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UVODNIK 

Dragi zvesti bralci, 

kljub zelo drugačnem zaključku pouka, smo se dijaki 

novinarskega krožka potrudili, da vam že 52. leto zapored pri-

pravimo novo številko Isker. Tako ohranjamo vsaj eno stalnico 

zadnjih dni pouka v šolskem letu. 

V zadnjih treh mesecih smo se morali navaditi na številne spre-

membe, ki so vsekakor zmotile tok našega vsakdanjika; od 

nošenja mask do izogibanja stikov z drugimi ljudmi. Hvala Bogu, 

se življenje tik pred poletjem počasi vrača v stare tirnice, a pre-

vidnost in preventiva še vedno nista odveč. Kot bi rekli Angleži: 

“Do your part!” 

Opazili boste, da je pričujoča številka zelo literarno obarvana. 

Šolskih dogodkov iz očitnih razlogov ni bilo veliko, poleg tega 

pa se je pokazalo, da je sprememba življenjskega ritma v di-

jakih Škofijske gimnazije Vipava prebudila pisateljsko in pesniško 

žilico. Rezultate je zagotovo vredno prebrati in o njih tudi malo 

razmisliti.  

Vseeno pa vaša draga urednika verjameva, da smo se iz te 

nenavadne izkušnje vsi nekaj naučili. Nekateri so prišlli do glo-

bokih spoznanj o sebi in svojem življenju, drugi so našli popolno 

razmerje med mlekom in čokolinom. Vsi pa smo nehote 

izvedeli, kako dobri smo v organiziranju svojega časa.  

Sedaj pa sta pred nami dva meseca brezskrbnih poletnih dni. 

Idealen čas za poletno delo, opravljanje vozniškega izpita, 

poležavanje na vrtu, branje kakšne dobre knjige in zaužitje og-

romnih količin sladoleda. Če ne zaradi drugega, pa kot 

nagrado za uspešno zaključeno šolsko leto in za proslavitev 

občutka normalnosti. 

Lepe počitnice, spet se vidimo septembra! 
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… svečanost  

V vrsti stojimo tam levo od odra in čakamo, da bo poklicano naše ime. Besed napovednika ne 

slišimo. Le pompozna glasba in glas misli, ki nam pravijo, da gre tokrat zares, nam odzvanjata v 

glavi. Zdaj se res zavedaš, kako pomemben je ta trenutek in kako resno ga lahko vzameš. Kako 

prostor, besede in ljudje okoli tebe vzbudijo čustva, ki so hkrati vsakdanja, a veš, da so prav taka, 

kot so v tem trenutku. Na tem mestu in v tej vlogi stojim le enkrat. In sedaj lahko čutim, kar čutim. 

Vdihnem in izdihnem. Počutim se čarobno. 

Med petjem maturantske himne so se v mislih mnogih maturantov porajala najrazličnejša vpraša-

nja. Od tistih, ki pričakujejo odgovor  na vprašanje o prehitrem koncu naših maturantskih let, pa 

do tistih, na katera si nismo znali odgovoriti. Smo rasli? Smo naredili iz sebe dovolj? Česa smo se 

naučili za življenje in kaj je srednješolsko življenje naučilo nas? Koliko nasvetov in naukov je ostalo 

v nas samih? Smo stkali trdne vezi? Je sedaj resnično že konec vsega tega?  

 

… sproščenost  

Ugotavljam, da maturantski ples ni 

zgolj protokol, je dogodek z dušo. Če-

prav je program uraden in dogovorjen, 

je vzdušje popolnoma lahkotno in 

vsakdanje. Obdana sem z najboljšimi 

ljudmi, ki vejo, kdo sem, in ni potrebno, 

da se pred njimi dokazujem. Vejo, da 

sem samo človek, ki se moti, smeje ob 

neprimernih trenutkih, obžaluje svoja 

dejanja, a se vseeno trudi biti najboljša 

oblika samega sebe. Zato je vzdušje 

zares sproščeno. Čutim, da nihče od 

nikogar ne pričakuje ničesar in da smo 

vsi prav tam, kjer moramo biti. Ob takih trenutkih vsi napori dobijo smisel, nasmešek se me drži že 

kar nekaj ur. Vesela sem. 

SVEČANOST, SPROŠČENOST IN POTI NAPREJ  

Pišeta: Ema Batagelj in Klara Kavčič 
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Koga pa na noge ne poženeta odlična glasba in celo naučena koreografija? Ples in glasba res 

poskrbita, da človek pozabi na vse druge skrbi in se preprosto prepusti trenutku. Tudi program je 

sproščen, voditelji smo kar dijaki sami, vse je narejeno tako, da je čim bolj naše in domače.  

