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Prva komponenta:

ŽIVOST
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Filmi in debate o njih so nam zelo všeč
in smo veseli, da imamo v našem domu
tudi take dejavnosti – za dušo. Možnost, da za nekaj časa pozabiš na šolo
in obveznosti in se posvetiš nečemu,
kar ti je res všeč, in to v dobri družbi ...
neprecenljivo.
Rebeka in Lea
Nekaj časa je zorela ideja, da bi priredili
jesenski večer ... poln glasbe in umetniške besede ... in ideja je padla na plodna
tla. Letošnji jesenski kulturni večer
smo posvetili Kajetanu Koviču, naslovili
smo ga z vprašanjem Nikdar več ali še?
Ob svečah, v zatemnjenem prostoru,
recitacije so spremljali zvoki raznovrstnih glasbil. In odgovor na izpostavljeno
dilemo? Da, bivati, ker človek z občutenjem ali izkušnjo gradi spoznanja in si
tako postavlja vedno nove cilje in izzive,
na poti do njihove uresničitve pa odkriva
smisel.
Aleks

SAMOSTOJNOST
V Vipavi dom
pripravljen je za nas …
Pod gradom, ki nas z višine opazuje,
nad izvirom Vipave naš dom kraljuje.
Starejši dijaki v dom sprejmejo nas milo,
kot da iz škafa bi nas zalilo!
Učne ure potekajo brez zvoka,
le včasih kakšen dijak zastoka.

Utrinki večerov z gosti:
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Dobra volja, složnost, odlična igra in
vztrajnost letošnjih maturantk ...
Domska dekleta smo na regijskem tekmovanju v odbojki zmagala in AMEN. 
Gremo naprej!
Nina

Ko ti klicanje punce postane že
nadležno, enostavno preklopiš na
letalski način. In ko ti očita, da se ji ne
javiš, rečeš, da se nočeš izpostavljati
sevanju. 	
Maj
Ob poslušanju novomašnika Gabriela
smo ugotovili, da je tudi on ušpičil
podobne lumparije kot mi sedaj; torej
še vedno ni vse zamujeno. 
Simon
Vzgojitelj Simon nam je opisal
potovanje po Etiopiji. Seznanil nas
je tudi s tamkajšnjim plesom, ki ga
je poskusil izvesti tudi sam (vsaj
poskusil ). 	
Aljaž

Vsak dan v domu je daritev,
za duha nam poživitev.

Ure po večerji so rešilne bilke,
ko sprostijo naše se glasilke.
V kapeli zvečer smo zares ubrani,
ob desetih pa že vsi zaspani.

(1. vzgojna skupina)

Kdor lepo poje, dvakrat moli …

Miklavžev večer …
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DD ŠGV se zapiše vate, zapiše se ti
v srce, razum, obnašanje, preprosto
postane del tebe. Sama vidim, da se je
na zunaj vpisal predvsem med moje
navade. Izpostavila bi seveda učne, ki
mi pri študiju pridejo marsikdaj prav.
Naučila pa sem se tudi nečesa, za
kar sta dijaškemu domu še posebno
hvaležni moja mama in sedanja cimra
– pospravljanja. ☺ Ja, tudi to ti pride
sčasoma v kri. Potem bi izpostavila
vrednote, ki sem jih v dijaških letih
pridobila oz. utrdila. Dobrota, skrb
za drugega, spoštovanje avtoritete,
delavnost, družabnost in še in še so
kvalitete, ki te jih nauči domsko življenje.
Ljudje, ki bivajo v dijaškem domu, pa se
ti zapišejo najgloblje, v srce. Vzgojitelji,
ki ti postanejo kot starši, domski kaplan,
ki ti približa vero in postane tvoj zaupnik,
in prijatelji, s katerimi prebolevaš prve
ljubezni, preživiš prvo preučeno noč,
se boriš za boljši jedilnik, trepetaš ob
popravnem izpitu, poskušaš pretentati
vzgojitelja … Taki prijatelji ostanejo za
vedno.
Anika, bivša dijakinja

