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uvodnik

Dragi bralci!

številni drugi letniki, ki so lansko leto

Pa je tukaj, čisto nova, sveža, prva letošnja
številka šolskega spletnega časopisa
Glažovna! Priznajte, da ste nas pogrešali.
Tudi mi smo že komaj čakali, da zopet
zapišemo besedo ali dve, ki nam roji po
glavi. Prejšnje šolsko leto smo morali
pisala odložiti že po izdaji za informativne
dneve, saj nam je krizni čas pošteno
zagodel in nas milo rečeno vrgel v reko
novosti, obveznosti in zadolžitev. V
letošnjem letu se bo ekipa Glažovne
trudila oskrbovati spletno stran ŠCRS-ja
obogateno skozi celo leto, v načrtu imamo
kar nekaj številk.

preslišali klic sedme sile. Naša ekipa,

mladostna, izvirna in informirana, vas tudi
letos ne bo razočarala.
Ne moremo mimo dejstva, da so se naši
vsakdani korenito spremenili. Maske,
razkužila, omejevanje gibanja, vse to smo
morali sprejeti. Ne zakrivam si oči pred
dejstvom, da so ukrepi marsikoga stisnili v
kot, ga vklenili v kletko kot ptico ujedo.
Mar ni to na nek način poseganje v osebni
prostor posameznika? In kaj na to
porečejo vsi glasbeniki, kulturniki, ki so čez
noč izgubili vir dohodka? Da, svoboda in
naše svobodne odločitve so tukaj pod
velikim vprašajem. Rdečo nit tokratne
številke so naši pisci, pesniki, risarji, slikarji

September je že mimo, tudi oktober gre
proti koncu. Šolsko leto smo začeli v
šolskih klopeh, sicer s spremenjenim
režimom, pa vendarle z nasmehom na
obrazu. »Fazančki« so se po slabih dveh
mesecih že dobro vpeljali v sistem. Ekipa
Glažovne jih je odprtih rok sprejela med
svoje vrste, pridružili pa so se nam tudi

pletli skozi zgodbo SVOBODE.
Pesmi na temo svobode, intervju s prof.
Natašo Šafranko in mnoga razmišljanja se
razkrivajo na tokratnih straneh.

Želim vam prijetno branje in ostanite zdravi!

Ana Zorin, glavna urednica, 3. a

“We must be free not because we claim
freedom, but because we practice it.”

-William Faulkner

UVODNIK

intervju s prof.
Natašo Šafranko
''VEČJA SVOBODA POMEN TUDI VEČJO ODGOVORNOST''

S

lovar slovenskega knjižnega jezika besedo svoboda razlaga v osmih pomenih. Kaj pa nam
pomeni svoboda? Vsak bi zagotovo našel svojo definicijo, kako občuti svobodo. Ob vse
hitrejšem vsakdanu nam je očitno postala povsem samoumevna, dokler zaradi
koronavirusa nismo bili priča omejitvam, ki pa vsem niso bile po godu. In takrat smo se
spomnili nanjo ter kako jo moramo ceniti.
In s tokratno številko Glažovne jo bomo obeležili tudi mi. O svobodi včasih, pred in med
koronakrizo smo se pogovarjali s profesorico sociologije Natašo Šafranko.
Spraševal: Vid Vehovar, 3. a

∎ Vrniva se na začetek. Kaj Vam pomeni
svoboda? Se počutite svobodni v
Sloveniji?
Svoboda je pomembna in temeljna
vrednota, ki ima veliko moralno težo. S
tem, kako se do nje opredelimo, izražamo
svojo moralno opredelitev.
Ljudje smo res svobodna bitja, vendar
samo toliko, kolikor lahko izbiramo med
možnostmi, ki se nam ponujajo v življenju.
Sociologija nam lahko pomaga pri tem, da
jih prepoznano, odkrivamo in izberemo
najboljše.
V domovini Sloveniji se počutim svobodna,
še bolj svobodna se počutim, če drugim
dovolim svobodo. A zavedam se, da se
moja svoboda konča tam, kjer se začne
svoboda drugega.
INTERVJU S PROF. NATAŠO ŠAFRANKO

∎ Se strinjam. Kdaj se Vam zdi, ste bili bolj
svobodni kot otrok v komunistični
Jugoslaviji ali zdaj, danes, v Republiki
Sloveniji?
V preteklem sistemu je bila svoboda z
vidika možnosti izbire omejena. Danes se je
situacija, po informacijski revoluciji in z
razvojem potrošniške družbe, povsem
spremenila. Možnost izbire je praktično
neskončna, od osnovnih stvari do najbolj
kompleksnih in globokih odločitev. Imamo
neskončno možnost izbire, to pa pomeni
veliko svobode. Ne smemo pa pozabiti, da
vse te možne izbire prinašajo tudi veliko
individualne odgovornosti.