 

… spomini  

Ko zdaj pogledam nazaj, se spomnim, kaj vse smo skupaj doživeli in kako skupina – sprva ne-

znancev – lahko ustvari zares močno vez. Na dan privrejo čustva; hvaležnost, občutek pripa-

dnosti in žalost, ker bo vsega konec. Slišim 

govore razredničark in vse, na kar lahko 

pomislim, je le, kako hvaležna sem in kaj 

vse mi je ta šola dala. Sem na koncu četr-

tega letnika in vem, da sem se prav odlo-

čila. Take zgodbe, ki sem jo napisala tukaj, 

ne bi zamenjala za nič drugega. In to osta-

ne zame, za nas. Za vedno.  

Nostalgičnemu občutku se ne moremo 

izogniti niti ob predstavitvah razredov in 

zahvalah razredničark ter zahvalah razre-

dničarkam. Velikokrat so besede le napi-

sane in vedno enake, ampak ko res nosijo 

pomen, to začutiš. In to smo čutili ta večer. 

Prave besede, ki so bile podprte z dejanji. Spominjali smo se in hkrati ustvarjali nove spomine.   

… nove poti naprej  

Ta današnji dogodek je prelomnica. Je vstop v novo obdobje. Spet. Koliko razcepov ima to na-

še življenje? In koliko razpotij? Gotovo ne bomo vedno izbrali prave poti, a ta štiri leta so nas po-

leg šolske snovi naučila tudi nečesa pomembnejšega. Padec pomeni nov in boljši začetek, ne 

pa konca!  Luč mi sveti v oči in skozi priprte veke vidim le obrise ljudi, s katerimi sem preživela ta 

štiri leta. Bodo taki ostali tudi v mojem spominu? Le obrisi? Kako hitro bodo zbledeli, se bodo na-

še poti še križale ali se bodo ločile? Prepričana sem, da bodo vsi ti ljudje, s katerimi smo stali »vsi 

za enega, eden za vse«, ostali v mojem spominu kot žive in jasne podobe, naše poti pa bodo 

prepletene, čeprav negotove in skrivnostne. 

Le glasba, blišč v očeh, čisto veselje in kanček 

nostalgije? Nihče noče, da se konča.  A se. Ne-

zadržno se bliža konec,  ne le nepozabnega 

maturantskega plesa, ampak tudi srednješolskih 

let. Vsak izmed nas lahko z gotovostjo reče, da 

je s tem, s čustvi nabitim večerom še za kanček 

bliže spoznanju, pred katerim si vsi zatiskamo 

oči.  Treba bo izbrati nove poti, zopet v roke 

vzeti zemljevid in tokrat brez pomoči »škofijske« 

pluti po razburkanem morju. Vemo le, da ima-

mo v rokah natančen kompas, hitro ladjo, 

ogromno znanja, nad nami pa so svetle in jasne 

zvezde, ki nam osvetljujejo dolgo in naporno, 

včasih celo nočno pot med čermi.  

 

Škofijska gimnazija Vipava, hvala! 

PLESATI ... 
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PETI ... 

Ideja se je zdela vsem zelo zabavna in zanimiva, a smo bili tudi precej 

negotovi glede svojih sposobnosti. Večinoma nismo navajeni peti sami v 

sobi pred telefonom, a 

smo se vendarle opogu-

mili in poslali Meti svoje 

poskuse. Skoraj vsi smo 

menili, da smo zveneli 

slabo in da rezultat ne bo 

kaj prida, tudi če nas je 

Meta mirila, da lepo po-

jemo in da imamo tak 

občutek samo zato, ker 

samostojno petje zveni 

pusto. 

