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Drage bralke in bralci!
Pomlad se je začela prebujati, rožice cvetijo, ptički žvrgolijo,
naši pisci pa spet pridno pišejo. Bliža se konec šolskega leta

in vem, da so za nas dijake to zelo težki časi, ker se mučimo z
ocenami, naši 4. letniki pa s pripravami na maturo, po drugi

strani pa komaj čakamo na zadnji šolski dan in na počitniceee
(končno)!

Našo predzadnjo številko povezuje rdeča nit vojna. Prav je,
da se pogovarjamo o takšnih težjih temah in da se učimo,
kako velik, obširen in globok pomen ima beseda vojna, pa
čeprav o tem marsikdo ne želi niti pisati niti razmišljati.

Moram omeniti, da so se na ŠCRS na temo 2. svetovne vojne
odvijali letošnji projektni dnevi in druge dejavnosti, kot je bila

predstavitev znanstvene monografije Daniela Siterja. Med
branjem boste zasledili razmišljanja naših dijakov o vojnah in

o nestrpnosti med ljudmi, o vtisih projektnih dni, ostale
prispevke pa boste morali odkriti sami.

Želim vam prijetno in poučno branje, mi se pa beremo spet v
naslednji številki, ki bo posvečena Eli Peroci!

Lana Cvek, glavna urednica, 1. a



 
 

6. aprila je minilo natanko 81 let od takrat, ko je druga svetovna 
vojna prišla tudi v Slovenijo. O drugi svetovni vojni
 in še marsičem smo se pogovarjali s profesorico zgodovine
 Josipo Hrepevnik.

Pripravila: Julija Čakš Murn, 1. a

Ali menite, da se spori med narodi lahko rešijo z vojno?
Nikakor ne, žal pa mnogi politiki nimajo glede tega enakega mnenja.

Kako je bilo v okolici Rogaške Slatine med 2. svetovno vojno?
Rogaška Slatina je bila v dogajanje 2. svetovne vojne vključena večplastno. Aprila 1941 je to
ozemlje okupirala nemška vojska. Za nacistično Nemčijo je bilo zaradi meje Obsotelje
strateško še posebej pomembno. Med slatinskimi delavci je bilo precej komunistov in ti so bili
prvi na udaru pri povračilnih ukrepih za odpor proti trdi okupacijski oblasti. Nekaj
Slatinčanov je bilo mnenja, da bo nemška oblast dobro poskrbela za Štajerce in so z
oblastnimi organi v začetku dobro sodelovali.
Torej, poleg nemške okupacije je bilo prisotno komunistično odporništvo in tudi kolaboracija.

Katera vojna je bila po vašem mnenju grozovitejša, prva ali druga?
Zaradi hitrega napredka znanosti, tudi v vojne namene, je vsaka naslednja vojna bolj
uničujoča od predhodne. Za razliko od 1. svetovne vojne, ki se je dogajala na frontah, je bila
2. svetovna vojna totalna in toliko bolj grozovita.

Slovenija je bila dolgo razdvojena med domobrance in partizane. Ali je še vedno?
Delitev na domobrance in partizane je problem 2. svetovne vojne na Slovenskem. Gre za dve
takratni različni ideologiji in skrajni čas je, da ta problem enkrat za vselej prepustimo
zgodovini in ne dovolimo nabiranja političnih točk na ta račun.
 
Kaj je Josip Broz Tito naredil za Jugoslavijo med in po 2. svetovni vojni?
Vsako turbulentno obdobje potrebuje svoje voditelje. Josip Broz Tito je realni odraz potreb in
duha svojega časa. Je ikona druge Jugoslavije z dobrimi in slabimi platmi. Za nekaj časa je
relativno majhno in nepomembno evropsko državo enakovredno povzdignil med svetovne
velesile.



Za nami sta že dve grozljivi vojni, a kot kaže, se človeštvo še ni naučilo dovolj.
Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok za vojno v Ukrajini? Se moramo bati 3.
svetovne vojne?
Vojna v Ukrajini je agresija Rusije na manjšo sosedo zaradi želje po podrejanju
in izkoriščanju. Poleg tega so v ozadju tudi parcialne težnje svetovnih velesil in
globalnega kapitalizma, ki pa večinoma pozabljajo na skupne potrebe in
navadnega malega človeka …
Vsaka vojna je grozljiva, upam pa, da bodo svetovni odločevalci znali z
diplomacijo preprečiti 3. svetovno vojno. Že drugi problemi današnjega časa so
izjemno kompleksni in zahtevni, potrebno bo vložiti ogromno volje in sredstev,
če želimo zanamcem zapustiti vsaj takšen, če ne že boljši, svet.