∎ Je svoboda v naši državi samoumeven
izraz? Še sploh cenimo svobodo, ki jo
imamo? Veliko ljudi v avtoritarnih državah
namreč izraza svoboda ne pozna v
takšnem pomenu kot mi.
Republika Slovenija ima za državljane
normativno opredeljeno svobodo in njeno
pravno varstvo. Opozorila pa bi na nekaj
drugega. Večja svoboda pomeni tudi večjo
odgovornost. Potrebno se je poglobiti v
resničen pomen, kako sta svoboda in
odgovornost povezani. Svoboda, ki prihaja
iz naslova možnosti izbire, prinaša tudi
izjemno veliko odgovornost. V današnjem
svetu smo sami odgovorni za svoje
življenje. Žal pa je tako, da bi ljudje radi
imeli svobodo brez odgovornosti. Vendar
to ni možno. Pozabiti ne smemo tudi na to,
da vsaka individualna odločitev vpliva tudi
na okolico.

∎ In če se dotakneva še aktualnega
dogajanja po svetu in doma. So pristojni z
ukrepi
za
preprečevanje
širjenja
koronavirusa, kot so npr. obvezno nošenje
mask, omejevanje zbiranja ljudi, posegli v
človekove pravice, našo svobodo?
Kot sem že povedala, je za svobodo kot
vrednoto značilno, da ima veliko moralno
težo, zato se ob njenem ogrožanju lahko
odzovemo z visoko stopnjo prizadetosti, da
bi jo zaščitili. Odzovemo se razumsko, z
argumentiranjem in zagovorom, pa tudi
čustveno. S tem, kako jo zavarujemo in

kako se do nje opredelimo, izražamo tudi
svojo moralno opredelitev.
V koronačasu se je potrebno odzvati
razumsko, z argumenti pri opredeljevanju
svobode. Zgoraj našteti začasni ukrepi so
po mojem mnenju nujni, da zajezimo virus
in se čim prej vrnemo v ustaljene tire
življenja. Bodimo solidarni.

∎ A hkrati se moramo zavedati, da z
ogrožanjem zdravja drugih posegamo v
njihovo svobodo, mar ne?
Res je. Pa smo zopet pri solidarnosti, ki naj
bo smernica ravnanja vseh nas v teh časih.

∎ Bo pandemija koronavirusa zmanjšala
naše svoboščine? Je politika – pa ne samo
pri nas – izkoristila krizo za podreditev
osebnih svoboščin državljanov?
Političnih napovedi ne bom dajala.

∎ Torej, če zaključiva – se je oziroma se bo
pomen
svobode
pred,
med
in
najverjetneje
tudi
po
pandemiji
spremenil? Nas bo koronakriza naučila
ceniti svobodo, ki jo imamo?
Želim si, da se iz te krize naučimo, da je
človek družbeno bitje, ki za svojo
realizacijo potrebuje skupnost, ki temelji
na svobodi in SOLIDARNOSTI vseh članov

omejevanje
svobode
Živimo v času, kjer je omejevanje svobode
prisotno skoraj na vsakem koraku. Mediji
nas opozarjajo na omejevanje svobode v
času korone, nato so tu še begunci in razni
aktivisti.

Pred dnevi pa se me je globoko dotaknil
posnetek na socialnih omrežjih, ki je
prikazoval živali v ujetništvu, in sicer v
živalskih vrtovih. Kot otrok smo z družino
pogosto odhajali na nedeljske izlete v
živalske vrtove, vendar na živali tam nikoli
nisem gledala kot ujetnike v kletkah. Zame
so predstavljale zgolj zanimivo doživetje in
srečanje z bitji, ki jih ne vidimo vsak dan.
Ta posnetek pa mi je nekako odprl oči in
sedaj vidim z druge perspektive.

OMEJEVANJE SVOBODE

Poskušajte si predstavljati, da ste omejeni
na nekaj kvadratih, za ograjo, kjer se mimo
vas vsak dan sprehajajo množice
opazovalcev. Fotografirajo vas, v vas
kričijo, nekateri celo mečejo kamne, da bi
pritegnili vašo pozornost. V vas pa vre
nagon po svobodi, neomejeni širini neba
in prostranstva gozdov in oceanov …
Strmite v sivo praznino betona in
brezupno preživljate dan za dnem. Morda
ste v preteklosti živeli v svobodi, ki vam je
bila kasneje odvzeta. Živite v upanju, da jo
boste ponovno doživeli.
Razmislimo torej, preden se odločimo za
obisk živali v ujetništvu. Ali s tem
podpiramo omejevanje njihove svobode?
Ali ni morda edino prav, da živali živijo v
svojem naravnem okolju? Na nas je, da se
odločamo odgovorno!
Ela Novak, 1. a

