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UVODNIK
Dragi bralci,
kako čas beži, kajne? Dvakrat smo se obrnili in že nas je zajel vihar ocenjevanja ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Verjetno številni med nami že
zdaj s strahom gledamo v prihodnost, kjer nas čaka testov poln mesec maj.
A do takrat je še daleč, ne razmišljajmo preveč o tem. Zdaj je čas, da si spočijemo in čestitamo ̶ polovico poti do konca šolskega leta smo že opravili. V
sprostitev in zabavo vam ponujamo letošnjo prvo številko Isker, ki jo držite v
rokah.
V njej poskušamo popisati dogodke, ki zaznamujejo naše šolsko življenje. Z
nami se boste odpravili na šolske izmenjave, na poletno šolo jezikov in v Vroclav. Pisali bomo pesmi (hudomušne in manj hudomušne), se zabavali na
miklavževanju in gledaliških predstavah ter občudovali likovno nadarjenost
naših profesorjev.
Iskre so dijaško glasilo, ki ga oblikujemo dijaki sami. Na mestu je torej zahvala
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku teh Isker. Hvala vsem, ki pišete
članke, hvala vsem, ki fotografirate, hvala vsem, ki ustvarjate. Brez vas Iskre
ne bi mogle izhajati. Največja zahvala pa gre zavzetim Iskrašem, ki so vestno
skrbeli, da uredništvo ni zamudilo nobenega dogodka na šoli. Njihova imena
lahko preberete na levi. Lepo vabljeni tudi, da se jim pridružite.
Upamo, da boste v branju uživali in vsaj malo pozabili na grozeče šolske
obveznosti, ki vas še čakajo.
Vse dobro vam želi,
uredništvo Isker

ZAČETI NA NOVO ...

SLOVO OD
MATURANTOV
Piše: Gregor Adamič
Prireditev, ki je bila namenjena slovesu maturantov, je
potekala zelo gladko, bila je polna zanimivih glasbenih
točk in navdihujočih govorov, namenjenim (tedaj še)
našim dijakom.

Verjamem, da je bil dogodek za vse udeležene zelo lepa izkušnja in popotnica za nadaljnje življenje in šolanje, za
posameznike med njimi pa morda tudi nekoliko čustvena. Prireditvi je sledila še pogostitev, na kateri ni manjkalo niti
hrane in pijače niti izmenjanih besed med odhajajočimi dijaki ŠGV-ja, starši in profesorji. Lahko pa stavimo, da to še
zdaleč ni bilo njihovo zadnje srečanje in bodo mnogi med sabo še obdržali stike ter se veseli dobili na kavi v Ljubljani! Vsi
si želimo, da se ob priliki le ustavijo ter pozdravijo naše profesorje z veselim srcem in veliko dobre volje.

Vse pohvale bi namenil skupini profesorjev, ki je prireditev organizirala, in tudi vsem, ki so pri prireditvi kakorkoli sodelovali;
srčno upam, da bo tak trud vložen tudi v pripravo vseh drugih prireditev, namenjenih naslednjim generacijam
maturantov naše šole.
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ZAČETI NA NOVO ...

PODALJŠANE POČITNICE NA DANSKEM
Piše: Domen Medvešček
Letos so se moje počitnice podaljšale za en teden, ki sem ga preživel na vseslovenski srednješolski ekskurziji na Danskem.
Reči moram, da res nisem vedel, kaj naj pričakujem. Sicer smo dobili precej podroben načrt poti, a vse potovanje je prekrival rahel oblak skrivnostnosti. Na dan odhoda sem se vkrcal na avtobus in se pripravil na več kot 20 ur neudobne vožnje. Začetek poti so zaznamovala običajna navodila in presenetljivo sproščena pravila. Mitja (vodja ekskurzije) se mi je
takoj zazdel izredno prijeten človek, ki se zaveda, da ima pred sabo srednješolce, ne pa otrok iz vrtca (kar prenekateri
organizatorji ekskurzij radi pozabljajo). Uvodu je sledilo spoznavanje sopotnikov. Zanimivo je, da sem bil najmlajši udeleženec. Večina drugih je s srednjo šolo že opravila in je čakala na oktobrski začetek študijskega leta. Kljub temu sem se
počutil lepo, lahko bi rekli sprejeto.
Po dolgi (res dolgi) vožnji smo končno prispeli na Dansko. Začeli
smo načrtovati "Slovenski večer", kulturni program, preko katerega
bi gledalcem pobližje predstavili Slovenijo. Po burni razpravi smo se
odločili za zanimiv koncept – avtobusni izlet po Sloveniji. Vsako
pokrajino smo predstavili s krajšo gledališko točko. Slovenski večer
smo priredili dvakrat in obakrat poželi bučen aplavz. Še več aplavza pa je požela frajtonarca na zabavi po prireditvi, ki je trajala še
pozno v noč (podžgana tudi s kakovostnim slovenskim vinom).
Oba večera smo izpeljali v dvorani srednjih šol, kar me je nehote
spomnilo, da bo skorajšnja vrnitev v Slovenijo pomenila tudi vrnitev
k vsakodnevnemu dijaškemu življenju. Danski izobraževalni sistem
je zelo prilagodljiv posamezniku, sta mi povedala moja gostitelja,
dva dijaka četrtega letnika. Mikkel se bolj usmerja v dansko in
angleško književnost, Emille pa se osredotoča na filozofijo in teologijo. Presenečena sta bila, da imamo v Sloveniji tudi v tretjem letniku veliko obveznih splošnih predmetov. Poslovili smo se v zelo prijateljskem duhu, pravo nasprotje stereotipa o zadržanih Dancih.
Meni najljubši del ekskurzije smo preživeli v Københavnu, glavnem mestu Kraljevine
Danske. Da, Danska je kraljevina in kraljeva družina uživa precejšnjo popularnost
med ljudmi. So kot nekakšni danski »Pahorji«. Enega izmed trgov obdajajo kraljeve
palače in tam poteka menjava straže, ki je podobna tisti v Londonu, samo da je
manj barvita. Bolj zanimiv del Københavna je Christiania, od mesta neodvisna hipi
četrt. Policija vanjo ne vstopa, zato tam lahko kupiš vse vrste legalnih in nelegalnih
zelišč. Četrt je imela bujno zgodovino bojev s policijo, a se je stanje v zadnjih letih
umirilo in turisti se lahko mirno sprehajajo po ulicah. A brez fotografiranja!
Po enem tednu uživanja smo se spet vkrcali na avtobus in začeli dolgo pot nazaj. Še
ena zanimivost – na nobeni mejni kontrolni točki nas niso pregledovali, a ob prihodu
v Slovenijo nas je skoraj takoj ustavila Finančna uprava. Zato se je naš potovalni čas
podaljšal za 20 minut. A po 20 urah vožnje nas to ni preveč motilo. Kljub skorajšnji
vrnitvi k vsakdanjim obveznostim smo bili veseli vrnitve domov.
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POTOVATI …

V PARIZU, ZAMRZNJENI V ČASU IN TRENUTKU
Pišejo: Ema Batagelj, Flora Hodak, Klara Kavčič

Dijaki 4. letnika smo se od nedelje, 8. 9. 2019, do sobote, 15. 9. 2019. odpravili na ekskurzijo v Pariz. Vtise smo si dijakinje ̶
iskrašice zapisovale v svoje dnevnike, sedaj pa si lahko preberete utrinke o čarobnosti našega izleta, doživite Pariz v
malem in ga pogledate skozi naše oči. Če pa vas ekskurzija čaka naslednje leto, si raje prihranite branje in počakajte,
da ga vidite na lastne oči, saj nobene besede ne morejo opisati idiličnosti tega mesta.
Florin dnevnik, nedelja, 9. 9. 2019
Vsi že neučakani smo se nagužvali na avtobusu za Pariz. Pred nami je bila zelooo dolga nočna vožnja, ki je zahtevala
precej potrpežljivosti in živcev za prenašanje jutranje bolečine v vratu. To pa za nas ni bil velik problem. Če si obkrožen z
dobro družbo, najboljšo glasbo in karaokami na zadnjih sedežih, čas mine v trenutku.
Florin dnevnik, ponedeljek, 10. 9. 2019
»Dobro jutro, bo treba vstat'!« Besede, ki jih nihče noče slišati zjutraj ob šestih, po neprespani noči na avtobusu. Še ena
ura do naše končne postaje, ki jo čakamo že od vpisa na ŠGV.
Zaspani smo se sprehodili po prvih pariških vrtovih in se učili francoščine, kolikor se je le dalo. Ob reki Seni smo se sprehodili do naše prve večje znamenitosti, cerkve Notre Dame, kjer smo se porazgubili in pomešali med Francoze za par ur.
Atmosfera je bila kot v kakšnem pariškem filmu. Majhne kavarne na vsakem ovinku, visoka stanovanja z balkončki in
umetniške ulice. Povzpeli smo se tudi na streho moderne galerije, od koder smo prvič zagledali Eifflov stolp. Že prvi večer
pa smo doživeli nekaj večernega vzdušja v »mestu luči«.
Klarin dnevnik, torek, 11. 9. 2019
Od vseh lepih doživetih stvari v tem dnevu sem si najbolj zapomnila majhne charterske izložbe, ateljeje zelo nadarjenih
umetnikov in sprehajanje po ozkih romantičnih uličicah Chartresa, ki so dale našemu izletu nekakšen nepariški, a zato še
bolj idiličen francoski pridih. Ne smem pozabiti na raziskovanje mesteca Versaillesa, kjer me je navdušila prelepa tržnica,
ki obiskovalcu ponuja nešteto svežih domačih pridelkov. S prijateljico sva si privoščili kavo, ki je bila, mimogrede, izvrstna.
Opazujoč mimoidoče med pitjem kave sva se res počutili kot pravi Parižanki. Ker sem sama bolj ljubiteljica narave in
naravnih lepot, sem si res želela videti versajske vrtove, a je bilo zanje potrebno doplačilo, denarnice pa smo skupaj z
drugimi stvarmi pustili na avtobusu. Kakšno razočaranje. Lahko pa smo se vsak zase sprehodili skozi slepeče zlate dvorane, pretirano okrašene sobane in opazovali umetnine ter kipce, ki so krasili vse, kar je vmes. Težko reči, da ima dvorec
izrazito estetsko notranjost, a je ta vsekakor bogato okrašena in nekateri bi jo imeli za lepo. Zvečer je ob sončnem zahodu sledila še noro romantična plovba po reki Seni; z vetrom v laseh smo opazovali, kako sonce zahaja za obzorje. Kljub
vsemu, kar je današnji dan prinesel, se mi je sredi pariških ulic čarobno ustavil čas.