Bi želeli za konec z nami podeliti kakšno misel, vezano na vojno?
Kot zgodovinarka vem, da je vojna spremljevalka človeštva od začetkov
civilizacije do danes. Vseskozi pa je bila na drugi strani prisotna tudi želja po
ohranjanju življenja, miru, sožitja in človekovega dostojanstva. Ta dvojnost je
bila še posebej prisotna v 20. stoletju, ki je za nami in katerega probleme smo
dedovali.
 



Vana Popović, 1. a



V četrtek, 24. marca, smo imeli dijaki projektni dan na temo 2. svetovne vojne. Vsak
dijak si je med trinajstimi delavnicami izbral dve in ustvarjal, preizkušal ali
raziskoval različna področja, katerih rdeča nit je bila vojna. 
Po navadi so enkrat na šolsko leto trije zaporedni projektni dnevi, na katerih imajo
dijaki namesto pouka različne dejavnosti. Letos pa smo to izpeljali malce drugače.
Projektni dnevi niso bili izpeljani zaporedoma, temveč smo si na začetku šolskega
leta ogledali film Banditenkindern. Za drugi projektni dan je vsak dijak nekaj dni
prej izbiral med več različnimi delavnicami s skupno temo – 2. svetovna vojna. Prva
je zavzela dve šolski uri, druga pa tri. Med odmorom smo se v 1. nadstropju lahko
okrepčali z rogljički ter čajem in s prijatelji izmenjali občutke o prvi delavnici.
Sledila je druga delavnica, na kateri smo ustvarili plakate na temo delavnice in se s
tem pripravili na zadnji projektni dan predstavitev vsake skupine, ki bo potekal v
zaključku šolskega leta. 

Karin Volavšek, 2. a

Vojne so v sedanjem času zelo pogosta tema pogovora še posebej zaradi situacije
med Rusijo in Ukrajino, prav tako pa smo se na projektnih dnevih pogovarjalni o
drugi svetovni vojni. Z vojnim nasiljem ne rešujemo družbenih problemov, vojna pa
je vedno v interesu močnejšim. Torej bogati postanejo še bogatejši, revni pa še
revnejši. 
Na srečo se je družba skozi desetletja toliko razvila, da sta se ustvarila meddržavna
pomoč in zavezništvo. Države si med seboj pomagajo na socialnem, zdravstvenem,
vojaškem in gospodarskem področju, kar se meni zdi precej adolescenčno. 
Vojna v osnovi ni dobra za nobeno stran, vsi povodi za vojno pa so po navadi
odvisni od surovin države in pohlepa voditelja. Vedno je ena država “potisnjena v
kot”. 
Vojne so travmatizirana dejanja, ki pustijo rane v naših srcih. Te rane pa se nikoli
ne zacelijo. Mnogi so izgubili bližnje … Slavimo vse, ki so bili pogumni in so se
žrtvovali za nas.

                                                                                                        Nika Križanec, 1. b



 
 

Mislim, da so vojne nepotrebne, ker bi se vse lahko uredilo
brez nasilja.

 
Težave bi se lahko razrešile na drugačen način, brez orožja

in nasilja.
 

Vojna ni rešitev.
 

Vojne nikoli ne bo konec.
 

Vojna so ljudje, ki ne znajo komunicirati.
 

Menim, da je vojna zelo slaba in naj Putin odneha.
 

Pogosto je obup zmagal v vojnah.
 

Vojna – to ni prav.
 

Nepravični mir je boljši od pravične vojne.
 

Dijaki 1. a 



Ljudje v današnjem času vedno hitijo in si nikoli ne vzamejo časa, da se
ozrejo okoli sebe. Prav zaradi tega lahko govorimo o nestrpnosti, ki pa
je v tej koronakrizi postala še posebej vidna. Navadili smo se biti vedno
in hitro tam, kjer želimo biti – to je ena velika napaka, saj do svojega
cilja spregledamo želje in cilje drugih. 
Če bi si vzeli čas za druge, kar ni nemogoče, bi bolje spoznali nove ljudi,
kot tudi svoje bližnje. Bilo bi manj prepiranja, nasilja v življenju, kot
tudi na primer ne bi bilo vojne med Rusijo in Ukrajino. Ko bi imeli
konflikt, bi ga lažje rešili s pogovorom, prav tako pa bi nam to
doprineslo več rešitev na določen problem. 
Tako kot že zapisano, ustavite se, uživajte v trenutkih in komunicirajte,
ker boste le tako prišli tja, kamor boste želeli, med to potjo pa spoznali
nove ljudi, ki vam bodo pomagali.

