smo jih bili navajeni. 

Ampak to ne spremeni dejstva, da je bila 

enostavno fantastična. Vključevala je 

aktualno temo najstnikov, ki se soočajo s 

težavami, kot so nezaupanje, nezadovoljstvo 

samega sebe. Predstava mi je dala misliti in mi 

nekako ozavestila, kakšne grozote sveta se 

dogajajo dandanes. Zelo sta me presenetili 

vlogi dveh sošolk, ki sta v predstavi odigrali 

popolnoma drugačen karakter od poznanega. 

Glede na to, da je predstava vsebovala pet 

likov, je dosegla vrh uspešnosti in si 

zasluženo prislužila bučen aplavz. 

Amanda Amon, 1. a 

Predstava je bila zelo zanimiva in napeta, saj 

nam je v glavi prebudila milijon vprašanj in 

misli o življenju. Mislim, da je prav, da smo 

si jo ogledali, saj se o teh temah ne pogovarja 

veliko ljudi, čeprav bi se morali o tem 

pogovarjati vsi. Lorena Krklec, 1. a  

 

  

Bilo je temačno. – Marko Češnjaj, 1. a 

 

Bila je preveč temačna, prvi del preveč 

spominja na serijo 13 reasons why. – Leo 

Rak, 2. a 

 

Predstava se mi je zdela napeta, temačna, 

ampak poučna. – Tine Pirš, 1. a 

 

Predstava se mi je zdela čustvena in mislim, 

da je vsem ljudem v dvorani dala misliti o 

globokih vprašanjih. – Matic Krapež 

Došler, 1. a 

 

Mislim, da je bila predstava vsem všeč in je 

imela dobro sporočilo. – Žan Fistrić, 1.a 

 

Globoko pomenska predstava. – Matej 

Mrkša, 1. a

 

 



OD SIMFONIJE DO ROCKA 

Prva misel, ki jo pomislim ob besedi 

umetnost, je glasba. Vse od simfonij do 

rocka, punka, zborovske glasbe … Glasba je 

ena izmed višjih umetnosti, ki jo svet 

premore že od samega začetka. Že v 

prazgodovini so ljudje s petjem in 

udarjanjem kamenčkov izvajali različne 

obrede. Najstarejši glasbeni zapis izhaja že iz 

grške antike, to je Seikilova pesem. Grški 

umetnik jo je posvetil svoji preminuli ženi. 

Glasba je tudi znanost in hkrati duhovna 

umetnost. Iskreno, brez glasbe bi bilo 

življenje prazno in pusto, pa če si to 

priznamo ali ne. Sama si življenja brez glasbe 

ne predstavljam.  

Če ste se kdaj počutili umirjene med klasično 

glasbo ali pa polni energije in veselja ob vaši 

najljubši pesmi, si tega niste le predstavljali. 

Ugotovili so, da ima glasba pomemben vpliv 

na naše telo, psihično stanje in možgane. 

Zagotovo ste že slišali, da ob učenju 

matematike dobro vpliva Mozart, če ne, ste 

pa zagotovo zaznali nežne melodije v 

kakšnih masažnih studiih, salonih … Morda 

pa se ukvarjate z jogo in vas tudi tedaj 

spremlja glasba. V vseh teh primerih je cilj 

glasbe, da nas pomiri, odpravi stres. Nežna 

glasba vpliva na srce in srčni utrip tako, da 

upočasni bitje srca in vzpostavi reden ritem. 

Kot zelo zanimiva informacija je tudi to, da 

pet minut izpostavljenosti melodijam klavirja 

zmanjša možnost srčnega napada ter 

uspešno izloča iz telesa kortizol, hormon, ki 

ustvarja stres. Da, glasba je nadvse 

magična in tudi zdravilna. Naj bi vplivala 

na imunski sistem in pri kroničnih 

glavobolih. Če se do sedaj niste najbolj ujeli 

v glasbi, nič zato, vsak ima svojo predstavo 

umetnosti in doživljanja sveta, vendar pa 

vam poslušanje glasbe nadvse priporočam. 

Če že ne druga, "Treba je slišati glasbo 

življenja. Veliko ljudi sliši samo 

disonance." Theodor Fontane. 

 

Maja Pirš, 3. a 
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POEZIJA 

Klara Senica 

 

MOJ NAMEN 

 

Vsako jutro se zbudim 

in vsak večer nazaj zaspim. 

Kaj pa medtem lahko storim, 

na svetu tem, zakaj živim? 

 

V šolo hodim prav vsak dan, 

vsako jutro nenaspan. 

V šoli nič se ne učim, 

saj sploh ne vem, zakaj živim. 

 

In ko s šolo bom končal, 

s časom v službi le pristal. 

Tam garal bom in trpel, 

a vedel ne, zakaj bi živel! 
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Klara Senica 

  

SANJE 

 

Utihne naj glas, 

misel zdaj vlada. 

Enkrat je čas, 

tišina nadvlada. 

 

Nihče ne pove, 

o čem govorijo. 

Sanje so vse, 

te same letijo. 

 

Sanjam življenje, 

a vem, da ni moje. 

Našla veselje, 

je nežno kot tvoje. 
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Klara Senica 

POLIGRAF 

 

Dajmo svet na poligraf, 

naj nam pove resnico! 

Res obstaja v peklu vrag, 

nam sodi Bog pravico? 

 

Kaj bi vprašali ta naš svet, 

kaj bilo bi to vprašanje? 