Klarin dnevnik, sreda, 12. 9. 2019
Dnevni ogledi muzejev so bili že skoraj rutinski. Ogled muzeja 1. in 2. svetovne vojne in Napoleonove grobnice Les Invalides, prerivanje po Louvru, enourno čakanje v vrsti za ogled slavne da Vincijeve Mone Lise … Človek se po tolikih urah
običajno že naveliča vseh ogledov, a v Louvru je, ravno nasprotno, zopet zastal čas, medtem ko sem se sama spehajala po najbolj neobiskanih kotičkih muzeja, iščoč trenutke miru. Dela, ki so razstavljena, te pustijo brez besed, sede jih
občuduješ in pozabiš na čas, ki teče in priganja k naslednjemu obisku. Na srečo ga je bilo dovolj, da sem se pustila
nagovoriti najbolj nepoznanim slikam, ki pa so mi bile ravno zato najbolj všeč. V njih sem iskala nov smisel, ki ga še nihče
drug ni našel. Nisem oseba, ki bi zopet in zopet in znova analizirala nasmeh Mone Lise. Ko smo prišli iz nadrealistične, skoraj fikcijske notranjosti Louvra, nas je zunaj pričakoval že mrak. Z najbližjimi prijatelji smo se sprehajali po osvetljenih Elizejskih poljanah, si privoščili pariško večerjo in se, če smo želeli, povzpeli na Slavolok zmage ob sončnem zahodu. Resnično
romantičen pogled na neskončno razprostirajoč se Pariz in na deset stekajočih se ulic pod Slavolok je izbrisal vse skrbi,
vse je postalo nepomembno. Zopet sem ostala zamrznjena v trenutku.
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Emin dnevnik, četrtek, 13. 9.
Od tam zgoraj je Pariz res drugačen. Tako majhen in dosegljiv, in vse, kar je prej delovalo mogočno in nevarno, je sedaj
le majhna pika ali obris. Kamorkoli navzdol se ozreš, je življenje, in višina daje vtis oddaljenosti, miru in nadzora. Pogled
navzdol vzbuja vprašanje o majhnosti človeške eksistence in mogočnosti samega obstoja. Kako veliko je že samo to, da
obstajamo. In kako nepomembne se od daleč zdijo vsakodnevne skrbi, hitenja in bežne nepravilnosti. Čeprav na Eifflovem stolpu zaradi turistov nikoli ni tišine in miru, pogled v daljavo izbriše negotovost in človeka napelje na pot iskanja
bistva.
Emin dnevnik, petek, 14. 9.
Pa je prišel zadnji dan v Parizu. Izkoristili smo ga za obisk Musée d'Orsay, kjer so razstavljena številna dela znanih francoskih slikarjev in kiparjev. Najbolj znana pa je bogata zbirka impresionističnih umetnin znanih avtorjev, kot so Monet, Van
Gogh, Degas. Ogled smo nadaljevali še v muzeju Orangerie, kjer so razstavljena Monetova in Renoirova dela. Sledilo je
prosto popoldne do odhoda domov. Zadnje ure smo porabili za samostojno raziskovanje Pariza, obiskali smo butične
trgovine, se družili in zabavali ter se nekateri še enkrat povzpeli na slavolok. To popoldne v Parizu je bilo nepozabno in
želeli smo si, da se sploh ne bi končalo. Čutili smo, da bomo vsi, ko bomo odšli iz Pariza, spet ujeti v realnost in pričakovanja … V Parizu se je res ustavil čas.
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PO SLOVENIJI ZA EN DAN
PIišejo: Ema Batagelj, Matej Turk, Domen Medvešček

Dijaki četrtega letnika, ki se pripravljamo na maturo iz geografije ali iz
biologije, smo se odpravili na strokovno ekskurzijo.
Odpeljali smo se na obalo, v Tržaški zaliv, in si najprej ogledali strunjanske klife. Dokazali smo, da klorovodikova kislina
(zaradi največje količine karbonatov v kamnini) najbolj reagira z apnencem, manj s peščenjakom in najmanj z glinavcem. Spoznali smo tudi biotske in abiotske dejavnike, ki vplivajo na življenje tako v območju oceanov in morij kot tudi v
območju celinskih voda. Mimogrede smo na obali opazili tudi naplavljeno mrtvo meduzo. V nadaljevanju dneva smo se
sprehodili po Rilkijevi poti od Sesljana do Devinskega gradu. Opazovali smo mediteransko rastlinje in prilagoditve na sušo
ter kraški relief in kraške pojave (škraplje, žlebiče). Na poti proti naši zadnji postaji smo se ustavili še ob izviru najkrajše italijanske reke Timave in pokukali v cerkev sv. Janeza Krstnika, ohranjeno še iz rimskih časov. Dan smo zaključili z obiskom
Doberdoba. Tako smo vstopili v najzahodnejši del matičnega Krasa in v bližnji kraški globeli opazili tudi Doberdobsko jezero.
Morski zrak, jesensko sonce in dobra družba so nam dali zagon za učenje v naravi in motivacijo za vse podvige, ki so še
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Dijaki tretjega letnika smo na ekskurziji raziskovali Slovencem ljubo mesto Trst.
Ob prihodu smo se takoj izgubili, a vseeno smo na koncu prispeli na našo destinacijo ̶ pred cerkev sv. Justa. Tam nas je
pričakal gospod Jevnikar in nam prijazno razkazal cerkev. Po tem seveda nismo mogli preskočiti taborišča Rižarna, v katerem je veliko ljudi trpelo, čeprav niso storili nič hudega. Nekateri so se celo uprli okupatorju, a ta jih je kruto kaznoval.
Temačnejšemu delu ekskurzije je sledil sprehod po tržaških ulicah do Trga združitve (Piaza Unita) in nato najbolj pričakovan
del ekskurzije: prosti čas, ki smo ga kvalitetno preživeli v družbi sošolcev in prijateljev. V drugem delu organiziranega obiska mesta smo se sprehodili do Narodnega doma, nato pa še do bližnje kavarne, kjer smo počakali na naša avtobusa in
se odpravili proti Vipavi.
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HODITI NA IZMENJAVE ...

SKUPAJ LAHKO DOSEŽEMO VEČ ̶ IZMENJAVA V VIPAVI
Pišeta: Tia Marc, Nika Uršič

Škofijska gimnazija Vipava je letos gostila izmenjavo v okviru Erazmus+ programa TEAM
(together everyone achieves more). Že v nedeljo so k nam prišli dijaki s Portugalske, v ponedeljek pa so se nam pridružili še sovrstniki iz Latvije, Češke in Španije. Portugalci so tako izkusili
tudi pouk na naši šoli, ostali, ki so prispeli šele popoldne, pa so si jo le ogledali. Zaradi zapoznelih prihodov skupine iz Latvije in Češke se je improviziranje in prilaganje začelo že v ponedeljek. Malce nervozni gostitelji smo jih najprej peljali na sladoled k Marjanci. Po skupnem
druženju smo jih pospremili v svoje domove ali pa v dijaški dom. Sledilo je spoznavanje,
pogovori, sprehodi, večerja in še marsikaj. Kmalu po polnoči so k nam prispeli še Španci.
Večina se je dobro ujela s svojimi gosti in po prvem skupnem večeru smo že spletli nove ali
pa utrdili stare prijateljske vezi.
V torek se je program začel s predstavitvijo posameznih držav, s poudarkom
na kulturni dediščini. Najbolj mi je ostala v spominu češka skupina, ki je veliko noč, za nas enega najlepših praznikov, predstavila kot enega najmanj
prijetnih, saj po običaju za veliko noč fantje s palicami lovijo dekleta in jih z
njimi tepejo. To naj bi bilo sicer le simbolično, a so Čehinje potarnale, da si
fantje dajo duška.
Zanimivo je bilo opazovati Latvijce, kako občudujejo naša »gorovja«. Pri njih
namreč ni višjih vzpetin, saj je najvišja »gora« visoka 311,94 m. Zapomnila
sem si tudi, da njihovo praznovanje božiča izvira še iz zelo stare tradicije in
imajo zato kar nekaj zanimivih in nenavadnih običajev.
Španci nimajo samo
pestre arhitekturne in arheološke, še iz rimskih časov izvirajoče zapuščine, ampak tudi prečudovita naravna bogastva (jezera, gozdove,
jame …). To nas je nekatere malo presenetilo, saj smo si predstavljali
predvsem zanimiva in ogleda vredna mesta. Tudi Italijani so nas presenetili s predstavitvijo svoje države, predvsem s tem, kako različni so si
lahko stereotipi od dejanskega stanja v državi.
Po formalnem, šolskem delu se je naša skupinica s španskimi dijaki
zapeljala z avtobusom do Nove Gorice, kjer smo se povzpeli na Kapelo, se spustili na trg in končali v sproščenem pogovoru ter primerjanjem kultur ob grizljanju kostanjev. Doma naju je kljub pozni uri, a za
Špance povsem običajni, čakala večerja – slovenske dobrote. Ostali
so popoldne preživeli zelo različno, nekateri so šli na bovling, drugi so si
ogledali razne znamenitosti …
V sredo smo se zjutraj vkrcali na avtobus in se odpeljali do Ljubljane. V
Narodnem muzeju smo si Slovenci vodeno ogledali razstavo, naši gostje pa so spoznavali slovensko kulturno dediščino. Sami smo nato v
skupinicah zavili na Ljubljanski grad ali pa se ustavili ob založeni tržnici
in potrpežljivo čakali, da so si naši vrstniki nakupili spominkov.
Po krajšem sprehodu nas je avtobus odpeljal do Pirana. Skozi ozke
uličice smo se najprej povzpeli do cerkve sv. Jurija, da bi se dodobra
naužili razgleda na slovensko obalo, nato pa smo se sprehodili do svetilnika, od koder smo si
po fotografiranju mestece ogledovali sami. Na
Tartinijevem trgu smo si
privoščili sladoled in ujeli
spomine s kamero telefona.
V četrtek smo začeli z delavnicami. Polovica nas je v okviru biološkega krožka prepoznavala rastline s pomočjo določevalnih ključev, v drugi skupini pa
smo spoznavali ljudske pripovedke in pravljice, izvirajoče iz različnih držav.
Zabavali smo se lahko tudi ob ilustriranju likov iz zgodbic.
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Sledila je predstavitev podjetniških dejavnosti in udejstvovanja mladih pri
evropskih projektih na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. (Nekatere nas
je kar zamikalo zamenjati Vipavo za privlačne aktualne ljubljanske dejavnosti).
Mislim, da smo se vsi strinjali, da je bila ena najbolj zabavnih dejavnosti
plesna delavnica. Učenja bodisi tradicionalnih bodisi modernejših plesov
sodelujočih držav, seveda tudi naših, smo se v telovadnici vsi z navdušenjem lotili. Portugalci so nam zaplesali celo v narodnih nošah.
Popoldne smo preživeli zelo različno, nekateri so se z vlakom odpeljali na
Bled, drugi so si podrobneje ogledali Novo Gorico, se
povzpeli na vipavski Stari
grad, obiskali Postojnsko jamo …
V petek nas je avtobus zapeljal do Brd. Tam smo si ogledali uličice Šmartnega in staro briško hišo ter se vsi dolgočasili ob gledanju filma. Sledila je
težko pričakovana kuharska delavnica. V bližnji domačiji smo se v skupinah po nekaj uvodnih navodilih zagnano lotili priprave jabolčnega peciva. Sledilo je kuhanje različnih minešter, bele polente, omak, mesa, krompirja – raznih slovenskih dobrot. Večina nas je v delavnici uživala in smo se
kljub mogoče pomanjkljivim kuharskim spretnostim dobro odrezali. Ko smo
jih na koncu vsi nestrpni poskusili, jih je bila večina kar posrečenih, najbolj
pa je šel v promet jabolčni biskvit.
Po prihodu v Ajdovščino so se skupinice posameznih držav razkropile. Nekateri so zavili v Postojnsko jamo, drugi smo si
izbrali bolj umirjeno skupno druženje in ogled bližnjih zanimivosti, kot sta izvir
Hublja in Castra.
V soboto smo še zadnjič skupaj pospravili zajtrk, si izmenjali darila in se zapeljali
do zbirnega mesta v Ajdovščini, kjer smo se po dolgem poslavljanju še zadnjič
objeli.
Vsakovrstna potovanja, še posebej pa izmenjave, so odličen način širjenja
znanja in razumevanja ter sprejemanja tujih kultur. Tokratna izmenjava mi je
prinesla veliko in sem iskreno hvaležna za priložnost iz prve roke izvedeti za običaje in tradicije drugih narodov. Kar pa je mogoče trenutno še pomembnejše:
pridobila sem vrstniške stike ter si izmenjala mnenja o sedanjih političnih, okoljskih, verskih in gospodarski temah. Seveda obstajajo razlike, a našli smo tudi mnogo skupnega, predvsem v tem, da si kot
mladi želimo zabave in odkrivanja sveta, po drugi strani pa nam je mar za težave, s katerimi se sooča svet.
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IZMENJAVA S KATOLIŠKO GIMNAZIJO V POŽEGI
Piše: Luka Štrukelj
Na lepo nedeljsko popoldne, 20. oktobra 2019, smo se štirje dijaki (Neža
Vidic, Kaja Gleščič, Uroš Tozan in Luka Štrukelj) skupaj s šolskim kaplanom gospodom Primožem Erjavcem podali na pot proti Požegi. Spremljali so nas lepi spomini iz preteklega šolskega leta, ko smo gostili dijake iz Katoliške gimnazije Požega v Vipavi. Vsi smo
pričakovali ta dan in se drug drugega razveselili ob prihodu v Požego.
Tam so nas sprejeli dijaki Mia Ćorluka, Leonarda Zelenika, Karlo Veletić in Ante Brkić s kaplanom Krunoslavom Siroglavićem. Poskrbeli so za našo lakoto in nas odpeljali h gostujočim družinam.
V ponedeljek so nam dijaki predstavili svojo šolo, kolegij in športni projekt
“Šport vključi ̶ probleme izključi”, v sklopu katerega smo se preizkusili v
plezanju na najvišjo umetno plezalno steno na Hrvaškem. Po malici smo
odšli na voden ogled mesta. Voditeljica nas je popeljala mimo frančiškanske cerkve Svetega Duha, škofijskega ordinariata, katedrale Svete
Terezije Avilske in skozi muzeje raznih bogoslužnih pripomočkov in drugih
umetnin. Popoldan smo se odpravili v Kutijevo, kjer se nahaja znana vinarija (vinska klet). Po koncu sprehoda skozi stare podzemne kleti
smo smeli vino tudi preizkusiti. Od tam nas je pot vodila še skozi Slavonski
Brod, eno od ključnih mest v času Hrvaškega osamosvajanja. Na koncu
smo si privoščili večerjo v Hiši piva in
se utrujeni vrnili na domove.
Odpočiti smo se v torek zbrali pred šolo in se s kombijem odpeljali v Virovitico, kjer
smo si ogledali frančiškansko cerkev s pripadajočim samostanom, dvorec Pejačević in Mestni muzej. Zaključek je bil obisk tamkajšnje Katoliške klasične
gimnazije.
Ob povratku proti Požegi smo se ustavili na paintballu. Ko smo dobili vojaške zaščitne obleke in puške, smo bili kar malo v strahu, vendar se je ta hitro razblinil, tako da
smo se predali zabavi.
Po vsem lepem, skupaj doživetem, je prišel tudi dan slovesa, ko smo se morali, v
upanju na ponovno snidenje, posloviti. Vsi smo se strinjali, da nam bo ta teden še
dolgo ostal v spominu.
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ERASMUS+ PROJECT OUR FUTURE
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MATHS ALIVE ̶ IZMENJAVA V ROMUNIJI
Piše: Zala Gruntar