Ko smo se v nedeljo srečali kot zbor na Zoom-u, smo bili precej vznemir-

jeni glede končnega izdelka, še zlasti, ker smo vedeli, da bo objavljen 

na raznih spletnih omrežjih. Končni rezultat je bil presenetljiv in večinoma 

smo bili vsi zadovoljni, saj na koncu nismo bili več posamezniki, ki so sami 

peli pred telefonom, ampak smo spet postali mešani pevski zbor Ško-

fijske gimnazije Vipava.« 

Tako sta svojo izkušnjo s petjem v virtualnem zboru ubesedila dijakinja 

Marija De Luisa in dijak Matic Tomažič. Mislim pevcev pa zborovodkinja 

Meta Praček dodaja: »To je bil kar obsežen projekt. Ni bil obvezen, so pa 

bili k sodelovanju povabljeni vsi pevci Mešanega mladinskega 

pevskega zbora Škofijske gimnazije Vipava, v katerega letos vpisanih 53 

dijakov. Odzvalo se jih je je31. Najprej je bilo potrebno posneti klavirsko   

ŠKOFIJSKA ZAPELA V VIRTUALNEM 

ZBORU 

Pišejo: Marija De Luisa, Matic Tomažič in Meta Praček 

»Ko se je začelo šolanje na daljavo, smo se pevci večkrat 

šalili, da bi se tudi mi posneli in ustvarili virtualni zbor. Iz šale se 

je razvila ideja in kmalu potem smo vsi člani zbora dobili pov-

abilo zborovodkinje Mete k uresničitvi te zamisli. Meta nam je 

poslala točna navodila, kako naj se vsak posname, da bi 

lahko združili vse videoposnetke v enega in ustvarili lepo 

celoto. 
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PETI ... 

spremljavo in dirigiranje, nato še vsak glas posebej, da so si pevci lahko pomagali, če je slučajno 

kdo v teh tednih, odkar nismo imeli pevskih vaj, svojo linijo pozabil – seveda na klavir, a vse v 

identičnih tempih. Nato so pevci dobili po e-pošti 

posnetke in note ter navodila, kako naj se 

snemajo. Zanimivo je, da so imeli fantje, ki so sicer 

v manjšini, več težav kot dekleta. Verjetno zato, 

ker se bolj razumejo na tehnologijo in so preveč 

komplicirali. :)  

Nekateri so morali svoje posnetke poslati večkrat. 

To je bil po mojem mnenju najlažji del projekta. 

Vem, da je nekaterim snemanje vzelo tudi po 

več ur, saj so se hoteli kar se da dobro posneti, 

zato je pri nekaterih nastalo tudi deset in več pos-

netkov, med katerimi so potem izbrali 

najboljšega. Po prejemu vseh videov je sledilo najprej urejanje zvoka in nato še sinhronizacija 

zvoka in slike. Menim, da je bil to najtežji del projekta in je vzel tudi največ časa (okrog 30 ur), 

tudi potrpljenja. Z montiranjem se je celotne prvomajske počitnice ukvarjal Simon Prašnikar, ki 

ima običajno pri zboru drugačno funkcijo – spremlja nas s klavirjem –, tokrat pa se je izkazal še pri 

montaži in obdelavi videa, za kar je moral najprej na kanalu YouTube pregledati vrsto video vod-

nikov – "tutorialov".  Projekt je bil ob koncu počitnic zaključen, objavili smo ga na nedeljo zvečer. 

V treh dneh je dosegel več kot 10.000 gledalcev, čestitali so nam tudi iz Argentine in ZDA. Že 

dan po objavi pa so našo skladbo delili tudi na nekaj spletnih zborovskih straneh in naznanili, da 

smo prvi mladinski zbor v Sloveniji, ki je posnel tovrstni video. Tri dni po objavi je bil izsek našega 

videa tudi v oddaji Odmevi na TV SLO1. 

Kljub težkim časom in čudnim razmeram, v katerih trenutno živimo, sem vesela, da nam je ta 

podvig uspel in nas po dobrem mesecu spet malo povezal. Upam, da nam bo prihodnje šolsko 

leto bolj naklonjeno in da bomo lahko spet muzicirali v živo.« 
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HODITI NA IZMENJAVE ... 

EKONOMIJA IN ITALIJA 

Pišeta:  Nika Lucija Frank in Sandra Pregelj  

9. 2. 2020–15. 2. 2020 

V nedeljo smo se štiri dijakinje 2. letnika v okviru projekta Erasmus + TEAM v spremstvu dveh 

profesorjev odpravile na izmenjavo v Kalabrijo. Tema izmenjave je bila podjetnost – podjetništvo 

oziroma »How to be economically active«. Pot do majhnega mesta na jugu Italije je potekala 

brez težav in proti večeru smo se že vse udobno namestile v domove družin, ki so nas gostile. 