se v času pandemije
počutim svobodnega
V času, ko še covida-19, tako imenovane
korone, nismo poznali, smo si pod pojmom
svoboda predstavljali popolnoma drugačen
nabor dejavnosti, kot pa sedaj v času
pandemije. Z vsemi ukrepi, ki jih je korona
prinesla, se marsikdo ne počuti
svobodnega, saj moramo ves čas
upoštevati določena pravila, zaradi česar bi
večina vprašanih na zgornje vprašanje
odgovorila s takojšnjim ne. Postavljena
pravila korone so na novo začrtala utrip
družbe, kar pomeni, da smo se morali na
novo prilagoditi novemu stanju v družbi,

kjer je prioriteta naš obstoj oz. varovanje
zdravja, vključno z vsemi drugimi
aktivnostmi, ki jih izvajamo. V času, ko še te
bolezni nismo poznali, smo si sami črtali,
kako bomo živeli, sedaj pa smo se morali
prilagoditi določenim ukrepom za
zagotavljanje varnosti pred smrtonosnim
virusom. Življenje nam zaradi tega sicer ni
onemogočeno, nam je pa v določeni meri
omejeno, kljub vsemu pa nas te omejitve
ne smejo zaustavljati, še posebej pri
uresničevanju sanj in ciljev.

Karin Volovšek, 1. a
SE V ČASU PANDEMIJE POČUTIM SVOBODNEGA?

"Za srečo je potrebna svoboda, za
svobodo je potreben pogum. "
Viktor Frankl

svoboda starejših

v času pandemije

Piše se leto 2020 in mesec marec nas zaznamuje z nečim
nepoznanim. Vsi poslušamo o nekem virusu, da kako je
nevaren, kako ne vemo nič o njem, hitrost njegovega
širjenja nas močno bega … Počutimo se sila ranljive,
nebogljene, preveva nas strah pred neznanim – KORONA.
Pogovarjamo se še samo o tem in z grenkim priokusom
spremljamo medije, ki nas vsakodnevno bombardirajo z
novimi podatki števila okuženih in z novimi ukrepi proti
širjenju tega virusa. Strah nas je, seveda upravičeno, saj se
s tem še nismo srečevali. Postajamo nezaupljivi drug do
drugega, že najmanjši kašelj nas spravi v paniko. Misli nam
begajo še samo okrog te korone in naenkrat spoznamo , da
sploh nimamo več te svobode, ki nam je bila prej
samoumevna.
Ne morem mimo tega, da ne pomislim na starejše. Tu bom
izpostavila predvsem svojo babico. Njenim 85 letom ni
prizanesla demenca. Sicer še bolj kot ne v milejši obliki, a
vendar. Živi v hiši, ki je v naši neposredni bližini, korak čez
dvorišče. Moja starša skrbita zanjo tako, da ji mama kuha in
skrbi za njeno osebno higieno, ata pa skrbi za kurjavo,
njena zdravila in obiske pri zdravniku. Čez dan se zadržuje
pri nas, sploh ko pridem jaz iz šole, saj sem njena najljubša
vnukinja. Po temeljitem razmisleku s starši smo prišli do
sklepa, da babica naj ne bi več toliko časa preživljala z
nami, saj je zdaj tu virus – korona. Tveganje je preveliko,
babica je v najranljivejši skupini ljudi, mi vsi pa potencialni
prenašalci. Mama dela v trgovini, ata na terenu, jaz hodim
v šolo … Obzirno in kolikor se je dalo razumljivo, smo ji
razložili stanje, v katerem smo se znašli. Ni razumela, njene
oči so izdajale, kako zelo je prizadeta. Ata ji je nosil hrano z
obrazno masko, razkuževal roke, kljuke. Vsak dan sproti

razlagal o virusu, kako
nevaren je zanjo, da jo
želimo zaščititi … Pa
vseeno, ni razumela.
Vedela je samo to, da ne
sme k nam, da ne sme
ležati z mano na sedežni
in gledati televizije. Njena
svoboda je bila okrnjena,
njeni obiski pri nas in teti
pa prepovedani. Vsak dan
je kljub temu prišla na
vrata s vprašanjem, če še
imamo virus. Na daleč
sem ji razlagala, da upam
da ne, ker seveda ne
vemo, a bolje, da ni z
nami, da je ne okužimo.
Njene rosne oči so me
zbadale naravnost v srce,
saj sem vedela, da ni
razumela. Razumela je
samo to, da ne sme k
nam. Razumela, da je
nimamo več radi …
Korona ji je odvzela
svobodo gibanja. Z željo
da jo obvarujemo, smo
skrhali naše odnose.
Preprosto zato, ker NI
RAZUMELA…
Nika Jurečič, 3. c

SVOBODA STAREJŠIH V ČASU PANDEMIJE

anketa
ANKETA

Kaj je za vas svoboda? Vsi se zavedamo, da je svoboda zelo pomembna vrednota,
pravzaprav pravica vsakega med nami. Pa vendar, ali res vemo, kaj to je ali kako bi jo opisali.
Prav to naju je zanimalo. Sva Klara in Lara, dijakinji 3. c, in zanimala so naju različna mnenja
in opisi na temo SVOBODA. Povprašali sva dijake Šolskega centra Rogaška Slatina in dobili
tako raznolike kakor tudi podobne odgovore.