Prvi teden v decembru 2019 se nas je 5 dijakov in dva profesorja
odpravilo na matematično izmenjavo v mestece Gheorgheni, ki se
nahaja na severu Romunije. Pot smo začeli že zelo zgodaj. V nedeljo, 1. decembra, smo se ob treh zjutraj vkrcali na avtobus v Šempetru, ki nas je odpeljal do letališča Treviso v Italiji. Po uri in pol leta do
romunske prestolnice Bukarešte pa nas je čakala še 4-urna vožnja s
kombijem do Gheroghenija. Po dolgem dnevu smo zvečer prispeli
do naših gostiteljev, ki so nas veselo pričakali in lepo pogostili.

Prva razlika, ki smo jo
opazili oziroma občutili, je bila v temperaturi, saj so tam temperature
segale tudi nižje od -̶ 10 stopinj Celzija. V ponedeljek je zapadel sneg, ki
smo se ga vsi razveselili, saj ta le redko zapade v Vipavski dolini. Dopoldneve med tednom smo preživeli v šoli, kjer smo sodelovali pri programu.
Ta je bil sestavljen iz aktivnosti v angleščini. V skupinah smo bili skupaj z
učenci iz Romunije ter Portugalske in Poljske. Skupaj smo reševali naloge s
področja matematike, angleščine, biologije in robotike. V sredo pa smo
se odpravili na ekskurzijo v Bran, kjer smo si ogledali grad, v katerem naj bi
prebival sam zloglasni Drakula, čeprav za to ni nobenih dokazov. Nekaj
nas je zbralo pogum in smo odšli tudi v hišo strahov poleg gradu, zapustili
pa smo jo precej manj pogumno. Zvečer smo si ogledali še mesto Braslov
z božičnim sejmom. Mesto je bilo okrašeno s številnimi lučmi. Na glavnem
trgu je stala visoka okrašena smreka, okrog nje pa so bile stojnice s toplimi napitki, okraski, spominki … Znano, a drugačno.
Popoldneve in večere smo preživeli izven šole. Z gostitelji, s katerimi smo se odlično ujeli, smo se zabavali na veliko različnih načinov. En popoldan smo celo odšli
bovlat. Imeli smo srečo, da smo prišli v Gheorgheni ravno v tednu sv. Miklavža.
Mesto se po tem svetniku (po madžarsko) celo imenuje. Vsak dan so bile zato na
mestnem trgu številne dejavnosti, prireditve in koncerti. V četrtek smo si tako
ogledali ognjemet, nato pa odšli k enemu izmed gostiteljev, ki ima doma bazen.
Čeprav smo se na začetku tedna snega zelo veselili, smo se prehoda z ledenih
̶ 12 stopinj na toplih + 20 precej razveselili. V petek, ki je bil zadnji dan izmenjave,
smo v šoli izdelovali božično okrasje, popoldan pa smo se udeležili zaključne prireditve. Po njej smo imeli večerjo s pokušnjo tradicionalnih jedi iz Romunije, Poljske, Portugalske in Slovenije. Zatem smo se še malo družili, nakar je napočil trenutek, ko smo se morali na žalost posloviti. Čeprav smo bili skupaj le teden dni, smo
vzpostavili dobre prijateljske stike in slovo je imelo grenak priokus. Pot domov
smo zopet začeli zelo zgodaj, v nedeljo ponoči, in se v Slovenijo vrnili popoldan.

14

HODITI NA IZMENJAVE ...
Preverite svoje znanje matematike in rešite naslednje naloge. Rešitve poiščite pri profesorjih matematike.

1. Izračunajte višino mize.

2. Premaknite dve vžigalici tako, da dobite 2000

3. Nadaljujte zaporedji:
a) j, f, m, __________________________________________________________________________

b) 14, 15, 92, 65, __________________________________________________________________
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POLETNA ŠOLA KLASIČNIH JEZIKOV
Piše: Polonca Zupančič
Tudi letos se je poletne šole klasičnih jezikov, ki jo že več zaporednih let organizira
Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete v sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije, udeležilo kar nekaj dijakinj Škofijske klasične gimnazije.
Šola je potekala od 22. do 30. junija, prizorišče dogajanja pa je bil tudi tokrat Peloponez, do katerega smo prispeli s trajektom.
Večino časa smo preživeli v hotelu v mestu Iria na severovzhodu Peloponeza, kjer
smo uživali ob pogledu na grško obalo, se namakali v razgretem morju ali pa se ob
mrzli ledeni kavi hladili v senci. Da pa naše bivanje vendarle ne bi bilo preveč počitniško, so organizatorji poletne šole poskrbeli tudi za pester izobraževalni program:
dijaki so tako prisluhnili posameznim predavanjem o zgodovinskem, mitološkem, filozofskem, jezikovno-zgodovinskem in literarnem ozadju bližnjih krajev, v jezikovnih
delavnicah so se učili staro- oziroma novo-grškega jezika ali pa nadgrajevali znanje
latinščine, v ustvarjalnih urah pa je prišla do izraza njihova umetniška plat – dijaki so
se na primer preizkusili v risanju vaznih poslikav, oblikovanju mitoloških stripov, preigravanju antičnih in modernih grških
melodij ter razglabljanju o perečih filozofskih vprašanjih. Poleg tega smo tudi letos obiskali starodavne Mikene in znamenito Atrejevo grobnico, dalje mondeni Navplio, kjer smo nakupovali spominke, novost pa je bilo odkrivanje ostankov Zevsovega templja v osrednji pokrajini Arkadiji, znani po neobljudenih gričih in ozkih kozjih stezicah. Program poletne šole smo zaključili v Epidavru, kjer smo si navdušeni ogledali uprizoritev Ajshilove trilogije Oresteja in se v poznih urah
vrnili domov. Tudi letos je bila poletna šola polna doživetij, ki nam bodo še dolgo ostala v lepem spominu.
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»Vse na poletni šoli je bilo zame bolj ali manj novo, zato je bilo zelo zanimivo in nepozabno. Zlasti mi je bila všeč Oresteja v Epidavru, saj je ogled predstave v najznamenitejšem in najbolje ohranjenem grškem gledališču nekaj zelo posebnega. V času našega bivanja v Grčiji smo seveda preizkusili kar nekaj tradicionalne grške hrane in ugotovili, da imajo
zelo radi kuhano zelenjavo v omaki, saj smo različne verzije le-te dobili kar trikrat ☺.
Kaja Zagožen, 3. b«
»Poletna šola mi je bila všeč, ker smo tam spoznavali grški jezik in kulturo. Najbolj všeč so mi bile ure učenja nove grščine, saj se mi zdi ta jezik zelo zanimiv. To poletno šolo bi zato priporočila vsem, ki jih zanimajo grška zgodovina, jezik in
kultura.
Tinkara Rebec, 3. b «

»Šolo si bom zapomnila po učenju grščine, saj sem se naučila nekaj grških besed in pozdravov, Grki pa so bili zelo veseli, če smo jih v komuniciranju uporabljali. Posebej me je presenetila njihova hrana pa tudi precej nižji življenjski standard.
Monika Čehovin, 3. c«
»Šolo si bom najbolj zapomnila po svoji prvi vožnji z ladjo, ogledu antične predstave in nepredvidenem srečanju z čisto
pravimi arheologi na kraju izkopavanja. Presenetilo me je, da v mnogih mestih nimajo pitne vode.
Lea Lavrenčič, 3. c «
»O poletni šoli sprva nisem imela veliko pričakovanj, v prvi vrsti sem se samo želela naučiti novega jezika in spoznati
Peloponez, kmalu pa so se začela spletati tudi nova prijateljstva. To potovanje mi bo zaradi obiska novih krajev, razglabljanja o filozofskih vprašanjih, kopanja in odličnih girosov za vedno ostalo v lepem spominu.
Urška Krajnc, 3. b «
»Na poletni šoli sem predvsem uživala v družbi prijateljic in spoznavanju drugih udeležencev. Od jezikov sem si izbrala
učenje grščine, med ustvarjalnimi delavnicami pa slikarsko, kjer smo poustvarjali motive z grških antičnih vaz.
Larisa Leban, 3. c «
»Že pot do Grčije se mi je zdela zanimiva, ker smo se peljali z ladjo. Najbolj všeč so mi bili ogledi antičnih znamenitosti,
še zlasti ogled Miken z Levjimi vrati ter moderno mesto Navplio. Pogrešala sem le ogled Aten.
Nika Krašna, 3. c «

»Na poletno šolo smo se dijakinje drugih letnikov odpravile takoj po zaključku šolskega leta, malo utrujene, a pripravljene na nove dogodivščine. Toda kljub dolgi in naporni poti smo v Grčiji uživale prav vse dni. Zagotovo mi bo v spominu
najbolj ostala ekskurzija v mesto Navplio, kjer smo videli znamenite grške hiše, ki jih srečamo na oglasih. Tedna v Grčiji
se bom z veseljem spominjala in upam, da se nekoč vrnem in spet obiščem to prekrasno deželo, ki ima tako dolgo
zgodovino.
Andreja Tomažič, 3. c «
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NA FESTIVALU ZNANOSTI
Piše: Nika Uršič