 

Naslednji dan so nam gostiteljice organizirale oglede različnih kra-

jev, saj smo tja prišle dan prej kot dijaki iz drugih držav, jutro zatem 

pa smo se odpravile v šolo in spoznale sodelujoče dijake iz Italije, 

Češke, Latvije, Španije in Portugalske. Na prvem srečanju nam je 

ravnateljica izrekla dobrodošlico, pevski zbor njihove šole pa nas je 

presenetil s petjem himen vseh držav na izmenjavi. Sledila je po-

gostitev z dobrotami, ki so jih spekle pridne mame naših gostiteljev, 

in nato zahtevnejši del – predstavili smo aktivnosti s področja 

podjetništva na naših šolah. Ob predstavitvi drugih držav smo do-

bile mnogo idej, kaj bi lahko spremenili in uvedli na naši šoli, da bi 

bili bolj »podjetniško aktivni«. Po kosilu smo se odpeljali do mesta 

Seminara in si ogledali izdelavo ter okraševanje njihovih značilnih 

lončarskih izdelkov. Zvečer smo se dijaki sami odpravili na večerjo v picerijo in uživali v 

najrazličnejših okusih popularne 

italijanske hrane. 

 

V sredo smo odšli do Reggio Ca-

labria, glavnega mesta Kalabri-

je. Ogledali smo si nacionalni 

muzej in katedralo. V prostem 

času smo si privoščili zelo okusen 

sladoled, za katerega Italijani 

ponosno trdijo, da je najboljši. 

Kasneje smo se zapeljali še do slikovitega mesta Scilla. Tam smo imeli organizirano kosilo z lokalni-

mi specialitetami v eni izmed restavracij blizu morja; seveda so prevladovali ribe, školjke in drugi 

morski sadeži. Sprehodili smo se po prečudoviti peščeni plaži in občudovali sončni zahod, obho-

dili mestne ulice in si ogledali še bližnjo ribiško vas. 

 

Naslednje jutro smo začeli s predavanjem. Sociolog Dr. Francesco Rao nam je predaval o 

ekonomiji na območju Gioia Tauro, konkretneje o razmerju med kmetijstvom in industrijskim siste-

mom. Nato smo si ogledali šolo; najbolj nas je zagotovo navdušila učilnica za astronomijo, v kate-

ri smo lahko opazovali zvezde. Kosilu je sledil voden ogled mesta Cittanova, po vrnitvi pa nam je 

predstavnik organizacije ''Libera'' predaval o mafiji, s katero se soočajo na tem področju. 
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V petek zjutraj nam je ekonomist dr. Luciano Raso razložil splošne ekonomske principe. Pojasnil je, 

da želi oblast z vlaganjem precejšnje količine denarja v izobrazbo mladih doseči njihovo boljšo 

konkurenčnost na trgu dela – njihove želje običajno segajo na sever Italije. Po koncu predavanja 

nas je pritegnila glasba, ki je prihajala iz spodnjega nadstropja. Domači dijaki so nam povedali, 

da imajo koncert za 

valentinovo. Čeprav 

so bile vse pesmi v 

italijanskem jeziku in 

jih nismo poznale, 

nam je bil dogodek 

zelo všeč zaradi zelo 

dobrega vzdušja in 

odlične družbe: vsi so 

znali besedila pesmi 

in na ves glas sprem-

ljali glasbeno skupino. 

Po koncertu smo vsi 

prejeli potrdila o udeležbi izmenjave. Kosilo smo si dijaki organizirali sami. Razdelili smo se v nekaj 

skupin – nekateri so šli v eno izmed restavracij v Cittanovi, drugi so si kupili kosilo v trgovini, me pa 

smo odšle k eni izmed dijakinj domov in naše gostiteljice so nam same skuhale kosilo.  

 

Ta izkušnja nam je bila še posebej všeč, saj smo ob zelo 

dobri »pašti« spletle še več prijateljskih vezi. Po vrnitvi v 

šolo smo se z avtobusom odpeljali do največjega in 

najbolj znanega pristanišča v Italiji, Gioia Tauro. Skozenj 

smo se peljali kar z avtobusom, na katerem smo imeli 

vodičko, ki nam je razkazovala in opisovala okolico. 

  

Naša izmenjava se je bližala koncu in žalostne smo se 

zavedale, da se bomo morale kmalu posloviti od pri-

jateljev, ki smo jih spoznale v tem tednu. V soboto zgo-

daj zjutraj smo se poslovile od naših gostiteljic, ki nam 

bodo zaradi svoje dobrosrčnosti in gostoljubnosti gotovo 

za vedno ostale v zelo lepem spominu. 

 

Pa še opažanje negativnega vidika okolja, ki nas je 

gostilo ... V tednu, ki smo ga preživeli v Kalabriji, nas je 

vse tujce motila ista stvar. Ravno za ta del Italije je znano, da proizvede velike količine plastičnih 

odpadkov. Ves teden smo opazovali, za koliko stvari uporabljajo nepotrebno plastiko, katere ve-

lik del pristane ob cestah in v okolici, ki je veliko bolj zasmetena z odpadki (predvsem plastičnimi) 

kot pri nas ali drugod po Evropi. 