Svoboda je občutek, da lahko izbiraš na
podlagi lastne volje. V življenju je prisotna do
neke mere. Sami se lahko odločamo o
preživljanju svojega prostega časa, s kom se
bomo družili, kaj bomo jedli ... Hkrati pa so
nekatere stvari, kot na primer osnovna šola,
obvezne in jih moramo opraviti. Ko se
odločamo, kaj bomo študirali, imamo na voljo
vse študijske programe, ki se izvajajo v
Sloveniji, ampak nas pri tem omejujejo točke,
ki so lahko pri nekaterih programih za nas
previsoke. Svobodno odločanje je pomembno,
saj nam omogoča, da počnemo, kar želimo in
smo tako srečnejši.
Pia Turk, 4. a

Med karanteno nismo imeli skoraj
nobene svobode, ker smo morali
biti ves čas doma. Med šolo na
daljavo so nam vzeli še tisto
svobodo, ki smo jo prej imeli, da
smo lahko vsaj kam šli. Ko so pa
zaprli še občine, sem se pa počutila
popolnoma ujeto, saj nisem smela
nikamor iti.
Dijakinja 3. c

Svoboda za mene pomeni, da sem
lahko sam s prijatelji, da lahko grem na
zabave, v naravo. Med karanteno tega
ni bilo, zato sem bil zelo nesrečen, ker
mi je bilo to odvzeto. Glede šolanja na
daljavo je bilo zanimivo, da sem spoznal
tak način, ampak se nisem znašel in raje
zares hodim v šolo. Želim si, da nikoli
več ne bi bili zaprti doma in bi lahko
svobodno živeli in se sprehajali zunaj in
po svetu.
Dijak 2. letnika

V prvi polovici tega leta smo doživeli omejitev
svobode, to nam je povzročil novi virus,
imenovan COVID-19. Čeprav smo svoboden
narod, smo se lahko v tem času primerjali z
ljudmi iz Severne Koreje. Tu so presegli vse
naše meje, ampak nič nismo mogli ukrepati,
edino, kar je bilo, smo vsi morali ubogati.
Verjetno smo vsi v tem času imeli enake
probleme, kot so maske in ukrepi. Menim, da
nam vsem niso bile všeč zaprte meje in
nošenje mask ter omejevanje gibanja, zato je
na tak način bila naša svoboda omejena.
Dijak 1. letnika

Pripravili Klara Hrup in Lara Leskovšek, 3. c

dobre stvari
iz časa
karantene
Svoboda je pomembna vrednota ter
pravica vsakega človeka. Svoboda ni
neskončno denarja na razpolago niti
neomejenost vseh dejanj, ki jih želimo
narediti, ampak zajema dejanja, ki jih
narediš sam zase. Dejanja, s katerimi
rasteš in se razvijaš. Seveda je tudi
svoboda to, da imaš pravico se svobodno
gibati in izražati svoje mnenje. In točno ta
svoboda nam je bila odvzeta v času
epidemije. Bili smo omejeni na svojo
občino. To je bil odlok s strani države
oziroma politike, odvzeli so nam svobodo
zaradi naše varnosti. Ampak tudi to
odvzeto svobodo smo lahko izkoristili sebi
v dobro, se naučili kaj novega, odkrivali
skrite kotičke svoje občine ali se začeli
ukvarjati s športom, skratka se spopasti z
občutkom ujetosti in odkriti nek nov del
sebe.
Nika Gregorčič, 4. c

DOBRE STVARI IZ ČASA KARANTENE

Neja Reich

Maruša Maček, 2. c

ljubezen do svobode
LJUBEZEN DO SVOBODE

Tvoj je dih moči, ko za svoje se boriš,
svoboda, to je pravica,
ljubezni se odreči smeš,
dostojanstvu nikdar,
pravičnost kruti svet zavrača,
luč miru ugaša,
konca se ne zaveda,
če toliko je poti, zakaj vsak za drugimi beži,
brez premisleka, brez sramu,
težki svet preklinja,
izkorišča, kar njegovo ni,
pravico drugim kali.
Če svobode ni, ljubezni ne išči,
našel je ne boš,
dokler v rokah slave boš.

svoboda v partnerstvu,
prijateljstvu
Svoboda za nas je zlata stvar,
Nina Štefanič, 2. c

in dragocenejša kot denar.
Če nam jo vzamejo ali omejijo,
nam vse zatemnijo.
V ljubezni jo čutiš, ko z ljubljeno osebo
letiš in lepe trenutke podoživiš,
ko lahko sanjaš in ti tega ne preprečuje,
pač pa te s tem navdihuje, čutiš jo, ko nisi
sam in imaš iti kam.
V prijateljstvu jo moraš s soncem deliti
in se samo prepustiti.
Ne pusti, da drugi dihajo za tebe
in ti omejijo vse okoli tebe,
da zgubiš stike z vsemi, ki jih imaš rad,
in te pokopljejo, da se ne moreš več pobrat.
Covid nam je vse to pobral,
a nam je tudi nekaj podal.
Zdaj vemo, da to ni samo beseda,
ki nas povezuje in nas povezuje.
Je ključ, brez katerega ne moremo živeti,
in bolečina, ki je ne moremo pretrpeti.
SVOBODA V PARTNERSTVU, PRIJATELJSTVU