V sredo, 25. septembra, se nas je 8 dijakov in dijakinj z laborantko Nadjo Pregeljc Ušaj odpravilo na Festival znanosti v
Ljubljano. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo smo prisluhnili dvema predavanjema, skupina študentov pa
nam je predstavila tudi zanimive kemijske poskuse s tekočim dušikom in drugimi snovmi.
Na prvem predavanju nam je dr. Sašo Dolenc razložil, kako dojemamo dobre zgodbe in zakaj so nam tako všeč. Trik je
v tem, da se med pripovedjo v telesu sproščajo različni hormoni, ki uravnavajo naše občutke. To je povezal tudi s splošnimi predstavitvami, kako jih narediti zanimivejše, in nam celo predlagal način, da si med poukom zapomnimo več.
Sledil je ogled kemijskih poskusov, za tem pa predavanje o tem, kako so nova odkritja v farmaciji in medicini spremenila našo družbo. Tu nas je Miha Pate, univerzitetni diplomirani kemik, poučil tudi o vplivu nekaterih substanc na človeški
organizem.
Predavanja so bila za nekatera zanimiva, drugim so se zdela preveč eenostavna, vsi pa smo se čudili, ko smo prišli v
dvorano, polno osnovnošolcev☺.
Nekaj vtisov: (anonimno)
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Zanimivo, poučno, zanimivi poskusi.
Zdelo se mi je otročje, prelahko, prilagojeno mlajšim generacijam.
Zadnje predavanje o boleznih in učinkovinah je bilo zanimivo.
Obujali smo spomine na snov iz osnovne šole.
Uporabno predavanje o zgodbah, kako zgodba vpliva na naše počutje, kateri hormoni se kdaj sproščajo.
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FESTIVAL ANTIKA
Piše: Žana Žgavc
Ko nas je profesorica latinščine vprašala, ali bi se rade udeležile Festivala antika, nas osem deklet ni odgovorilo pritrdilno le
zato, ker bi si želele šole prost dan, ampak tudi ker smo si želele podrobneje spoznati življenje starih Grkov in Rimljanov. In
tako smo se v petek, 27. septembra, s šolskim kombijem odpravile proti Ljubljani, kjer smo si v Cankarjevem domu najprej
ogledale razstavo o znanosti in tehnologiji antičnih Grkov, nato pa na Filozofski fakulteti prisluhnile priznanima predavateljicama.
Na prvem predavanju, ki ga je vodila uveljavljena prevajalka in raziskovalka Nada Grošelj, smo spoznavale, kako so stari
Rimljani vplivali na koledar, ki ga imamo še danes. Na drugem predavanju mlade raziskovalke na oddelku za arheologijo,
Anje Ragolič, smo imele priložnost izvedeti več o epigrafiki kot vedi, o spomenikih in napisih na njih. V kratki delavnici, ki je
sledila predavanju, pa smo se lahko udeleženci tudi sami preizkusili v prevajanju besedil na spomenikih. Čas je tekel hitro;
še preden smo se sploh zavedali, smo polni lepih in poučnih doživetij ter očarani nad naprednostjo starih civilizacij prispeli
v Vipavo.
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»ZAGOTOVO STA BILA TO DVA TEDNA, KI SI JU BOM ZA
VEDNO ZAPOMNIL« ̶ INTERVJU Z BLAŽEM MUROVCEM
Pišeta: Neža Marussi, Ajda Furlan

Blaž Murovec je v šolskem letu 2018/19 na državnem tekmovanju iz geografije na temo migracije dosegel odlično 5. mesto, s katerim si je utrl pot do mednarodne geografske olimpijade.
Blaž, koliko časa se že udeležuješ geografskih tekmovanj?
Geografskega tekmovanja sem se prvič udeležil v šestem razredu. Ker nisem vedel, kako tekmovanje izgleda, nisem
ničesar osvojil. Naslednjič sem se ga udeležil v osmem razredu in na državnem tekmovanju dosegel 4. mesto. Naslednje
leto mi je šlo še bolje, saj sem bil tretji. V prvem letniku gimnazije sem ponovno ostal praznih rok, sem pa zato še toliko bolj
zadovoljen z lanskim rezultatom.
Kaj te je pritegnilo k udeležbi na tem tekmovanju? Si tako velik podvig že vnaprej načrtoval in si postavil določen cilj ali
si želel le preizkusiti svoje znanje?
V osnovni šoli sem se tekmovanja udeležil, ker sem hotel dobiti kakšno priznanje. Po dosežku v osmem razredu pa sem
spoznal, da mi je tekmovanje pisano na kožo. Takšnih uspehov, kot sem jih dosegel, nisem načrtoval, sem pa mogoče v
sebi upal oziroma si jih želel.
Kdaj si se začel zanimati za geografijo? Ali ti geografija predstavlja neke vrste hobi, se z njo nameravaš ukvarjati tudi po
končani gimnaziji?
Ne morem točno povedati, kdaj sem se začel zanimati za geografijo. Že kot majhen sem gledal zemljevide in se s tem
srečal z geografijo. Kasneje sem se začel zanimati tudi za vremenoslovje, kar mi verjetno pomaga pri podnebjih. Še sam
ne znam povedati, kako to, da mi tako leži geografija. Z geografijo kot hobijem se mogoče še najbolj ukvarjam, ko grem
v hribe. Še vedno pa rad prelistam atlas oziroma preberem vremensko napoved, ko imam čas. O študiju geografije sicer
nisem razmišljal, tako da bo verjetno ostala samo kot zabaven in zanimiv hobi.
Katera področja te poleg geografije še zanimajo?
Od zmeraj me je veselila matematika. Sicer mi na tekmovanjih ne gre tako dobro, kot bi si želel, ampak je predmet, ki se
mi ga ni potrebno veliko učiti. Od predmetov v šoli bi lahko izpostavil še fiziko, ki mi prav tako ne dela veliko preglavic.
Razmišljal sem tudi o študiju teh dveh smeri. V zadnjem času pa razmišljam tudi o študiju medicine.
Odličen dosežek na državnem tekmovanju ti je omogočil udeležbo na geografski olimpijadi Jugovzhodne Evrope v Beogradu. Kako je tekmovanje potekalo? Kaj ti je pri reševanju nalog predstavljalo največji izziv?
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz treh delov: terenskega dela, multimedijskega testa in testa o splošnem znanju geografije. Terenski del je sestavljen najprej iz sprehoda čez naravo, ob katerem smo si morali čim več zapisati in zapomniti, saj
nas je nato čakal test z vprašanji o terenski poti. Multimedijski test je test na računalniku, ima 40 vprašanj, na voljo pa je 45
minut. Test splošnega znanja geografije pa vsebuje vprašanja o splošni geografiji sveta. Največ težav mi je povzročal
prav slednji, saj moraš vedeti, kako se vsi izrazi glasijo v angleščini. Ostale težave mi je povzročal multimedijski test, ker so
vprašanja projicirali na tablo, zato nisem mogel po mili volji skakati med njimi, ampak sem imel za vsako vprašanje na
voljo le eno minuto. Tako mi je pri lažjih vprašanjih čas ostajal, pri težjih pa mi ga je zmanjkalo.
Na mednarodnem tekmovanju v Beogradu tema tekmovanja ni bila tako ozko opredeljena kot na državnem. Se ti zdi to
prednost ali je prav zaradi tega tekmovanje bolj zahtevno?
Menim, da je zaradi tega tekmovanje težje, saj se ti ni treba naučiti samo »nekaj« strani kot za tekmovanje v Sloveniji,
ampak se moraš naučiti snov več knjig, če želiš doseči najvišja mesta.
V čem se mednarodna tekmovanja razlikujejo od običajih državnih geografskih tekmovanj?
Najbolj se razlikujejo v tem, da na državnih tekmovanjih ni multimedijskega testa. Razlika pa je tudi v tem, da so na mednarodnih tekmovanjih vprašanja o obči geografiji, na državnih pa je določena smer oziroma viri.

20

IZOBRAŽEVATI SE …

Avgusta pa si se udeležil še 16. mednarodne geografske olimpijade v Hongkongu. Na njej je sodelovalo mnogo dijakov iz
petintridesetih različnih držav. Kako si se pripravljal na olimpijado? Je bilo težko žrtvovati počitniške dni za učenje☺?
Prebiral sem razne knjige, gledal zemljevide in grafe. Pregledal pa sem tudi dosedanja tekmovanja. Kar težko je bilo v vročih dneh zbrati dovolj volje in začeti brati angleško knjigo o geografiji, ki ji ni bilo videti konca. Priznam pa, da nisem žrtvoval vseh dni. Počitnice so le počitnice ☺.
Si si morda tudi ogledal mesto? Kakšno se ti zdi? Kakšne vtise in novo pridobljeno znanje si prinesel iz Hongkonga?
Po tekmovanju sem se udeležil ekskurzije, ki so jo organizirali. Ogledali smo si mesto in tudi naravo, ki ga obkroža. Mesto je
zelo veliko, nepredstavljivo za nas, ki imamo glavno mesto z nekaj manj kot 300.000 prebivalci. Iz Hongkonga sem prišel
zelo vesel, ker sem se imel zelo lepo, saj smo se slovenski dijaki zelo dobro razumeli med sabo. Spoznal sem pa še nekaj
ostalih. Zagotovo sta bila to dva tedna, ki si ju bom za vedno zapomnil.
Se tudi letos nameravaš udeležiti kakšne olimpijade?
Zagotovo si želim, bomo pa videli, kako se bom letos odrezal na geografskem tekmovanju najprej v Sloveniji.
Blaž, najlepša hvala za pogovor in iskrene čestitke!
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RAZISKOVALNE DELAVNICE PRI PODJETJU COBIK
Pišejo: Nika Uršič, Anja Novak, Danaja Stegl, Gregor Adamič
Od 20. do 22. 1. 2020 se nas je skupina dijakov ŠGV skupaj z dijaki
Gimnazije Nova Gorica udeležila biotehniških delavnic v podjetju Center
odličnosti za Biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (COBIK) v
Ajdovščini. Poleg ogleda laboratorija in izčrpne predstavitve s strani
raziskovalk smo se v laboratorijskem delu preizkusili tudi sami in tako
spoznali osnove biotehnologije z vpogledom v njihovo delo.
S pomočjo zelo prijaznih zaposlenih smo najprej vzgojili svoje bakterije,
nato pa iz bakterijskih celic izolirali plazmidno DNA. Že med delom so bile
raziskovalke pripravljene odgovoriti na vsako vprašanje in so z nami delile
celo svoje izkušnje študija v tujini.

»Delavnice so mi zelo ugajale, predvsem ker sem pridobila ogromno praktičnega znanja in celo hiter vpogled v
svet današnjih biotehnologov. Lahko sklepam, da so nas vse, ki smo se delavnic udeležili, naravoslovne vede že
prej veselile, teh nekaj dni pa nam je le še bolj odprlo oči. Zelo sem bila zadovoljna tudi z izvedbo samih dejavnosti
in s poklicnimi raziskovalkami, ki so nam predale veliko uporabnega znanja in nam bile pripravljene odgovoriti na
vsako vprašanje.« Danaja Stegl