Nas zanima resnica vsa, 

bi širili le naše znanje? 

 

Kaj koristi nam resnica, 

kaj koristi znanje vse! 

Če ne prisluhnemo niti sebi, 

če bratu želimo le gorje. 

 

Dajmo raje vprašat sebe,  

kaj želimo, kakšen svet? 

Spoznajmo naših duš globino, 

In čudovit bo takšen svet. 
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Klara Senica 

SLOVENCI 

Kje je tvoja domovina,  

tista, ki si zanjo krvavel. 

Sladka je kot čaša vina, 

ki je okusit nisi smel. 

 

In v veke skoz stoletja, 

si okove nosil sam. 

Iz kovine, zdaj iz cvetja, 

nikdar ne bil si gospodar. 

 

Kje si zdaj, ko domovina 

je lahko tvoja le? 

Kje si zdaj, ko čaša vina 

kliče tvoje le ime. 

 

A domovina sen ostaja, 

ker Slovenca kri slabi. 

Svoboda sladka te omamlja, 

svobodno srce se ne bori.   
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Igor Novak 

 

VŠEČ MI JE 

Všeč mi je zelo 

to tvoje lepo telo 

in ta tvoj pogled, 

ki slajši je kot med. 

 

Celo noč nisem spal, 

ker sem o tebi razmišljal, 

brez tebe isto ne bi bilo, 

srce te bi pogrešalo zelo. 

 

 

 

Neja Reich 1 
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Igor Novak 

 

ZARADI TEBE 

Zaradi tebe ne spim, 

sredi noči se budim, 

mislim na tebe noč in dan, 

pri pouku sem zaspan. 

 

Nimam niti za hrano apetita, 

vsega sem počasi sit, 

zato ti bom vse povedal, 

svoje občutke priznal.          
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Igor Novak 

 

TEŽKO JE OD TEBE SE POSLOVITI 

Težko je od tebe se posloviti, 

še težje solze skriti, 

ti si me vedno nasmejala, 

za vse lepe spomine hvala. 

 

Nekateri trenutki ne bodo pozabljeni, 

v srcu mojem bodo ohranjeni, 

preden pride, da odideš čas, 

rad bi še enkrat slišal tvoj glas. 

 

Upam, da solz ne bo, 

čeprav mi je težko, vem, da mora biti tako. 
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Igor Novak 

 

ZGODBA O ZLOMLJENEM SRCU 

Ljubil jo je zelo, 

ona je bila zanj kot zlato. 

Vse ji je dal, 

občutkov se ni sramoval. 

 

Enega dne ji je povedal vse,  

kar do nje čutil je. 

Ona ga je mrzlo pogledala 

in mu rekla: »Hvala, ne.« 

 

Zlomljenega srca 

je ta fant odšel domov, 

v ljubezen vero je izgubil, 

preklinjal je dan, ko se je zaljubil. 
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Igor Novak 

 

RABIM MALO VEČ POGUMA 

Ne vem, kaj naj naredim, 

že teden dni ne spim, 

povedati z besedami ne znam, 

kako zelo jo rad imam. 

 

Ne vem, kako naj ji rečem, 

strah me je, da se spet ne opečem, 

da povem ji, da mi je všeč, 

poguma rabim malo več. 

 

 

Neja Reich 2 
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Tjaša Završki 

 

MOLITEV 

Le izdihljaji spremljajo pesem, 

ni zdravila, je le ljubezen. 

Je upanje, ki umre tik pred upajočim, 

so proseče oči na razgaljeni duši. 

In takrat sem odvezana pomoči, 

vsak bodrilni nasmeh je brez moči, 

zato se obrača človek drugam, 

tja gor – v sveti svet neznan. 

In upa in upa. 

Še zmeraj upa, 

srce še komaj živi. 

In upanje pusti upajočega, 

da umre z vedrimi očmi. 
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Tjaša Završki 

 

Z OGNJEM V OČEH  

Živela je z ognjem v očeh, 

bil je za mnoge to greh, 

plesala je še, ko vsi so že spali, 

ni bila kot drugi ostali. 

 

Štela je zvezde, 

 sedeč na zeleni livadi, 

iskala je pesem, 

ljubila na glas. 

 

Plamen je v njenih prsih tlel 

in oči so žarele. 

Bila je res lepa, iskrena, 

bila je preprosto nobena. 
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Tjaša Završki 

 

ZASE 

To jutro bom vstala, 

na napačno stran si lase počesala, 

za zajtrk pojedla bom košček neba, 

srečna, da nekje sem doma. 

 

Imela bom dober pogovor z brezdomcem, 

hodila po poti za soncem. 

Težave napotila bom kam drugam, 

ne pustim jim, da motijo moj dan. 

 

Le en dan bom imela za veselje. 

 

Gledali bodo čudno, 

ker znajo le hiteti, 

ne znajo več poslušati in sedeti, 

drug z drugim v brezdelju se lepo imeti. 

 

Vzela bom ta dan in gledala srce, 

kako raste in bije in živi. 
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Tjaša Završki 

 

TIŠINA 

Tišina. 

Le dež ti biča obraz. 

Temačna globina. 

Bi kričala, pa dež utiša moj bolestni krik. 

Megla nad mestom. 

Grd in žalosten dan. 

Prišlo bo poletje. 

Z njim te pozabijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neja Reich 3 
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KONSI 
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