Jaz sem začutila, da sem jo
ob tem izgubila, a sem se borila
in nisem popustila.
Ob tem sem nekaj dragocenih ljudi izgubila,
ravno zaradi svobode,
ki nas je ločila in vso svetlobo razpršila.

do kod sega
meja svobode
Svoboda je zelo pomembna vrednota in
dobrina, pravzaprav pravica vsakega med
nami. Je temelj našega življenja (srečnega
oz. nesrečnega). Kot je zapisal znan
avstrijski pisatelj Viktor Frankl: Za srečo je
potrebna svoboda, za svobodo je potreben
pogum. Svoboda vsakega posameznika
torej temelji na sreči in se v veliki meri
omejuje s pogumom.
Ko jaz zaslišim besedo svoboda, najprej
pomislim na prostranost, veter in
sproščenost. Marsikdo se sprašuje, kje je
meja svobode, vendar dejstvo je, da
svoboda nima meje. Mejo postavlja vsak
posameznik sam. Pri tem so mu v pomoč
pogum, strah in moč. Vsak posameznik ima
tudi svojo predstavo, kaj sploh svoboda je.

Meni svoboda pomeni, da sem lahko to, kar
sem, in takšna, kakršna sem, da lahko po
mili volji razmišljam in se smejem, delam
tisto, kar imam rada, in da sem z ljudmi, ki
me osrečujejo. Komu drugemu pomeni
svoboda čas, ko zjutraj sedi na verandi in
pije kavo, ko ureja rože, ko mu pri delu
nihče ne ''diha za ovratnik,'' ko gre na
sprehod, ko ostane »na drugem bregu«,
takrat, ko ga nekdo želi prizadeti, ko pove
odkrito, kaj misli, ko svoje razmišljanje
lahko obdrži zase, ko lahko riše sam svoje
sanje, piše sam svojo zgodbo …
Med seboj smo si zelo različni, po
karakterju, interesih, razmišljanju … zato je
od vsakega posameznika odvisna tudi meja
njegove svobode.
Betina Vrbanjščak, 2. c

DO KOD SEGA MEJA SVOBODE?

"Velika svoboda je sestavljena iz več
malih svobod."
Ignazio Silone

kajpomeni
mi
SVOBODA?
Svoboda mi pomeni imeti svoje lastne
odločitve, ki se jih držim in stojim za njimi,
ampak kakšen pomen ima to v današnjih
časih? Kakšen pomen ima moja svoboda
danes? To je vprašanje, ki, verjamem, si ga
vsi zastavljamo vsak dan.
Danes obstajajo zakoni, ki nam ne dovolijo
biti svobodni, kar pomeni, da več ne
moremo vsi skupaj sproščeno preživljati
prostega časa, ampak so pred nami vedno
neke omejitve in ovire. Svoboda danes

pomeni, da v šolski klopi vsak dan sedim z
masko na obrazu, da imam namesto pisala
na mizi razkužilo. V tem, da vsaj sedimo v
šolskih klopeh, čutim del svobode, ampak
verjamem, da ne bomo tako hitro prišli do
tega, da bomo svobodni kot ptič na veji,
ampak svobodni kot ptič v kletki brez
izhoda.
Najbolj žalostno dejstvo je, da je svoboda
način življenja in danes več ne živimo
svobodno.
Jelena Jurak, 2. c

KAJ MI POMENI SVOBODA?

Za najdragocenejšo vrlino – torej
svobodo – tvega vse."
Neznan avtor

svoboda v
prijateljstvu
Za človekov um je odlično, da diskutiramo
o temah, ki nam dajo misliti – kakršna je
prav ta. Pojma v naslovu si vsakdo lahko
predstavlja drugače, saj sta sama po sebi
zelo obširna, imata velik, globok pomen.
Svoboda in prijateljstvo igrata veliko vlogo
v posameznikovem življenju.
Kogarkoli boš o tem povprašal, vsak bo
znal našteti in utemeljiti nekaj bistvenih
standardov, ki bi jih »moral« prijatelj
izpolnjevati. Vsak si lahko prijateljstvo
predstavlja po svoje, saj ga lahko izkusimo
na različne načine. Zame osebno je pravi
prijatelj nekdo, ki te posluša in ne zgolj
samo sliši. Na tej točki se glagola v
pomenu bistveno razlikujeta. Če nekoga
slišiš, gredo njegove besede skozi eno
tvoje uho noter, skozi drugo pa ven. Po
navadi tvoji možgani ne procesirajo, o čem
je govora. Ko pa nekomu prisluhneš in ga
dejansko poslušaš, veš, o čem govori, in se
lahko z njim poistovetiš oz. se poskušaš
postaviti v njegovo kožo. Pravi prijatelj ti
vedno nudi besedo podpore in tolažbe, kar
pa je najpomembnejše – brez problema te
nasmeje. Ni nujno, da je prijatelj nekdo, s
komer se videvaš vsak dan. Lahko se
videvata (zelo) redko ali pa sploh ne,
vendar to ne spremeni dejstva, da sta
povezana. Vsakič znova, ko se vidita, je
občutek tak, kot da nikoli nista bila na
dolgi razdalji, kot da je vse po starem.
Prijatelj je nekdo, ki mu zaupaš skrivnost
in ti ni treba poudarjati, naj ostane med