»Delavnice so bile izredno zanimive in od njih sem odnesel veliko
praktičnega znanja. Pokazale so mi tudi, da je vredno razmišljati v
tej smeri glede poklica.« Gregor Adamič
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IZKUŠNJA EVROŠOLE
Piše: Ana Medvešček
Eno izmed najbolj dejavnih področij ŠGV so zagotovo projekti Evropske unije, preko katerih se spodbuja delovanje dijakov kot ambasadorjev Evropskega parlamenta, širi znanje,
poudarja pomen in vpliv EU na naše življenje. Eden izmed že
skoraj tradicionalnih projektov, ki je dijakom zlezel pod kožo,
je tekmovanje Eurošola. Letos smo se spopadli s popolnoma
novim konceptom le-tega, ki je zahteval več angažiranosti in
priprave, za našo šolo pa velik izziv, saj nimamo debatnega
krožka. Tako so se iz prvotne ekipe tretjeletnikov oblikovali
manjši sestavi, zadolženi za specifična področja, in lotili smo
se dela.
Zadnji teden pred odhodom v Ljubljano smo debaterji spoznali, da je skrajni čas, da se nehamo izogibati soočenju s
tujim svetom debat, in začeli smo z intenzivno pripravo. Začetek je bil vse prej kot epski, vendar je Domen z jeklenimi
živci in neverjetnim zaupanjem v uspeh ter razumskim pristopom precej blagodejno vplival na ne najbolj prepričane
ostale člane ekipe.
In tako se je z bliskovito hitrostjo in velikim številom ur, presedenih v mansardi, približal petek, 13., ki je bil v našem primeru popolna negacija mita o nesreči. V Ljubljani se je ta dan odvijalo že 5. tematsko tekmovanje Evrošole, tokrat na
temo Odnos mladih do drog in alkohola. Po sprejemu v stavbi Evropskega parlamenta smo se preko interaktivnih animacij sprehodili po digitalizirani EU, nato pa začeli z uvodnim programom srečanja. Kljub sproščeni klimi, prijetni dobrodošlici in topli kavi je bilo ozračje začinjeno s kančkom treme in naraščajočo napetostjo. Žana, Eva in Tia, ki EU poznajo
»v nulo«, so že takoj na začetku odpisale kviz in nas nasmejane pomirile, da je šlo kot po maslu. Sledile so debate na
dano temo, ki so potekale po principu klasičnega besednega dvoboja med dvema ekipama: ena je zagovornik, druga pa nasprotnik dani tezi. Da pa stvari ne bi bile preveč enostavne, so celotno debata snemali in v živo predvajali na
FB strani Evropskega parlamenta. Ena točka, dodana k ocenam strokovne komisije, je bila pridobljena prav na tej spletni platformi. Med prenosom v živo je namreč virtualno občinstvo lahko glasovalo za svojega favorita s pomočjo izbranih smeškov.
Kljub pritisku in rahli živčnosti smo se vzeli v roke in vklopili igralske sposobnosti ter se po principu fake it until you make it
nasprotnikom in celotnemu občinstvu že na začetku predstavili kot nedvoumni zmagovalci. Srečni met kovanca nam
je določil nasprotovanje dani tezi (stroške poškodb in zdravstvenih zapletov, ki so posledica prekomernega uživanja
drog in alkohola, bi si morali kriti pacienti sami), s katero smo se s človeškega vidika vsekakor lažje poistovetili. Čeprav
je bila celjska ekipa izredno močna v citiranju številk in statističnih podatkov, je bilo zastavljanje neodgovorljivih vprašanj in nizanje hitrih odgovorov precej enostavnejše, kot smo pričakovali. Kot se je na koncu izkazalo, je moralni nauk in
nota človeškosti in sočutja do soljudi, kar smo zagovarjali, prepričal tako strokovno žirijo kot tudi prisotno občinstvo.
Odrešeni bremena smo se sprostili.
Po pici velikanki in prijetnem kramljanju je sledilo sladko presenečenje:
3. mesto je zasedla ŠGV. Nepričakovan rezultat nas je dvignil na noge,
saj smo v debaterstvu popolni amaterji med šolami, ki imajo na tem
področju dolgoletno zgodovino. Vendar se »vse da, če se hoče«, bi
rekla profesorica Sever, naša mentorica in glavni 'krivec', da smo za to
priložnost sploh izvedeli, si upali it tja in smo prilezli, kamor smo. Poleg
nasvetov in EU-trikov nam je donirala tudi kakšno »brco v rit« in motivacijski govor, da smo iz faze jamranja in strahu sploh prešli v bolj produktivne vode in se lotili dela. Med pisanjem govorov, argumentov in stališč
smo se navdušili nad konceptom debat in njihovim doprinosom v naše
življenje ter pogled na svet. Upamo, da se bo razvijajoča ideja o debatnem krožku na ŠGV kmalu uresničila in dijakom omogočala pridobivanje v današnjem svetu še kako zaželenih vrlin.
Hvala vsem dijakom in profesorjem za FB srčke, žrtvovane ure puka in
spodbudne komentarje, žal pa je celjska šola zbrala več glasov in dobila odločilno točko, zaradi katere smo bili ob 1. mesto. Vendar takrat o
tem nismo razmišljali in srečni po puhastem belem snegu kot brezskrbni
otroci oddivjali novim zmagam naproti.
Naslednje poglavje zgodbe novih izkušenj, poznanstev in idej se bo
pisalo spomladi, ko se na nagradni izlet celotna ekipa odpravlja na
zastopanje mladinskega Evropskega parlamenta v Strasbourg.
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BLATNI, MOKRI, A VESELI ̶ VTISI Z ANIMATLONA
Pišeta: Zala Merzel, Nika Uršič

Druženje, praznovanje, ovire, blato, voda, prijateljstvo ... Zdaj že skoraj tradicionalni Animatlon je namenjen skupnemu
praznovanju po končanih oratorijih, povezovanju animatorskih skupin in pridobivanju zagona za druženje tudi tekom
šolskega leta. Tudi letos je potekal na prvo septembrsko soboto v Želimljem.
Verjetno vas zanima, kako je bilo … Približno takole sva z Zalo obujali spomine ...
Nika: Ej, Zala, se spomniš, koliko oratorijev je bilo letos poleti? Sploh nisem vedela, da je toliko animatorjev v Sloveniji.
Zala: Se mi zdi, da jih je bilo čez 200. Ja, res nas je veliko. Ampak kljub temu da smo vsi molili, da bi bilo sonce, nas Bog
ni uslišal.
N: Ja …, kako mrzlo je bilo. Megla, dež …, sem že mislila, da ne bo poligona.
Z: Eh, smo bili pač malo bolj mokri. Kaj je tebe zeblo?
N: Nisem imela časa misliti na to … Joj, ne bom pozabila tistega penastega tobogana na začetku!
Z: Ja …, in kar je sledilo potem ... Celo avto smo vlekli ... In tiste hodulje.
N: Se spomniš, koliko časa smo lezli čez zid?
Z: Celo večnost smo potrebovali in ti potem nisi mogla skočiti dol.
N: Če je bilo pa visoko ... In tisto, kar je plavalo potem v potoku, je bila riba?
Z: Upam, da ja. Ma po potoku smo nekam dolgo hodili ... in plavali. Na koncu sploh nisem več čutila nog, tako je bilo
mrzlo.
N: Tam smo malo zašli. Smo se pa vsaj rešili blata.
Z: In ga potem na naslednji oviri znova pobrali. Pa še peti smo morali vmes.
N: In potem ko smo tekli kar počez čez travnike, namesto da bi šli lepo okrog po cesti.
Z: Pa v hrib …, ampak smo pa prehiteli dve skupini.
N: To je res, in smo bili pošteno utrujeni na koncu.
Z: In blatni ...
N: Saj so nas gasilci oprali. No, vsaj zdelo se je tako. V garderobi sem imela obleke še vedno polne kamenčkov.
Z: To pač spada zraven. Ampak piknik na koncu je bil odličen.
N: Zato, ker smo bili vsi tako lačni.
Z: Verjetno, ja. Pa potem ko smo plesali zunaj na dežju in igrali odbojko.
N: tudi košarko so igrali in karte.
Z: Ja …, prehitro je minilo.
N: Najboljše pa je bilo na koncu, ko ti je sestra skoraj pobegnila z avtom
in si tekla za njo.
Z: Ni smešno …, sem morala teči skoraj do glavne ceste.
N: Drugo leto greva še enkrat, ne?
Z: Obvezno.
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»Meni je blo ful uredi
na predavanji gospe
Katje, ki mi je
razsvetlila pot v
življenju.«

»Pršli smo
zaradi
družbe.«

Mladost, prijatelji,
druženje, glasba,
spoznavanje novih
ljudi, koncert, sv.

»Uredu je,
zabavno, dobro
organizirano.«

»Ful je fajn, ka sm na
sončki in uni ostali
okrog mene se
pritožujejo, ma veste
kej vm povem? Pejte
na sonce.«

maša, spoved,
delavnice,

»Fajn.«

nogometni turnir,

STI

stojnice, zabava,
veselje, vseslovensko
katoliško srečanje
mladih, animacija,

ČNA

prostovoljstvo,
ljubezen, Bog, ples,
»Ful je fajn, samo je
blo bulši lani, ka so
ble bulši stojnice.«

petje, Dolenjska,

»Uredi je in
velik folka
vidiš.«

september, navdih,
sendviči, palačinke,
predavanja, zvonovi,
spoznavanje sebe,
zapestnice, duhovna
rast, hrana, avtobus,

»Smo že bli.
Je bulši ku
lani.«

vlak, avto,
fotografiranje, hoja,
škofje, gneča, skavti,

»Zanimal nas
je, kak je in, ja,
ful je fajn.«
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veselje do življenja
»Se mi zdi
bulši ku
lani.«

»Ja men je supr, sploh ka
delam. Fino je zato, ker
spoznaš nove ljudi, se
srečaš s prjatli po dolgem
času in to, dá res neko
veselje, neko ljubezn do
tega, da živiš!«

VEROVATI ...

VROCLAV (POLJSKA)
Pišejo: Domen Medvešček, Luka Štrukelj, Nika Uršič
Odločitev za odhod na Evropsko srečanje mladih je prišla iznenada. Nikoli se
nisem udeleževal tovrstnih srečanj za mlade kristjane, a vseeno sem se pustil
prepričati in se prijavil tik pred iztekom roka. V Vroclavu sem užival kljub bolj
mrzlemu vremenu, posebej so me ganile večerne taizéjske molitve. Nekaj
neverjetnega je, ko polna dvorana mladih poje alelujo v harmoniji. Mladi smo
mesto nekako zavzeli – kamorkoli si šel, si lahko videl nekoga, ki je imel pri sebi
vrečko srečanja, ki je omogočala brezplačen javni prevoz, vstop na delavnice in večerni obrok. Med nami je bilo čutiti bratstvo in medsebojno spoštovanje, najsibo med Ukrajinci in Rusi ali med Poljaki in Slovenci. Naslednje leto pa
bo srečanje organizirano bližje našim krajem ̶ v Torinu.
Domen Medvešček
Ko sem se odločil, da grem na Evropsko srečanje mladih me je naprej spreletaval srh, saj nisem vedel, kako se bom
počutil, kako se bo odvijalo. Vendar me je že kmalu po prihodu na Poljsko ta strah minil. Že prvi dan sta me je navdušili
preprostost in odprtost tamkajšnjih prebivalcev. Predvsem doživete so bile taizéjske molitve, ko smo se vsi kristjani, bodisi
katoliki, pravoslavci, protestanti združili v molitvi za mir, edinost, ljubezen, blagoslov v novem letu. Očaralo me je tudi
samo mesto, četudi je časa za obisk bilo nekoliko malo. Ob slovesu smo družini gostiteljici obljubili, da se še srečamo ̶
morda, kdo ve, v prihodnje …
Naslednje leto nasvidenje v Torinu!
Luka Štrukelj
»Kje bom pa letos praznovala novo leto?« je bilo vprašanje, ki se mi vsako leto postavi na začetku decembra. No, in ko
sem tako razmišljala, sem se spomnila na silvestrovanje s Taizéjem. Kako je bilo? Na kratko: bilo je mrzlo, hkrati pa toplo,
saj so nas domačini zelo lepo sprejeli in sem se počutila kot doma. Najbolj me je očaralo mesto zvečer, v lučkah, še
posebej trg s stojnicami, kjer se je sicer gnetlo ljudi, a kljub temu je bilo vzdušje čarobno. Tudi skupne molitve niso razočarale. Taizéjski spevi, iskrena pričevanja in adoracija so bili lepa duhovna izkušnja. Za novo leto pa sem bila priča na tisoče
ognjemetom, saj je skoraj vsaka hiša v predmestju imela svojega.
Nika Uršič
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ADVENT NA ŠGV
Pišejo: Neža Marussi, Iza Zeljkovič, Ajda Furlan