         Maruša Zalezina, 3. a

Mislim, da na svetu ni človeka, ki ni bil vsaj enkrat nestrpen. V zadnjih
časih na žalost nestrpnost spremljamo vsakodnevno, in to celo med
ljudmi, kot so svetovni politiki. Strpnost je spoštovanje in sprejemanje
vseh raznolikosti našega sveta. Ljudje po vsem svetu smo si različni. Po
barvi kože, po veroizpovedi, po narodnosti, po tem, kaj imamo radi …
Čisto vsak od nas je svoj unikat. Žal pa je družba, v kateri živimo,
takšna, da velikokrat ne sprejema različnih mišljenj in življenj ljudi.
Nestrpnost se med nami preveč in nekontrolirano širi. 
Zdaj, ko smo v svetu priča groznim dogodkom, ki so prav tako povezani
z nestrpnostjo do ostalih, se lahko začnemo zavedati, kako narobe je
to. Težave in spori se ne morejo rešiti, če so ljudje, ki so vpleteni vanje,
drug do drugega nestrpni. Take stvari se dogajajo po vsem svetu, ne
samo na območju Rusije in Ukrajine. Menim, da je to precej
zaskrbljujoče. Nestrpnost lahko namreč hitro preraste v kaj večjega,
resnejšega. In to so vojne, ki prizadenejo tisoče in tisoče življenj.
Nekje na internetu sem zasledila stavek, ki bi ga moral ponotranjiti
vsak posameznik »Strpnost je harmonija v različnosti«. Na svetu ni
prostora za nespoštovanje.

Ela Novak, 2. a



Teja Kobula, 4. d



Vojna je eno samo trpljenje, 
ki povzroča revno življenje. 

Ni miru, pojavi se strah, 
ko s puškami ciljajo nad nas. 

 
Veliko ljudi življenje izgubi 

in predčasno v nebesa odleti. 
Družine od strahu kar kričijo 

in svoje otroke držijo. 
 

Solze po licu polzijo 
in spati ne pustijo. 

Razbitine in vse uničenje, ki nastane 
in ne pozabimo bojne rane. 

 
Včasih se nam samo zdi, 

da miru na svetu ni. Srečni 
smo lahko, kar zdaj imamo 

in zato ceniti znamo. 
 

Strah je tisti, ki nas žene, 
ko vojna k nam zaprede.
To je ena sama bolečina, 

kriki in kri, ki nam spati ne pusti. 
 

Radi se imejmo in živimo vsak dan
in nič naj ne bo zaman. Zdaj

razumemo, 
kako je, ko se za življenje borimo 

in za celo državo svojo kri podarimo. 
 

Nina Štefanič, 3. c



bogve če poslani makaroni
sploh kdaj pridejo do ust
v daljavi na vse grlo kriči in
poslušalci si zatiskajo ušesa ter
oči
in zlatolasa deklica umira brez
njihove pomoči ponižnost ji
igrajo kot pokvarjeno lajno 
kot politik ki cvili svojo
propagando
solze so zapolnile modre oči
indoktrinacija še bolj boli kot
deroča kri
nad njo se ji zlovešče smeji
dvoglavi orel 
bratje se med seboj ubijajo
zaradi banalne birokratske
hierarhije
katere vrh na netu prodaja
politični gnus
ta še bolj kot kadarkoli potiska
meje norm in morale
marginalizira žrtve 
pomembna sta le nafta in plin
življenja žrtev, otrok – nikdar
le kapital
Kapitalu:
smrt.

Eva Belcer in Živa Šprajc, 3. a

inkorporacija
zlato se zliva v rdečo pod
jasnim modrim nebom 
se v krvi namaka ušiva pšenica
UMOR UMOR UMOR
kdo te bo pripeljal pred
sodnika?
ah, porota čas zapravlja v
panoptikumu
- Škoda, da Gavrilo Princip ni
več živ
UMOR UMOR UMOR
umor se dere bel obraz
umor vrešči safir ki drsi mu s
prsta 
umor kriči rdeča kri
- naj si kar v rit ftakne ta
genocid povej mu še ti ki ga
obsojaš neonacizma
nafilaj si vamp s tabletami joda
mater šli smo že čez to ut est
rerum omnium magister usus ti
to nič ne pomeni?
daj že no pritisni in nas zaplini
zakaj se sploh še trudiš raje
preračunaj koliko miligramov te
ubije
preden pulverizira ves prekleti
svet
in na sredini ostanejo otroci
ožganih brazgotin
ki fanatično iščejo starše 



 
TO BUILD MAY HAVE TO BE THE SLOW AND LABORIOUS TASK OF YEARS. TO DESTROY CAN BE

THE THOUGHTLESS ACT OF A SINGLE DAY.
-WINSTON CHURCHILL

 
ANYONE CAN DEAL WITH VICTORY. ONLY THE MIGHTY CAN BEAR DEFEAT.