vama, saj je v vajinem odnosu to nekaj
samoumevnega. Če/Ko pride do
nesporazuma, se vedno najde pot do
rešitve. Prijatelj te nikoli ne
omejuje/odvrača od nečesa, kar si želiš
doseči (v svoje dobro), po čemer hrepeniš
(seveda če ve, da to ne škoduje tvojemu
organizmu). Nikoli ni škodoželjen, želi ti
samo dobro in te odvrača od slabih navad
ter ljudi, pa čeprav ti to morda ni ravno
pogodu, vendar to naj bi bila naloga
prijatelja.
Če posplošim ter poskušam namen
besedila obnoviti kratko in jedrnato, bi
rekla, da je prijatelj nekdo, ki ve vse o tebi,
a te ima kljub temu rad. Nikoli te ne
ponižuje ali se ti posmehuje na kakršenkoli
način (ne glede na tvojo zunanjost,
veroizpoved, spolno usmerjenost, kulturne
navade, družinsko in finančno stanje,
življenjske razmere). Pogosto slišimo zdaj
že kar kliše izraz, ki se glasi: Bolje je imeti
enega pravega prijatelja kot pa več lažnih.
Prijatelj ti je zmožen v obraz povedati vse,
kar si misli o tebi (mišljeno: slabe stvari), a
za hrbtom, ko ti nisi prisoten, te hvali in se
postavi zate. Prijatelj te mentalno podpira
in te nikoli ne obsoja. Prijatelj je iskren in
direkten, ničesar ne skriva pred tabo. To je
nekdo, ki ve, da je čuden, vendar ga ni
sram s teboj deliti svoje čudaškosti,
norosti. Kaj pa ti, imaš prave prijatelje, si
zadovoljen/a z njimi?
Tina Jerina, 1. c

SVOBODA V PRIJATELJSTVU

SVOBODA
+
LJUBEZEN
SVOBODA. Ne zavedamo se pomena te besede. Mislimo, da je samoumevno biti na prostosti in imeti
pravice, a nekoč so se ljudje za vse to morali boriti. Preteklo je veliko krvi in solza, da lahko dandanes
uživamo v njej.
LJUBEZEN. Beseda, ki prinaša toliko veselja, a hkrati toliko bolečine. Ljudje brez ljubezni ne zmoremo;
naj je to ljubezen do narave, živali, družine … osrečuje nas in v nas vzbuja občutek varnosti ter sreče.

LJUBEZEN DO SVOBODE. Premalokrat se zavedamo tega pomena. Zatorej bodimo srečni,
ljubeznivi in hvaležni za vse, kar imamo. Ljubimo življenje, svobodo.

SVOBODA + LJUBEZEN

Maruša Zalezina, 2. a

svoboda po svetu
Vsi se zavedamo, da je svoboda zelo

med 162 državami je na 35. mestu.

pomembna

Zanimivo je, da se je

vrednota

in

pravzaprav

na lanskem

pravica vsakega izmed nas. Zavedamo se

ocenjevanju v naši regiji pred Slovenijo

tudi, da te pravice vsi na svetu žal nimajo.

uvrstila trojica: Čehi, Romuni in Slovaki. Za

Med svobodo uvrščamo tudi versko

nami pa so po indeksu svobode Hrvaška,

svobodo, ki je ena izmed osnovnih

Albanija, Madžarska, Črna gora, Bosna in

človekovih pravic. Med regijami ima

Hercegovina,

najvišjo raven človekove svobode Severna

Makedonija. Na prvih treh mestih se

Amerika, pred zahodno Evropo in vzhodno

izmenjujejo predvsem iste države, le da so

Azijo. Najnižje stopnje svobode pa ostajajo

tokrat nekoliko premešale vrstni red: prej

v južni Aziji, podsaharski Afriki ter na

prva Švica je zdaj druga, prej tretja Nova

Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

Zelandija je zmagovalka, Hongkong pa je z

Slovenija je po indeksu človekove svobode

drugega padel na tretje mesto.