 

HODITI NA IZMENJAVE ... 
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Glede na to, da je letos primanjkovalo snega, smo bili že na poti v Trnje presenečeni nad belimi 

snežinkami, ki so poplesavale na drugi strani avtobusnega okna. No, ko smo potem prišli tja, je 

že zapadlo toliko snega, da je bila trava vsaj malo bela. Tako smo se tisti večer nekateri tudi ke-

pali in se razigrano poslovili od letošnje zime. 

Verjetno že veste, da si tretji letniki, 

tako kot se za samostojne otroke 

spodobi, na duhovcu kuhamo sami. 

Morda smo bili le tako lačni ali pa jo 

je gospod Slavko posebej blagoslovil, 

a hrana je bila presenetljivo odlična. 

Morda pa res znamo kuhati … 

Ob treh kitarah, ukulelu, kahonu in 

pevskem talentu ni manjkalo glasbe, 

petja, celo plesa ne. Hkrati pa naj ne 

pozabim omeniti, da smo imeli s sabo 

največji prenosni zvočnik, kar jih je gospod Slavko kdaj videl. 

V našem razredu se precej radi zabavamo. Tako s športnimi igrami, kot so na primer buldogi, kot 

tudi z družabnimi igrami, še posebej igro Dixit in tarokom, ki ga je z nami igral tudi gospod Slavko. 

Tudi igro Morilec v temi smo odigrali in verjetno zaradi tega vsa vas ni mogla spati, drugače pa 

smo pridno hodili na sprehode in se pogovarjali o izredno različnih stvareh. Celo zjutraj so se tisti 

najpogumnejši še pred zajtrkom odpravili na zrak. Žal pa nas je v ponedeljek čakal test, zato si 

sem pa tja videl koga, ki se je pridno učil. 

Da ne pozabimo na duhovnost. Mis-

lim, da je bil ta duhovni vikend 

najbolj poglobljen in nasploh 

najboljši do sedaj. Razmišljali smo o 

tem, kdo je za nas Bog, kako in zakaj 

molimo, se dotaknili vprašanj o ne-

besih, vicah, peklu, življenjski poti … 

V četrtek sta nas obiskala tudi za-

ročenca Katarina in Tilen, ki sta z 

nami na prijeten in iskren način deli-

la svojo precej zapleteno zgodbo 

tako glede študija kot tudi skupne 

poti. Mislim, da sta nam dokazala, 

da se z vero, vztrajnostjo in dobro voljo lahko doseže marsikaj in uresniči tudi tiste sanje, za katere 

sploh še ne veš, da jih imaš. Veliko presenečenje so bile tudi svete maše v skupnem prostoru, ki so 

bile zelo sproščene in domače, ter Slavkove igrive molitve pred obroki, ki so nas vedno znova 

nasmejale. 

 

DUHOVNOST, IGRE IN DOBRA HRANA 

Piše: Nika Uršič  
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ODKRIVALI SMO NAŠE RAZREDNE BARVE 

Piše: Ana Medvešček 

Razred …, tako dobro poznan pojem, po drugi strani pa popolnoma neotipljiv, abstrakten in 

unikaten – kot vsak izmed nas … Cesta življenja nas je pripeljala na “škofijsko” in kar naenkrat 

smo na vipavski burji, v tem prepihu mladosti dojeli, da smo že v tretjem letniku in prihaja čas, da 

najdemo sebe, svoje sanje in poslanstvo. Ne, nismo še pripravljeni; redki so med nami, ki imajo 

pred sabo izdelan načrt, kaj bi radi počeli v življenju, zato smo šli. Proč od vsakdanjega hitenja z 

milijonom obveznosti in skrbi, proč od vrveža, ko si med neprestanim dohajanjem karavane ne 

znamo vzeti časa za to, kar imamo radi, in podrobnega pogleda v oči prijateljev.  

Kot se za ŠGV spodobi, smo šli na duhovca, v postno obarvano prikupno vasico Trnje. Ambiental-

no pokrajino je ves vikend grelo sonce, raziskovanje gozdov in poti med polji pa je bila zelo 

priljubljena aktivnost. V prepletu pogovorov, kuhanja, sproščenega prostega časa in pesmi je 

rdeča nit dogajanja ostala napeta ter je stremela h glavnemu cilju: najti svoj prostor pod 

soncem. Prek dinamik in odgovorov na temeljna vprašanja o veri, Cerkvi in življenju smo nejas-

nosti pospravili v predalčke in v sebi našli mir, moč in zaupanje. 