V zadnjem tednu adventa, ko so bile šolske obveznosti skoraj že za
nami, smo se spomnili Gospoda, ki s svojim prihodom sporoča, da
želi živeti med nami. Letos smo to misel še toliko bolj ponotranjili, saj
je bila rdeča nit šolskih in razrednih jaslic.
Tudi v 2. a nismo pozabili na bližajoč se božič, čeprav nas je čas preganjal (in nemščina). V tej stiski nismo iskali inovativnih
rešitev, ampak smo v šolo prinesli sproščujoče lego kocke. Tako so nastale naše nostalgične, na pogled otroške jaslice.
Mislim, da potrebujejo konstruktivno obrazložitev:
Bili smo mladi. No, saj smo še vedno, ampak nekoč smo bili mlajši. Zdaj, upam, ostajamo mladi po srcu, kljub hitro bližajoči
se odraslosti. Verjetno se vsi spominjamo cmeravih in smrkajočih dni otroštva. V teh »težkih« trenutkih so nam pogosto solzna lica brisale igrače. Denimo lego kocke. Vse mlajše generacije jih zagotovo nosijo v lepem spominu, kljub temu da jim
naši starši zamerijo boleča stopala in marsikatero na ta račun izrečeno besedo. Prav zato, ker nas spominjajo na brezbrižna leta otroštva, smo iz njih zgradili naše jaslice. Pa naj vam bodo všeč ali ne. Ljudje smo si različni. Jezus nas ima rad take,
kot smo. Tudi če nas družba ne sprejema in v vrstnikih ne najdemo enakomislečih. Našega Odrešenika je marsikdo zaničeval; naše jaslice tako izražajo njegovo izstopanje. Z njimi želimo dokazati, da črne ovce nimajo nič slabše volne od tistih
belih, in bi morda morale biti zaradi svoje enkratnosti toliko bolj spoštovane.
Vsak razred sicer postavi svoje jaslice, tiste prave, ki povezujejo, pa so šolske jaslice:
Kot je v navadi, smo bili za postavitev šolskih jaslic zadolženi dijaki drugega letnika. Letošnje sporočilo se glasi: Jezus želi
živeti življenje med nami. S tem v mislih smo se pod mentorstvom prof. Vidmarja lotili dela. Ker smo se odločili za klasične
jaslice, je bilo treba poskrbeti, da bodo zanimive kljub vsakdanjosti.
S šolskega podstrešja in od doma smo prinesli potreben material in začeli z gradnjo ogrodja. Bilo je naporno, ker pa smo se
dobro razumeli, smo tudi najtežje naloge opravili nasmejani. Razmere so se izboljšale, ko je na vrsto prišel mah. Tudi postavljanje figur je bilo zabavno, verjetno pa smo se najbolj zamotili z vodo. Po zadnjih popravkih smo utrujeni, a ponosni opazovali svoje delo. Bilo je vredno vsake kapljice potu.
V tem božičnem vzdušju in nestrpnem pričakovanju smo naše praznovanje kulturno popestrili z odlično prirejenim in izvajanim muzikalom Slovenski božič. Ponosni smo na šolski zbor in soliste, ki so doživeto odpeli slovensko božičnico v priredbi Barbare Grahor. Navdušeni smo se dijaki vrnili v tople domove in v pravem počitniškem duhu prespali prekratek oddih.
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MIKLAVŽEVANJE
Piše: Žana Žgavc

V petek, 6. decembra, ob 17. uri smo v šolske prostore izjemoma vstopili nasmejani in polni pričakovanj, saj smo že komaj čakali na tradicionalno Miklavževanje Škofijske gimnazije Vipava.
Dijaki četrtega letnika so dogodek odlično organizirali in vse navdušili
z dobro uro smeha in zabave. Na nas so še posebej močan vtis naredili vrhunsko izvedeni nastopi v živo, v katerih so
nas maturantje očarali z izvrstnim petjem, plesom in igralskimi sposobnostmi. Profesorje so odlično imitirali in na humoren način prikazali lastnosti, ki jih delajo posebne. Pri izpeljavi točk so jim pomagali tudi tretjetniki, in sicer v igranju vloge
poslušnih dijakov pri pouku. Pohvaliti je treba tudi zelo izvirne in zabavne razredne filmčke in ubrano petje profesorjev,
ki so polepšali prireditev in jo naredili še bolj posebno.
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DIJAKI PRVEGA LETNIKA DUHOVNO POVEZANI
Pišejo: Erik Likar, Jerneja Trošt, Martina Brataševec
V sredo, 2. 10. 2019, smo se učenci 1. a brez velikih pričakovanj odpravili proti Klancu pri Kozini, kjer smo v domu duhovnosti preživeli zanimiv duhovni vikend.
Po prihodu smo se porazdelili po sobah in se razpakirali. Po dobri večerji smo bili seznanjeni s pravili uporabe hiše in se
dogovorili glede dnevnega reda. Za nekatere dejavnosti po programu smo se razdelili v trajne skupine. Poleg obveznih dejavnosti, skupinskih pogovorov, molitve in bogoslužja smo v prostem času peli in igrali pesmi, se pogovarjali ter se
kratkočasili z različnimi družabnimi igrami. Vsako jutro smo se zbujali ob prijetni glasbi.
V četrtek nas je obiskal gospod Leon, ki nam je pripovedoval o diamantu v metaforičnem smislu. Po večerji smo gledali francoski film Prijatelja, ki nas je zelo navdušil. V petek smo šli na pohod in ogled kraške jame. Ni bil ravno običajen
pohod, saj se nas je šest učencev izgubilo. Na srečo smo zopet našli sošolce in skupaj nadaljevali pohod. Ob večerji
nas je sošolec Jakob Grum razveselil z osvežilno pijačo pašareta. Zadnji dan, v soboto, so nas prišli iskat starši. Z našimi
družinami smo imeli skupno bogoslužje, po sveti maši pa smo poklepetali ob piškotih, kavi in čaju.
Naš duhovni vikend nam bo ostal v spominu po zanimivem druženju in medsebojnem spoznavanju ter po okusnih obedih naše odlične kuharice.
1. a
Tisto sredo, 16. 10. 2019, je bil za dijake razreda 1. b prav poseben dan. Odpravljali smo se namreč na duhovni vikend,
ki smo ga že nestrpno pričakovali.
Po krajši vožnji z mini busom smo se vsi natovorjeni s prtljago odpravili proti hiši, kjer smo preživeli naslednjih nekaj dni.
Vsako jutro so nas animatorke ne preveč lepo zbudile z različnimi pesmimi in sledil je zajtrk in nato zunaj igre ̶ na primer konj, samuraji …, plesali smo različne plese … Nadaljevali smo s katehezo in obravnavali različne teme, od prijateljstva in osamljenosti do Božjega klica in vere. Za tem smo imeli vsak sam čas za razmišljanje v tišini in odgovarjanje
na osebna vprašanja, potem pa je še pogovor v skupinah. Okrog poldne je bilo na vrsti kosilo in prosti čas, ko smo se
veliko družili in igrali različne družabne igre, kot so Twister in Jungle speed, igrali smo kitaro in peli. V četrtek popoldne
smo se odpravili na potep v Prešnico, domači kraj sošolke Kristine. Njeni starši so nas gostoljubno sprejeli, za kar se jim
še enkrat iskreno zahvaljujemo. Zvečer sta bila na vrsti sveta maša in filmski večer, v okviru katerega smo si ogledali
francoski film Prijatelja (The Intouchables), ki prikazuje prijateljstvo med invalidom Phillippom in njegovim sprva ne najbolj primernim pomočnikom Drissom. V petek popoldne nas je obiskal naš razrednik profesor Šušteršič, imeli pa smo
tudi predavanje, ki je bilo vsebinsko močno in smo se lahko zamislili. Po večerji je tokrat sledil družabni večer z novimi
igrami, recimo pantomima, spovednica, princeska … Duhovni vikend smo zaključili s petjem med bogato sveto mašo,
pri kateri so se nam pridružili tudi starši. Po maši smo se še malo družili ob kavi in piškotih ter se počasi poslovili.
Mislim, da govorim v imenu vseh, ko rečem, da je bil ta duhovni vikend čudovita izkušnja, da smo se bolje spoznali in
se še bolj povezali, prepričana pa sem tudi, da ne bi nikogar motilo, če bi to obliko druženja v enem letu večkrat
ponovili.
1. b

Naš prvi duhovni vikend nam bo vsem ostal v lepem spominu zaradi sproščenosti, miru in druženja ob odbojki.
V sredo popoldne smo se vsi neučakani in dobre volje odpeljali iz Vipave. Vožnjo smo si krajšali z glasbo in pogovori. V
mraku smo se sprehodili do doma duhovnosti. Tam smo se razdelili po sobah in se spet zbrali pri večerji. Po njej smo
imeli še eno uro prostega časa, med katero smo se zelo zabavali. Da smo se pred spanjem še malo umirili, smo se šli še
nekaj spoznavnih iger in zapeli par pesmi. Pred spanjem smo poslušali odlomek iz knjige Mali princ, nato pa zmolili
večerno molitev in odšli »spat«. V četrtek nas je voditelj, g. Erjavec, zbudil ob 7.30. Večina nas je bila že pokonci in
pohiteli smo k zajtrku. Sledil je uvod v katehezo, »puščava« in pogovor v skupinah. Dobili smo malico in poslušali novo
skupno katehezo. Kmalu je bil čas za kosilo, po njem pa prosti čas, ki smo ga uporabili za igranje odbojke in druženje v
sobi št. 6. Popoldne nas je obiskal gospod Leon, ki nam je povedal dolgo in ganljivo zgodbo. Po njegovem obisku pa
smo se spet zbrali ob večerji in dan zaključili s filmom Intouchables. Petkovo dopoldne je minilo podobno kot četrtkovo. Popoldne smo se odpravili v naravo. Raziskali smo jamo ali dve, plezali iz njih in nato tudi po balah sena. Ustavili
smo se na travniku in imeli mašo. V dom smo se vračali vsak v svojem ritmu. Tam nas je že čakal puding, čez kakšno
uro pa večerja. Zvečer smo se šli razne igre in peli. V soboto je bila dopoldne spet kateheza. Kosilo je bilo bolj zgodaj,
saj smo morali še spakirati in pospraviti hišo. Razdelili smo si še sodelovanje pri maši, nato pa smo imeli prosti čas vse do
maše. Bila je zelo sproščena in prijetna. Seveda po njej ni šlo brez zakuske in kratkega slovesa.
Mislimo, da nam je to nekajdnevno druženje pomagalo začeti skupno pot in se bomo skupaj imeli še zelo lepo.
1. c
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BOŽIČNA PESEM
Piše: Maja Bregar
10. decembra smo se v okviru gledališkega abonmaja s šolo odpravili na ogled družinskega muzikala Božična pesem (Christmas Carol) v Narodno gledališče Nova Gorica.
Ta zgodba je danes svojevrsten fenomen, ki ga v predprazničnem času tradicionalno
obujajo povsod po svetu, zato smo si z veseljem ogledali njegovo prvo slovensko uprizoritev. Glavni lik v zgodbi je Ebenezer Scrooge, ki najbolj od vsega sovraži božično
radost. Vsako leto znova besni zaradi božiča in se spravlja na svojega uradnika. Toda
na neko božično noč ga obišče duh dolgoletnega prijatelja, s katerim sta osnovala skupno podjetje. Ta mu pove, da mora sedaj v onostranstvu trpeti zaradi svojega pokvarjenega in stiskaškega življenja. Ebenezerju ponudi rešitev pred njegovo usodo. Napove
mu, da ga bodo obiskali trije duhovi ̶ božične preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ̶ , ki
mu bodo poskušali odpreti oči v njegove slabosti in ga spreobrniti v boljšo osebo. Tako
smo skozi celotno predstavo sledili liku Ebenezerja in z navdušenjem upali, da bo navsezadnje le postal dober človek. Zgodba se dogaja kot potovanje skozi čas. V bistvu
govori o tem, kako se človek s trdno voljo in pokoro lahko spreobrne. Igralci so predstavo vrhunsko odigrali in nam pričarali čudovito vzdušje.
Najbolj me je pritegnilo njihovo petje in realistično prikazana zgodba z zanimivo vsebino in pomembnim sporočilom.
Predstava mi bo ostala v zelo lepem spominu in z veseljem bi jo priporočila vsem, saj se me je njen praznični duh iskreno dotaknil.