Srbija

ter

severna

v zadnjem letu napredovala za eno mesto:

Ema Centrih, 3. a
SVOBODA PO SVETU

"Upornik je človek, ki živi celostno,
skladno s svetlobo, ki izvira iz njegove
notranjosti.

primerjava svobode v Sloveniji in severni Koreji
PRIMERJAVA SVOBODE V SLOVENIJI IN SEVERNI KOREJI

"Nihče ni
svoboden,
kdor ni
samega sebe
gospodar."
Claudius

Severna Koreja je absolutna monarhija
oziroma ima dedno diktatorstvo z močnim
kultom osebnosti, ki se vrti okrog Kim Ilsunga
(ustanovitelja
in
edinega
predsednika države) in
njegovega
pokojnega sina Kim Džong-ila. Ko je leta
1994 umrl Kim Il-sung, Severna Koreja ni
razpisala volitev, temveč ga je razglasila za
'večnega predsednika' in mu zgradila
mavzolej v centru Pjongjanga. Že tu se vidi
velika razlika med Severno Korejo in
Slovenijo. Pri nas ima vsak polnoleten
državljan možnost voliti predsednika,
poslance in župane ter tako tudi sam
prispevati svoj glas pri izbiri oblasti.

Politične svobode v Severni Koreji skoraj ni.
Podpornike vlade, ki se z njo ne strinjajo v
celoti, pošljejo v posebne oddelke delovnih
taborišč, kjer se ukvarjajo s prevzgojo. Če
so uspešno rehabilitirani,
lahko nadaljujejo
C
z delom na svoji funkciji. Nasprotnike
l
ljudstva, za katere se predpostavlja, da ne
a
morejo biti
rehabilitirani, pa zaprejo v
območja upopolnega nadzora, kjer do smrti
opravljajod težka dela. Političnih zapornikov
v Sloveniji tudi več nimamo.
i

Na željo u Kitajske (s katero so ohranjali
dobre odnose) je Severna Koreja na
s
severno mejo namestila betonski zid in
bodečo žico, da bi tako zajezila ilegalne
prebege državljanov na Kitajsko. Pred tem
je bila meja skoraj nenadzorovana. Tudi pri
nas imamo že več let na meji postavljeno
bodečo žico, vendar veliko migrantov še
vedno prečka Slovenijo ali pa si tukaj
najdejo nov dom. Vidi se tudi, da se ljudem
v Severni Koreji godi slabo, saj se res na vse
pretege trudijo odseliti.
Oblast v Severni Koreji trdi, da so vsi
državljani enakopravni, pa vendar

prebežniki trdijo, da so vsi državljani
razvrščeni v skupine glede na njihov
družbeni status. Ta temelji na političnem,
socialnem in ekonomskem ozadju
posameznikove družine za tri generacije
nazaj. V Sloveniji je družba razdeljena
tako, da smo vsi res enakopravni in bi naj
imeli enake možnosti za uspeh ne glede na
izvor družine. Mnogo mednarodnih
organizacij, ki spremlja pravice ljudi na
svetu, uvršča Severno Korejo med države,
kjer so človekove pravice najbolj grobo
kršene. Poročajo o hudih omejitvah glede
svobode izražanja in gibanja, nezakonitem
priporu, mučenju in drugemu
maltretiranju, ki se konča s smrtjo.
Zahteva se zaprtje kazenskih taborišč, kjer
preko 200.000 političnih zapornikov in
njihovih družin živi v najbolj nemogočih "Svoboda je
pogojih na svetu.

edina stvar,

Severni Korejci bi naj bili kot najbolj kruto
ki jo imate
obravnavan narod zaradi hudega
omejevanja političnih in ekonomskih samo, če jo
svoboščin. V Sloveniji pa imamo
dajete tudi
zagotovljeno svobodo govora, veliko bolj
zakomplicirane postopke kaznovanja ljudi, drugim."
niti približno tako mučnih zaporov in vse William Allen
White
usmrtitve so nezakonite. Prav tako imamo
odprte meje in lahko zapustimo državo
(čeprav so današnji virusni časi omejili
veliko stvari). Morali bi se zavedati, da
imamo možnosti za zelo lepo življenje in
da takšna svoboda ni samoumevna ter so
se zanjo borili številni ljudje, mnogim po
svetu pa so osnovne pravice žal še vedno
dnevno kršene.

Nika Boršič, 3. a

Eva Belcer in Živa Šprajc, 2. a

SVARILO
Če potoval bi skozi čas,
bi lahko posvaril svoj pretekli jaz:
»Ceni blagodejen sveži zrak,
objemi prijatelja, ki ti je drag,
hvaležen bodi za svobodo,
in užij jo pred korono!«

???
Turoben sivi dan.
Skoz meglo ne vidim več ovir.
Ujetost in nemir
podata dlan si v dlan.
Utrujeno hodim po cesti,
ko ljudje strmijo vame.
Teža že prilega se na moje rame.
Korona svet drži v pesti.

NASMEH
Pod masko se nasmihaš,
to preberem ti v očeh.
Iskrijo se kot zvezde
v vročih poletnih nočeh.