Že ko je g. Slavko prišel v razred na uvodno srečanje, smo vanj strmeli z odprtimi usti. Presenetil 

nas je s svojo toplino in prilagodljivostjo. V Trnju nas je sprejel s toplim čajem in skrbel za nas kot za 

kraljevo družino, nasmešek pa kljub neprespanosti ni zapustil njegovega obraza. Dal nam je 

največ, kar je lahko – iskrenost in zgled pravega veselja do življenja.  

Ne bom lagala, nismo najbolj povezan razred. Na trenutke izgleda, kot da smo nekomplemen-

tarne barve, ki se tepejo med sabo, in z njimi nam v razredu nikoli ni uspelo v skupno sliko umestiti 

zaupanja in trdnega prijateljstva. Vendar smo se na naše veliko presenečenje tu odprli in sprostili. 

Bil je nek poseben zrak, atmosfera, ki je dopuščala prelivanje akrilov naših besed, druženja in 

skupnih večerov; te barve so bile najprej v nežnih svetlih tonih, proti koncu pa že kričeče buhtele 

iz prenasičenega platna sreče, smeha in zabave. 

Ta slika je v vsakem izmed nas drugačna – paleta barv, ki smo jo skupaj ustvarili, je posebna, le-

pa, naša. In bolj kot razmišljam, manj pojma imam, kako vse občutke in srečo pretvoriti v besede. 

To je bil začetek naše poti, risanje načrta za pobeg v svet … 
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TUDI VELIKO NOČ SMO PRAZNOVALI DOMA 

Piše: Domen Medvešček 

Velikonočne praznike smo letos zaradi zaščitnih ukrepov preživeli precej drugače. Namesto 

udeležbe pri sveti maši v bogato okrašeni domači cerkvi in obiska ter voščila sorodnikov smo bili 

prisiljeni za povezavo drug z drugim in z Bogom uporabiti internet. Hvalabogu, so številni slovenski 

duhovniki svoje svete maše prenašali v živo, pa tudi različnih aplikacij za klepet ne manjka. Kdo ve 

–morda smo se zaradi drugačnih razmer bolj povezali s svojo družino in se poglobili v smisel velike 

noči? Škofijci pa smo med sabo ostali povezani s pomočjo umetnosti fotografije – poglejte si nekaj 

prispevkov (več jih najdete na Facebook strani Škofijske 

gimnazije Vipava).  
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OKROGLA MIZA: IGRANJE Z GENI 

Piše: Žana Žgavc 

V ponedeljek, 20. januarja, je na naši šoli potekala okrogla miza z naslovom Igranje z geni. 

Gosta sta bila dr. moralne teologije in priznani specialist za bioetiko Roman Globokar ter dr. bio-

tehnologije Aleš Štrancar, ki v Ajdovščini vodi podjetje BIA Separations. Njegovo podjetje izdelu-

je genske filtre, ki čistijo genski zapis in tako pomagajo pri zdravljenju najrazličnejših bolezni. 

Gosta sta se dotaknila mnogih zanimivih, a tudi občutljivih tem. Med drugim sta spregovorila o 

nevarnostih ''igranja z geni'', o manipulaciji z genomom, o ustvarjanju supergenijev, o vnaprej-

šnjem izbiranju lastnosti otroka, o shranjevanju podatkov o posameznikovem DNK-profilu, o po-

daljševanju življenja in še o marsičem. 

Organizacija takega dogodka zagotovo ni preprosta, terja namreč veliko časa, dogovarjanja in 

načrtovanja. Zato sem se z velikim navdušenjem podala v postavljanje vprašanj o pripravi te 

okrogle mize dekletom iz 4. b, ki so same organizirale okroglo mizo. Na moja vprašanja so odgo-

varjale Julija Jekše, Sara Vodopivec, Teodora Čvorović in Ana Vidmar. 

 

Kako ste prišle na idejo za pogovor o genskem inženiringu?  

Julija: Ob prebranem članku na 24 ur sem se začela spraševati o morali določenih posegov in 

odločitev v sodobnem svetu. Pri veri in kulturi pa smo ravno obravnavali bioetična vprašanja in 

eno izmed teh je bilo tudi genski inženiring. Tako smo združile zanimivo temo s šolsko nalogo. 

  

Je bilo težko organizirati tak dogodek? Koliko časa so vam vzele priprave? Kaj vam je pred-

stavljalo največji izziv? 

Sara: Ko se skupina odloči, da bo organizirala takšen dogodek, se mora zavedati, kolikšno odgo-
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vornost je prevzela. S svojim odnosom do gostov namreč predstavlje šolo in hkrati posega v gos-

tovo profesijo. Dekleta smo se pripravile z veliko zagnanostjo in pogumom. 