-ADOLF HITLER
 

IF WE DON´T END WAR, WAR WILL END US.
-H.G. WELLS

 
NEVER THINK THAT WAR, NO MATTER HOW NECESSARY, NOR HOW JUSTIFIED , IS NOT A

CRIME.
-ERNEST HEMINGWAY

 
IT IS AN UNFORTUNATE FACT THAT WE CAN SECURE PEACE ONLY BY PREPARING FOR WAR.

-JOHN F. KENNEDY
 

ONLY THE DEAD HAVE SEEN THE END OF WAR.
-GEORGE SANTAYANA

 
A TRUE SOLDIER FIGHTS NOT BECAUSE HE HATES WHAT IS IN FRONT 

OF HIM, BUT BECAUSE HE LOVES WHAT IS BEHIND HIM.
-G. K. CHESTERETEN

 
HOW WONDERFUL IT IS THAT NOBODY NEED WAIT A SINGLE MOMENT BEFORE STARTING TO

IMPROVE THE WORLD.
-ANNE FRANK

 
WARS DON'T BRING LASTING PEACE, ONLY LASTING DEATH.

-JENET MORRIS
 

IF WARS CAN BE STARTED BY LIES, PEACE CAN BE STARTED BY TRUTH
-JULIAN ASSANGE 

 
WAR IS THE SCIENCE OF DESTRUCTION.

-JOHN ABBOTT
 

I KNOW NOT WITH WHAT WEAPONS WW3 WILL BE FOUGHT, BUT WW4 WILL BE FOUGHT
WITH STICKS AND STONES.

-ALBERT EINSTEIN
 

WAR DOES NOT DETERMINE WHO IS RIGHT – ONLY WHO IS LEFT.
-BERTRAND RUSSELL

 
WE  MAKE WAR THAT WE MAY LIVE IN PEACE.

-ARISTOTLE
 

IMAGINATION IS THE ONLY WEAPON IN THE WAR AGAINST REALITY.
-LEWIS CARROLL 

 
»YOU HAVE ENEMIES? GOOD. THAT MEANS YOU'VE STOOD UP FOR SOMETHING, SOMETIME

IN YOUR LIFE.«
-WINSTON CHURCHILL

 
DIJAKI 1. B 

 



 
Junijska številka bo namenjena Eli Peroci, saj letos
obeležujemo 100. obletnico v Rogaški Slatini rojene
pravljičarke. Zato, dragi dijaki, že zdaj lahko razmislite, kako
bi lahko obogatili junijsko številko.

Natečaj za osnovnošolce zaključen
Spletni časopis Glažovna je na začetku šolskega leta razpisal
natečaj za okoliške osnovnošolce. Osrednji literarni lik
Perocijeve je otrok in svet okrog njega, zato so besedila
obravnavala tematiko otrok, otroštva, otroške domišljije,
zagat, spominov ali doživetij …

V tednu pred počitnicami se je sestala komisija in izbrala
najboljše tri, to so:
1. Čudež poletnega dne, Nuša Prapotnik, II. OŠ Rogaška
Slatina
2. Lekcija, Neža Hladnik, OŠ Hruševec Šentjur
3. Svet dogodivščin, Gaja Hribar, I. OŠ Rogaška Slatina

Najboljši trije bodo nagrajeni s privlačnimi nagradami –
bonom za obisk sobe pobega Escape room Slat'na (1. mesto),
s steklarskim izdelkom Šolskega centra Rogaška Slatina (2.
mesto) in s sončnimi očali (3. mesto). Nagrade bodo
podeljene 16. junija 2022 na zaključni prireditvi Šolskega
centra Rogaška Slatina.
Zmagovalna in ostala že prispela besedila bomo poleg
prispevkov naših dijakov objavili v junijski številki spletnega
časopisa Glažovna. 

 



GLAVNA UREDNICA: LANA CVEK

NASLOVNICA: VANA POPOVIČ

MENTORICA, OBLIKOVANJE IN LEKTORIRANJE:

MONIKA ŠELIGO, PROF.

MENTORICE TUJEJEZIČNEGA KOTIČKA: AGATA

BRANTUŠA, PROF., MATEJA JAGODIČ, PROF.,

GABRIJELA FÜRLINGER, PROF.

 

PISCI IN RISARJI:

NINA ŠTEFANIČ, 3. C

NIKA KRIŽANEC, 1. B

MARUŠA ZALEZINA, 3. A

KARIN VOLAVŠEK, 2. A

EVA BELCER, 3. A

ŽIVA ŠPRAJC, 3. A

ELA NOVAK, 2. A

TEJA KOBULA, 4. D

JULIJA ČAKŠ MURN, 1. A

DIJAKI 1. B 

DIJAKI 1. A 

 

 