PREKLETSVO
Prišel z neba podan,
kot pandorina skrinjica izgnan,
kot medusa s urokom obdan,
ozri se, poglej vstran,
zlato vse na svetu dam,
da preženem ga drugam,
kot hudič sam
svetu bil je prodan.

NEIZOGIBNOST
Revež , bogataš,
povprečen mož
gospodar,
noben mu ne uide,
noben se mu ne skrije,
kot grozna mora
tlači nam spomine.

UPANJE
Človeku upanje bije,
za majhno odrešenje,
od boga dano oproščenje,
za svobodo malo,
pred leti dano,
ko prišel bo čas,
da posloviš se od nas,
da za vekomaj zapustiš naš raj
in sam sebi se predaj.

SVOBODA
Bela ptica, naša odrešenica,
svobodo zaznala, in jo nam predala,
let visok pripeljal jo je nizko,
kot poceni nakit prodal jo je lastniku.

IGRA RESNICE
Zavese čustev naokoli nosimo,
resnice prave ne odkrijmo,
kot igro mask nas vodi naokoli,
varen nisi na nobeni poti,
sedaj si sam,
bežiš pred svetom,
ali se boš vprašal
Koga si rešil?

KRILA SVOBODE
Kot krilati Pegaz svoboden si bil.
Povej mi sedaj,
kam si se skril.
Ko vzeli so ti vse,
ko vzeli so ti moč
kdo priskočil je na pomoč?

PREHLAD
Kihneš ti
kihnem jaz
in uperjene oči v nas
grdi pogledi
skriti sosedi
kdo bo vprašal
zakaj smrka in kiha in tarna
kaj je zdaj to
je prava uganka

SKRIVNOST
Zaupana je bila ena skrivnost sveta
vso zlo, vsa moč
skrita je bila
kakor angel varovana
od zeusa podana
prekletstvo si pravo
samo na svet poslano
tavaš okoli, poln v zablodi

angleški kotiček
ANGLEŠČKI KOTIČEK

LAST YEAR’S CORONA ISOLATION

students’ responses

At the beginning, I didn’t think this pandemic had badly affected me; my grades got better, I slept
well and I was more active than ever before, but as I look back on the past year it did in fact have
some bad consequences. I drifted apart with some of my closest friends, it even (for better or for
worse) ended my relationship. It was also a lonely end of the school year. Going for a walk through
the park alone, being in bed while doing schoolwork alone and being home alone while my parents
were at work. But even though it became lonely at times, I managed to enjoy it, had some time for
myself. I bonded with my family and generally calmed down for a while. Personally, the
coronavirus wasn't as bad as public-health experts were saying (excluding the dreaded virus waiting at
every corner), nor was it bad being alone for a while.

Isolation is something everybody needs from time to time, but we are mostly social creatures so we
crave human contacts. The circumstances we face because of Covid-19 make such contacts harder
than usual. Personally, I was not bothered much because of it and working from home was not
horrible but I do prefer actually going to school. Of course, there are things that are better done at
home but schools exist for a reason. I think that there is still a long way to go before we get used to
this “new normal” and a lot depends on us personally. We have to stay strong and keep working
towards our goals.

With increasing number of people isolated because of quarantine and social distancing, COVID-19 is
not the only public health threat we should be worried about – loneliness is one as well.
While scientists are rushing to understand how the coronavirus works, researchers have long
understood the toll that social isolation takes on the body. People with little or no social connections
are more likely to experience depression, develop heart disease, have lower cognitive function and
live a shorter life.

I didn’t mind at first, I could sleep longer, have breakfast in peace, organize myself as I wanted. I
could listen to music while working, or having snacks in between, but then I started feeling lonely.
There were no people I could tell things to, no friends…I even started missing the teachers.
Plus, there was even more work than in school. What bothered me the most was actually that
loneliness and the thing that I couldn’t change anything. I’d rather be in school in the morning and
work there than working all by myself at home.

Isolation can be lonely, but it has its upsides. For me, last year's quarantine did come as a shock at
first, but it did feel nice to relax alone and get to know myself and my inner thoughts better. After a
while it did get pretty lonely, however the experience made me appreciate the time spent with
friends and family better and made me realise I should not be taking it for granted.
Isolation under the circumstances we are currently in can be a very good thing as it prevents the
virus from spreading too fast. However, it can cause personal problems for some people. For
example, some people love having more time for themselves as it allows them to do things they
normally put off, but having too much time for themselves often leads to overthinking, boredom, and
irritability. There is also a big difference in the quality of their time in isolation in introverted and
extroverted people. Introverts probably find it a lot easier to spend time alone and not having to get
out of their house as often as before, and on the other hand, extroverts find it very difficult not being
able to spend as much time with as many people that they did before on a daily basis. It can cause
them to be sad and lacking human contact leads to social awkwardness once they are out of
isolation.
If isolation means a good or a bad thing for specific people is up to them and their personality, the
people they are isolated with (if any), and the things they choose to do in that time. Hopefully, life
will go back to normal as soon as possible.
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