Večer pod kostanji
Vsako leto se na poseben večer
sprostimo z glasbo naših pevcev,
kitaristov …, medtem pa se psihično
pripravljamo na tekmo, kdo bo prvi pri
čevapčičih in kdo jih bo dobil največ. 
Klara in Julija

Ali so kune pobožne živali?

je eden izmed redkih večerov, ko dekleta
lahko gremo na fantovsko stran za celih
15 minut. Naslednje jutro nas pred
vrati sob presenetijo zanimiva darila,
kot so wc papir, čokolada, arašidi, pralni
prašek, glavnik … Miklavževe stopinje pa
počistijo naše pridne čistilke.
Tonja in Samanta
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Vipava je s svojimi čudovitimi rožnatimi
sončnimi zahodi, ki spremljajo večerne
sprehode, gotovo pripomogla vsaj k
sproščenosti, saj sva ob neprijetni tišini
med prvimi druženji pogovor vedno
znova brez slabe vesti zopet napeljala
na roza oblake. Biti par v dijaškem domu
ima precej več prednosti kot slabosti.
Veliko časa imava drug za drugega, pa
tudi obvezni sestanki vzgojnih skupin
minejo hitreje, ko ob tebi sedi nekdo
tako prikupen, kot je ona. In tudi šolske
obremenitve postanejo kaj hitro manjše,
saj je v dvoje vse lažje.
LeMa

Če na jedilniku so žganci,
se podvoji obisk Pri Marjanci.

Ja, zares lahko povemo to na glas:
»V Vipavi dom pripravljen je za nas!«

Brez pevskega zbora pač ne gre! Ob
domskem prazniku Kristusa Kralja smo
se še posebej potrudili in pripravili
pester program z deli Schuberta, Trošta
in Valenčiča. Tempo smo seveda morali
prilagoditi zagnanosti petintridesetih
mladih pevcev. Upam, da nam cenjeni
skladatelji hitrosti niso preveč zamerili.
Jure

VTISI IN SPOMINI

V jedilnici se množica nagnete
v upanju na slastne polpete.

		

Ker nam glasba predstavlja velik del
življenja, smo se odločili, da postavimo
glasbene jaslice – v univerzalnem jeziku,
ki nas povezuje. Velikokrat pa se h glasbi
zatekamo po tolažbo in odrešenje, ki
nam pomaga do ljubezni. Ljubezen pa je
Gospod, naš Bog.
Tanja

Tretja komponenta:

Druga komponenta:

Središčni del naše domske kapele
zaznamujeta oltarna miza in tabernakelj,
vpet v velika, prosojna okna. Tu se
srečujemo pri redni večerni molitvi
in vsakdanji maši ter pri posebnih
bogoslužjih v cerkvenem letu. Tu
marsikateri dijak najde svoj mir in
tolažbo. Občasno pa se našim molitvam
pridružijo kune, ki nas zvedavo
opazujejo skozi okna. Rezultati njihove
goreče pobožnosti so opazni zlasti na
avtu škofa Metoda (ki biva v našem
domu). Že večkrat so mu namreč

pregrizle žice električne napeljave.
So kune pobožne? So. Več kot očitno
je celo, da imajo zelo izostren čut za
razločevanje.
kaplan Ivan

Šmarnice
Vrednost naših profesorjev in
vzgojiteljev ni le v njihovem obsegu
znanj in veščin, s katerimi nam
pomagajo k boljšemu in lažjemu
dojemanju. V lanskem šolskem letu
so za domske dijake namesto rednega
šmarničnega branja pripravili življenjska
pričevanja. Bilo je vsega: humorja,
zapletov, resnih in manj resnih trenutkov
… Predvsem pa je bilo čutiti, da besede
prihajajo iz njihovih src. Zares hvala za
to obogatitev!
Ivan
Prispevek so pripravili
v Dijaškem domu ŠGV,
Grabrijanova 19, 5271 Vipava,
05 3655411,
http://dd.sgv.si/.
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