Med seboj smo se sproti obveščale o tem, kaj smo pripravile, in druga drugi pomagale izboljšati 

vprašanja. Da bomo izpeljale ta dogodek, smo vedele že več kot en mesec prej, priprave pa so 

trajale kakšna dva tedna. 

Mislim, da je bila najbolj zaskrbljujoča sama izvedba dogodka. Najboljši občutek je takrat, ko 

adrenalin naredi svoje, saj začneš improvizirati na svoj način in se hkrati držiš programa. Dogodek 

postane še bolj poseben, ko zaznaš zadovoljstvo gostov in svoje skupine. 

 

Na podlagi česa ste se odločile za iz-

bor gostov? 

Julija: Iskale smo ljudi, ki se na temo 

spoznajo in so širše razgledani, vendar z 

različnih zornih kotov. Tako smo poiskali 

strokovnjaka na področju genskega 

inženiringa ter strokovnjaka na po-

dročju medicinske etike in katoliške 

vere. Z njune strani smo tako dobile 

strokovne odgovore in pojasnila na 

svoja vprašanja. 

  

Sta se povabljena gosta hitro odzvala, 

sta bila takoj pripravljena na sodelovanje? 

Julija: Na naše presenečenje se je gostoma naša ideja zdela zelo zanimiva in sta bila takoj priprav-

ljena sodelovati. Eden od njiju nam je v šali odpisal: "Zelo dobra vprašanja, odlično ste opravile svo-

jo nalogo! Če ocena ne bo primerna, mi sporočite, bom vašega profesorja malo pokaral." 

  

Kaj bi opredelile za glavno sporočilo oz. poudarek vašega pogovora? 

Ana: Poglavitno vprašanje okrogle mize je bilo, ali spreminjanje genov res prinaša izboljšave v svet. 

Z iskanjem izboljšav se svet razvija in napreduje, pri manipulaciji genoma pa ostaja še veliko nera-

ziskanega, zaradi česar je to lahko nevarno. Gosta pa sta še posebej poudarila, da se 

tehnološkega napredka in sprememb ne smemo bati, saj si sami postavljamo etičnih meje in se jih 

držimo. 

  

Po čem si boste ta dogodek najbolj zapomnile? 

Teodora: Nekaj novega smo se naučili od naših gostov, ki sta bila pripravljena deliti svoje znanje z 

nami in celotno našo generacijo. V spominu mi bo ostala trema, ki sem jo imela pred začetkom. 

Skrbelo nas je, kako bo vse skupaj izgledalo in če bo potekalo v redu. A ob takih gostih se je 

vzdušje hitro sprostilo in mislim, da smo vsi uživali v okrogli mizi. 
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INTERVJU Z ZMAGOVALCEM TEKMOVANJA JUVENES 

TRANSLATORES  

Piše: Luka Štrukelj 

V novembru 2019 je 28 članic Evropske uni-

je sodelovalo v prevajalskem tekmovanju 

Juvenes Translatores. Iz naše šole sta odli-

čen rezultat, pod vodstvom prof. Nataše Se-

ver, dosegla Hana Valič in Domen Medve-

šček, ki je s svojim prevodom iz angleščine 

v slovenščino najbolj prepričal Evropsko ko-

misijo. Prevajal je besedilo z naslovom: 

“Nazaj v prihodnost”. Tekmovanje Evropska 

komisija organizira od leta 2007. Čestitamo 

vsem, ki ste sodelovali in seveda nagrajen-

cema. V nadaljevanju objavljamo intervju z 

Domnom Medveščkom (3. a). 

1. Si že kdaj sodeloval na tovrstnem tekmovanju? 

Na kakršnemkoli prevajalskem tekmovanju sem sodeloval prvič, tako da mi je bilo vse skupaj 

popolnoma novo. Sem pa v preteklosti že sodeloval na tekmovanjih v znanju angleškega jezika. 

2. Katere so največje razlike med slovenščino in angleščino? 

Največji razliki (po mojem nestrokovnem mnenju) sta vrstni red besed v stavku in oblike glagolov. 

Nedoločnik je v angleščini izredno uporaben v sestavljanju večstavčnih povedi, v slovenščini pa 

vse skupaj zveni nerodno. Vrstni red besed je tudi težaven, skoraj vedno ga moraš namreč 

spremeniti, če želiš, da prevod zveni naravno. 