ZA LASTEN BLAGOR!
Piše: Ema Batagelj
V sredini oktobra smo se dijaki četrtega letnika odpravili v novogoriško gledališče,
da bi si ogledali uprizoritev ene izmed štirih Cankarjevih dram, ki jih obravnavamo v
pripravi na maturo. Dramsko besedilo Za narodov blagor je največji slovenski pisatelj izdal leta 1901 in mnogi so jo sprva dojemali kot izzivalno, spet drugi pa so Cankarja zaradi neposrednosti še toliko bolj cenili in hvalili. Kljub številnim pozitivnim
sodbam delo ni našlo mesta na slovenskem odru vse tja do leta 1906. Odzivi po
uprizoritvi so bili močno nasprotujoči, saj je Cankar marsikateremu političnemu veljaku postavil gledalo in s tem do dandanes ostal aktualen.
O Cankarju smo slišali že veliko, a nas vedno znova preseneti, saj njegovo pisanje
ni dolgočasno. Cinizem in grotesknost v bralcu vzbudita zanimanje in željo po 'še',
predvsem pa vzbudita željo nekaj spremeniti. Cankar piše na način, da vzbudi razmišljanje in napako v družbenem sistemu opozori ravno na najbolj občutljivem
mestu ̶ kako imeti več od drugih in kako imeti še več na njihov račun.
Glavna tabora in nasprotna pola v komediji sta družini pomembnih družbenih veljakov. Po naslovu dela sodeč bi najprej pomislili, da je njun cilj blagor naroda,
ampak ni tako. Njun cilj je imeti moč, oblast in prevlado. Pot ni pomembna, saj je
največkrat protizakonita in neetična ter polna spletk in taktičnih potez. Ideje o idealni družbi in želje o skupnem dobrem so le sredstvo za zakritje resnice in nepoštenja. Za narodov blagor je vzklik, ki se ga poslužujejo vsi, seveda pa se zanimajo
samo za lasten blagor. Edini, ki se jim postavi nasproti, je žurnalist Ščuka, čeprav tudi on le iz osebne zamere. Z množico izvede udar in oblastniki se ustrašijo. Oba tabora se združita in nastopita proti njemu. Prej je bilo v konfliktu slabo proti slabemu, lahko bi rekli, da je sedaj združeno slabo v konfliktu z morebitno spremenjeno, svetlejšo stranjo ... Ali lahko v
koncu Cankarjeve drame zasledimo celo kanček upanja in vere v družbo? Je mogoče, da bodo nekoč tudi v družbi
popolnoma prevladale dobre vrednote? Da bo vsak posameznik sposoben stopiti na razumno stran, kjer je v ospredju
blagor za narod in družbo?
Najbrž tega problema nikoli ne bomo rešili, Cankar bo na žalost še ostal aktualen v vseh družbah in skupnostih. Ščuka
ob slovesu Grozdu pove, da je človek po naravi slab in brez brc ne bi bilo poštenja in brez klofut ne bi bilo dobrih del.
Vest poštenega posameznika v družbi se zato neprestano trudi, da je med nami vseeno kanček več dobrega kot zlega. Sliši se že kot kliše, a je največ, kar lahko naredimo, to, da spremenimo sebe. Da sebe brcnemo in vsakič, ko se
znajdemo v krogu nepravičnosti, iz njega zavestno tudi izstopimo, ker je to edina pravilna pot. In ta pot nas bo pripeljala do cilja, ne da bil na naš račun kdorkoli trpel in nikomur se ne bo zgodila krivica. Družba brez žrtev torej. Utopija.
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SLOVENSKI BOŽIČ
Zagotovo vsi poznamo božično zgodbo o rojstvu malega deteta. In naš zbor je želel to zgodbo predstaviti na malo
drugačen način, zato smo letos zadali prav poseben projekt – Slovenski božič.
Slovenski božič je stara spevoigra, saj ima svoje korenine že v letu 1933. Takrat je Frančišek Kramar v zbirko zbral stare
slovenske narodne napeve. Nekatere izmed njih je Niko Kuret združil z veznim besedilom. Duhovnik Matija Tomc pa je
leta 1938 vse skupaj predelal in združil v spevoigro za soliste, zbor in orgle, ki nazorno in preprosto ponazarja svetopisemsko pripoved o Jezusovem rojstvu.
Zaradi svoje starosti je spevoigra potrebovala modernejšo in živahnejšo preobleko, za katero sta poskrbela nekdanja
dijaka naše šole. Samo Vovk in Barbara Grahor sta namreč za zbor Škofijske gimnazije Vipava v letih 2018 in 2019 napisala aranžma Slovenskega božiča. Da bi program še dodatno popestrili, smo k sodelovanju povabili tudi Nastjo Vovk in
Simona Prašnikarja, ki sta skupaj s Samom Volkom izvajala glasbeno spremljavo, svoj prispevek pa so dodali tudi solisti.
Ker je to bil za nas, pevce, precej obsežen projekt, ki vsebuje 10 stavkov, smo s pripravami začeli že s prvimi pevskimi
vajami v septembru. Tako smo vsak četrtek pod taktirko naše zborovodkinje Mete Praček pridno vadili božične pesmi
tudi takrat, ko je bilo vreme zunaj vse prej kot božično.
Prvo uprizoritev smo izvedli 24. decembra v kulturnem domu v Vipavi, ko smo zapeli dijakom, profesorjem in drugim
delavcem na šoli. Kljub tremi smo z nastopom dobro opravili, vsaj glede na odziv iz publike, ki nas je nagradila s stoječimi ovacijami.
Bilo bi škoda, če bi se s tem projektom, v katerega smo vložili toliko truda in časa, predstavili le enkrat. Tako smo v
nedeljo, 12. januarja, v kulturnem domu v Vipavi izvedli še nastop za Vipavce, na katerega smo pevci povabili tudi
svoje družine. V torek, 14. januarja, pa smo se podali v Celovec in svoj program zapeli še gimnazijcem na tamkajšnji
dvojezični šoli. Imeli pa smo tudi nekaj časa za sprehod po Celovcu in raziskovanje tega lepega mesta.
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O FOTOGRAFIRANJU
Piše: Nika Verč, 2. c
Slika, zajeta v objektiv, polna barv, pravih oblik, kontrasta … Mogoče še kaj več?
Ko gledam skozi majhno špranjico na fotoaparatu, mi gredo po glavi različne reči, od vzgiba, da zadržim dih, do težnje,
da bo slika v ravnovesju ali pa celo čim bolj simetrična. Ni pa to vse. Fotografijo dojemam kot neke vrste poezijo, ki ima
prekrasno obliko, vendar se v njej nahaja še toliko skrivnosti, o katerih se nam morda niti ne sanja.
Barve in kontrasti so nekaj čudovitega, vse je na svojem mestu in samo čaka, da pritisnem sprožilec. A kaj ko se mi prvi
poizkus ponesreči, in drugi in tretji tudi … Najraje bi kar obupala, toda vem, da ne smem, saj toliko lepih barv ne bom več
videla. Zajamem dih, se postavim na najboljši položaj, vidim barve, v katere zdaj že kar jezno gledam, in pritisnem na sprožilec. In kaj je nastalo? Popolna slika. Nepopisljiv občutek sreče, ki se ne more primerjati z nobeno lepo oceno v šoli. In to
dela fotografijo posebno, edinstveno. Prijatelji me vedno gledajo čudno, ko jim rečem, da grem fotografirat svojo srečo.
Rečejo mi: »Kako lahko fotografiraš svojo srečo?« Jaz pa se jim le zasmejim in odidem po svoji poti. Lahko vam izdam svojo
skrivnost, in sicer, da najraje fotografiram gore. Ko sem na gori, pogled z nje. Ko pogledam goro, vidim neko veliko, mogočno in trdno stvar – prav tako, kakršna bi tudi jaz rada postala, nekoč. In pogled z gore je veličasten, počutiš se, kot da si
končno nekje visoko, nekaj posebnega, kar si vedno hotel biti ... Zato so mi gore in pogledi z nje najljubši in hkrati najtežji
objekt fotografiranja, saj v fotografiji nikoli ne uspeš zaobjeti njihove popolnosti, kot tudi sami nismo nikoli popolni. Nekako
bi lahko rekla, da fotografija dela fotografa in fotograf fotografijo.
Vidim, da večina ljudi ne razume, kaj doživljam, jaz pa vsakemu predlagam, da poskusi, in izkusil bo čarobnost fotografije.

JAN SKOČAJ (4. a) je na natečaju Pogled 2019 osvojil dve nagradi:
3. nagrado za Bullring (kategorija Abstraktno) in
2. nagrado za Megleno (kategorija Drevesa).
Zahvala tudi mentorici prof. Nadji Ušaj Pregeljc.

34

USTVARJATI ...

POEZIJE
Lepo od začetka
je daleč do konca,
je cesta zavita,
ne slišiva zvonca.
Zdaj čas je za naju,

TI VERZI SO ZATE

umirjeno spiva,
ujeta v trenutek,

Ki se izgubljaš na površini,

v neskončnost zbeživa.

Ekscentrično tavaš po nebni sivini,
In hočeš, da gledam le vate.

Ponavljava zgodbe,

Metafizika zate ne obstaja,

vsi lepi spomini

Ti plezaš vse više in više,

le tiho zaspijo

In glasbo poslušaš vsak dan kanček tiše,

v zlati milini.

Krog tebe po novem je žična ograja,

In tiho, zaspano

Ki rada bi jo preskočila,

kot dve polovici

Iz tebe izrila bi te korenine,

ujeta v neznano

Namočila bi jih v kozarcu globine

letiva kot ptici.

In v tebi svež vrt bi morale vsadila.
Klara

TUDI PROFESORJI SO LIKOVNO NADARJENI
Riše: prof. Jernej Vidmar
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HLAPCI – RAZLAGALNI ESEJ
Piše: Tia Marc
Znano je, da lahko v vsakem delu zasledimo delček, del življenja in duše samega avtorja. S svojim delom se nam ta v
večji ali manjši meri razkriva, pokaže svoje doživljanje sveta – kako ga sprejema oziroma zavrača. Za največjega slovenskega pripovednika Ivana Cankarja vemo, da je v svoja besedil izlival sebe, vtkal med besede svoje trpljenje in
neusahljivo upanje in zaupanje v ljudi in v očiščenje; v smisel trpljenja in smrti.
Drama Hlapci nas vodi po poti cankarjanskega tipa človeka. Človeka, ki čuti s svetom, ki ga boli njegovo trpljenje in bi
mu zato rad pomagal, pa čeprav bo pot težka, trnova in ga bo svet pri tem oviral in zavračal. Taka oseba je v drami
Jerman: pošten, izobražen človek – intelektualec z vizijo izobraziti svoje rojake, saj mu je jasno, da lahko narod raste in
se razvija le z znanjem in s skupno istovetnostjo.
Kot pa je Cankar zapisal v svoji povesti (s podobno vsebino, kot jo obravnava v drami Hlapci) Martin Kačur, pride pravi
človek vedno prezgodaj (ali prepozno). Ljudje v njegovem času, v obdobju pred prvo svetovno vojno, na Jermanovo
idejo še niso bili pripravljeni, zaprli so svoje srce in razum. Mogoče to niti ni tako čudno, človek v resnici ne potrebuje
veliko: zemljo, da jo obdeluje, družino in včasih pečene piške na mizi. On pa je videl predaleč naprej in oni njegovemu
pogledu niso sledili.
Učitelj Jerman, sprva gotovo spoštovan med svojimi rojaki, se s svojo upornostjo sistemu – pravkar izvoljeni stranki ̶
zameri ljudem. »Cankarjanski« Jerman je skoraj edini odkrito odločen, da se ne bo podrejal oblasti, če bo ta omejevala
in spodkopavala njegova načela. Odloči se pokazati ljudem, da jim ni treba slepo slediti in se prilagajati menjajočim
se gospodarjem, ampak se lahko z izobrazbo in razgledanostjo sami vključujejo v politično dogajanje ter na ta način
krojijo svojo usodo in je ne prepuščajo v roke drugim. In kako so se odzvali ljudje na te napredne ideje, na ponujeno
pomoč? Opljuvali in pretepli so človeka. Ni važno, kdo vlada, dokler se jim dobro godi. Ponujeno svobodo so ljudje
zamenjali za lastne koristi.
Hudo pa je, kakšne posledice je to pustilo na posamezniku, ki se je odprl množici in hkrati uprl sistemu. Globoko so ga
ranili, vdrli v njegov zasebni, intimni svet in mu v obraz metali krivdo in očitke za stvari, ki jih ni storil, vsaj ne neposredno.
V danem odlomku ranjeni, zlomljeni Jerman pri župniku išče odgovor, potrditev strahu, da je resnično škodil materi s
svojim ravnanjem. Duhovnik slutnjo potrdi, a mu istočasno ponuja odrešitev in tolažbo z molitvijo in s kesanjem, celo
odpuščanje tega greha. Jerman pa iskreno pove, da se v srcu ne bi mogel zares pokesati in obžalovati svojih dejanj.
Njegov nagovor materi, njegova zadnja prošnja, da se ga usmili, je nabit s čustvenimi vzkliki: »Mati!, Le eno besedo, le
en pozdrav!« Ponavljanje besed in besednih zvez stopnjuje napetost: »Če ukažete, da molim, molil bom; če ukažete,
da se postim, postil se bom; ali ne ukažite, da to srce zamenim za kamen …« Med vzkliki in prošnjami so odmori, kot da
bi se moral skrušeni, utrujeni Jerman odpočiti, nabrati moči za nove besede in v globinah sebe iskati upanje. V nagovoru svoje srce poosebi in ga predstavi kot nekakšnega krivca za svoje ravnanje: »Storil sem, kakor je srce ukazalo; laži
me niste učili; moje srce je od vašega srca; iz srca pa je misel in beseda.« Materi na ta način skuša povedati, da še
vedno verjame, da je ravnal prav – po svoji vesti. Ne bi se mogel odločiti drugače, kljub zavedanju, da ji je nasprotoval.
Ko se mati ne odzove na njegove prošnje, zgleda, da mu ne preostane drugega, kot da si vzame življenje. Nikogar
namreč ne more pozdraviti, se od njega posloviti, saj mu nihče ne bi odzdravil, kar spozna s samoizpraševanjem v obliki retoričnih vprašanj. V zadnjem hipu pa, tik preden sproži revolver, njegovo ime zakličeta mati, za katero je bil prepričan, da je umrla, in Lojzka. Tak konec je pravzaprav simbolen in si ga lahko razlagamo na več načinov.
Mislim, da je Jerman na neki način res umrl, saj je v trenutku, preden bi si vzel življenje, obupal, zgodila se je njegova
duhovna smrt. Podobno pa se je s klicem, najprej matere, za katero ne vemo, ali je res ona zaklicala sinovo ime ali si je
to le domišljal, in s klicem Lojzke – ženske, ki ga razume in
predstavlja zanj novo priložnost ̶ , duhovno vrnil v življenje.
Vsekakor s tem koncem Cankar potrdi svojo misel o smislu trpljenja – to je ljubezen. Bolečine, preizkušnje v življenju lahko premagaš le z ljubeznijo. Jerman novega življenja sam ne bi zmogel, z Lojzko pa se mu odpira možnost.
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ROJEVAJO SE NOVI PREŠERNI ...
… ko pa je v dijaškem domu
toliko inspiracije
IVICA
Ivica je kulska.
Ivica je car.
Je zelo prijazna,
ne gre se ji za dnar.
Z nasmeškom nas pozdravi
in pelje po Vipavi.
Stroga ima pravila,
po duši pa je mila.
Rada ima dijake
čeprav delajo napake.
Vedno jih opozori,
a nikoli se ne razjezi.
Ivica je kulska.
Ivica je car.
Naj nas pelje na kakav,
ker se nam to zdi prav.

ROBI
Robi bil je vzgojitelj krepak,
dijake pasel dan je vsak.
Ivica pove mu tisto noč:
Robi, dana ti je moč.
Imaš krepost, dano od Boga,
da paseš dijaka vsakega.
Imaš moč, ki ti pomaga,
da celo kaznuješ dijaka.
Dobrega srca se trudi z nami,
ko zabava nam hodi po glavi.
Znanje biljarda nam poda
in premaga dijaka vsakega.
ODA SIMONU

Strašno izgledate,
a v svojem bistvu prijazni ste.
Kot medo se nasmejete
ter v post'lo nas naženete.
Z očali nas opazujete,
da kaj ne spregledate.
Zvečer luči ugasnete
in lahko noč nam voščite.
Polepšate večer nam vsak,
ko v sobo stopi vaš korak.
Se zdrzne tudi vsak junak
in telefon skrije ubogi dijak.
Lepo se imejte in veliko se smejte
pa kaj dobrega pojejte.
KATARINA
Draga Katarina.
KAPLAN
Naš kaplan
je vsak dan nasmejan
in ni nikoli zaspan.
Ko Vivaldi zazvoni,
kaplan v kapelo hiti.
»Dobro jutro« zakriči,
ko se v šolo odpravljamo mi.
Kaplan h kosilu hiti
in nam pladnje deli.
Ko za počitek zazvoni,
on na nogomet hiti.

Res je, da te ne poznamo dobro,
ampak vemo, da si prima.
Nosiš zanimiv čop,
mogoče poslušaš tudi pop.
Komaj čakamo te bolje spoznat'
in s tabo 4 leta klepetat'.
Upamo, da to upaš tudi ti
in nam pričaraš lepše dni.
Za konec pa nam kupi darilo
in mi ti obesimo perilo.
V pesmi vikali te nismo,
lahko pa ti napišemo uradno pismo.
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NOGOMETNI TURNIR
Piše: Luka Štrukelj
Dijaška skupnost vsako leto organizira nogometni turnir. Organizirajo in vodijo ga dijaki sami. Ustanovljen je tudi poseben odbor za tovrstne namene.
V letošnji finalni tekmi so proti 3. a tekmovali dijaki 2. b in zasluženo zmagali. V nadaljevanju objavljamo intervju s kapetanom 2. a, Danijelom Krapežom, in enim izmed igralcev, Jurijem Kočarjem.

Danijel Krapež, kapetan
Je bilo čutiti kaj napetosti pred tekmo?
Ni važno, kakšna je tekma, vedno sta prisotni nervoza in napetost. Sploh pa pred finalno tekmo, saj smo si zmage res
želeli. Vedeli smo, da nasprotnika lahko premagamo.
Ste se kot ekipa pripravljali na to tekmo?
Nismo se pripravljali s kakšnimi treningi, izmenjali pa smo si mnenje o nasprotniku in strategijo, na kakšen način bi se postavili in jih premagali. Skupnega načrta smo se vsi držali, mislim, da smo tudi zato zasluženo zmagali, saj je vsak delal,
kar mu je bilo dodeljeno.
Ste ohranjali isto strategijo med celotnim turnirjem?
Mislim, da je je bila strategija skozi celoten turnir kar podobna, če ne celo ista. Tako smo ugotovili, da nismo ekipa, ki bi
dala veliko golov, ampak ekipa, ki čaka na protinapad in napako v nasprotnikovi obrambi, pri čemer je potrebna tudi
sreča, ki smo jo imeli skozi turnir precej.
So se rezultati skozi turnir boljšali ali morda slabšali? Kaj pa igra?
Zagotovo se je naša igra do konca turnirja samo izboljševala, saj smo na začetku v skupinskem delu igrali proti morda
malo slabšim nasprotnikom, ampak smo imeli vseeno težave z ohranjanjem kvalitetne igre. Če bi še vedno igrali s takim
pristopom, kot je bil v skupinskem delu turnirja, dvomim, da bi prišli do finala.
Kako bi ocenil igro?
Naša igra je bila predvsem igra z glavo, kar nas od drugih precej razlikuje.
Kaj je po tvojem tisto, kar vas je gnalo naprej?
Že lani smo veliko obetali, ampak smo takoj po skupinskem delu pristali z ekipo 4. c, ki je na koncu tudi zmagala, in
nam je zmanjkalo malo sreče, da bi lahko naredili kakšen preobrat na četrtfinalni tekmi. Letos se nam je tako odprla
nova pot, s katero smo poželi uspeh.
Napovedi za prihodnje leto?
Mislim, da lahko letošnji uspeh ponovimo ali celo podvojimo.

Jurij Kočar:
Nikoli nismo igrali vrhunskega nogometa, vendar nobena igra nasprotnikov ni imela tako
ekipnega duha kot naša. Naprej nas je gnala
predvsem želja, da dokažemo, kaj znamo. Edino nesoglasje je bilo, ko se po tekmi nismo
mogli dogovoriti, kdo se bo prvi tuširal (smeh).
Od turnirja sem pričakoval veliko gledalcev in
zahtevne tekme. Oboje se je uresničilo. Poudariti moram, da nismo delovali le kot ekipa,
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ŠKOFIJSKA TEČE
Pišejo: Neja Polanc, Neža Mauko, Domen Medvešček

Na topel jesenski dan, v sredo, 23. 10. 2019, smo se vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava po pouku zbrali na atletskem stadionu in se udeležili (zdaj že tradicionalne) prireditve Škofijska teče. 7,5-kilometrska trasa je potekala od stadiona do vasi Zemono in nazaj – dvakrat. Kljub soncu in vročini, nenavadni za konec oktobra, smo se vsi dobro odrezali. Postavljen je bil tudi
nov šolski rekord; Gregor Adamič, Domen Lemut in Maj Ileršič so progo pretekli v pičlih 30 minutah. Poglejmo, kaj sta po
prihodu na cilj povedala Gregor in prvouvrščeno dekle, Klara Kavčič.

Koliko in kako si se pripravljal na tek Škofijska teče?
Gregor: Vso kondicijo sem dobil na treningih nogometa, sicer sem na ta tek šel bolj »za
hec«, ko pa sem ugotovil, da mi kar gre, sem dobro odtekel do konca. Po pravici povedano, pa smo mi trije (Maj Ileršič, Domen Lemut in jaz) pritekli na cilj skupaj, zato smo vsi
zmagovalci.
Klara: Na tek se nisem posebej pripravljala, sem pa aktivna alpinistka in v prostem času
kdaj tudi tečem, vendar zase oziroma za sprostitev. Nas pa je prof. Daniel Sušnik dobro
pripravljal pri pouku športne vzgoje.
Kateri del proge se ti je zdel najtežji?
Gregor: V drugem krogu na klancu v Zemonu sem doživel prvi zid, potem pa še enega
pri kapelici v Vrhpolju, drugače pa je bilo kar lahko.
Klara: Krog sem že večkrat pretekla, tako da ga imam že precej v glavi. Najtežji mi je
del, ko tečeš proti pokopališču, ne vem, zakaj. Mogoče zato, ker je lani pihala burja in
jo je bilo tam najbolj občutiti.
Ali se ti zdi Škofijska teče dobra izkušnja?
Gregor: Zagotovo je boljše kot dve uri pri telovadbi teči okoli stadiona. Zdi se mi tudi
super, da imajo dijaki priložnost pomeriti se med sabo.
Klara: Osebno raje tečem zase in ne tekmujem, zdi se mi, da lahko to tudi zelo zniža
samopodobo nekaterih učencev. Vendar teka ne bi ukinila, mogoče le prilagodila.
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… JE ZABAVNO

Najlepše pobarvana pobarvanka, poslana na iskre@sgv.si, skupaj s prispevkom, dobi sladko nagrado ;)
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YOU CAN DO IT.

… JE ZABAVNO
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FOTOUTRINKI

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat

Dan odprtih vrat
Sprejem zlatih maturantk pri županu

Sprejem zlatih maturantk pri županu

Sprejem prvoletnikov
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Sprejem prvoletnikov

Dan odprtih vrat

FOTOUTRINKI

Športno srečanje katoliških dijaških domov

Športno srečanje katoliških dijaških
domov

Športno srečanje katoliških dijaških domov

Regijsko tekmovanje v malem nogometu

Dan odprtih vrat v dijaškem domu

Martin Golob na obisku v dijaškem domu

Sprejem prvoletnikov v domsko skupnost

Kostanjev piknik
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