3. Kako si se navdušil nad angleščino oziroma prevajanjem? 

Angleščine sem se naučil prek YouTuba, kot verjetno veliko drugih. Znanje pa sem širil prek inter-

neta, in takrat mi je postala angleščina všeč. Prevajanje pa se mi je od nekdaj zdelo nekaj za-

nimivega, saj je svojevrstna umetnost, povsem ločena od pisateljevanja in hkrati povezana z 

njim . 

4. Kaj ti pri prevajanju predstavlja največji problem? 

Največji problem so stalne besedne zveze in besedne igre. Te zahtevajo dobro poznavanje obeh 

jezikov in tudi obilo ustvarjalnosti. Na tekmovanju mi je 

uspelo besedno igro prirediti tako, da ima tudi v 

slovenščini nekaj smisla, na kar sem zelo ponosen. 

5. Ti bo angleščina pomagala v bodočem poklicu? 

Trenutno ciljam na kariero v diplomaciji in mednarodnem 

poslovanju, tako da bom angleščino uporabljal vsa-

kodnevno (če bo šlo vse po načrtu). Seveda se bom mor-

al naučiti še kakšen drug jezik, posebej atraktivna je fran-

coščina, ker je de facto uradni jezik Evropske unije. 
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BODOČI DIJAKI ODKRIVALI ŠKOFIJSKO GIMNAZIJO 

Piše: Neža Marussi 

Datumi vpisnih rokov na srednje šole se 

hitro približujejo in letošnji devetošolci se 

bodo kmalu morali odločiti, kje 

nadaljevati svoje bodoče šolanje. Da bi 

jim nekoliko olajšali izbiro, smo tudi letos 

14. in 15. februarja na Škofijski gimnaziji v 

Vipavi organizirali informativna dneva.  

V petek ob 9. uri zjutraj so se na šoli zbrali 

obiskovalci. Sprejemu je sledil ogled raz-

nih dejavnosti. Dijaki so udeležencem 

razkazali šolo in jih popeljali med stojnice, 

razporejene po celotni stavbi. 

 

Na hodniku v prvem nadstropju je potekala 

predstavitev geografije, svoje delo pa so 

nam predstavili tudi prostovoljci in dijaška 

skupnost. V učilnici pri kapeli so se obis-

kovalci lahko sprehodili med stojnicami raz-

nih jezikovnih predmetov: slovenščine, 

nemščine, latinščine, italijanščine in an-

gleščine in z njimi povezanih izmenjav ter ek-

skurzij, ob omembi katerih so se vsem zasvet-

ile oči. V mansardi, dijakom malce bolj nepri-

jetnem prostoru, so se tokrat zvrstile pred-

stavitve sociologije, psihologije, zgodovine in likovnega krožka, ki je razkazal svoje izdelke.  

Pri matematični stojnici so se obiskovalci lahko 

preizkusili v raznih miselnih izzivih in zanje dobili 

nagrade. Vedno priljubljeni duhovni dnevi so bili 

predstavljeni pri stojnici vere in kulture. V labora-

toriju so se zabavali ob izvedbi zanimivih 

poskusov iz kemije in biologije, poskusi iz fizike pa 

so potekali v eni izmed matičnih učilnic. Mnoge 

sta navdušili tudi lepo urejena knjižnica in 

računalniška učilnica. Obiskovalci so v avditoriju 

z zanimanjem prisluhnili pevskemu zboru, športni 

navdušenci pa so v telovadnici opazovali igro 

odbojke in si ogledali fitnes. Dan jim je popestrila 

tudi pogostitev z raznimi dobrotami.  

 



BITI ZDRAV ... 

18 

DOBRA STRAN SMUTIJEV 

Smutiji, beseda, ki zaobjame vse: lepoto, svež videz, zdravje, energijo, naravno življenje in še 

mnogo drugega. Sama jih zelo rada pijem, saj so hkrati okusni, barviti in zdravi, s čimer mi omog-

očijo dobro počutje tekom dneva. Razlogov, zakaj so v zadnjih letih tudi v Sloveniji iz dneva v 

dan bolj priljubljeni, je veliko, najpoglavitnejši pa je ta, da je njihova priprava zelo hitra in enostav-

na, pri izbiri sestavin pa imamo popolnoma proste roke, kar nam omogoči, da lahko eksperimen-

tiramo z okusi po mili volji. 

Čisto na začetku je potrebno omeniti, da je prednost smutijev predvsem v tem, da z njimi zauži-

jemo pomembna hranila, ki jih dnevno potrebujemo za zdravo delovanje našega telesa in 

izgubo telesne mase. Naravni sladkor v sadju in zelenjavi svojo energijo (za razliko od sladkorja, ki 

ga najdemo v nezdravih prigrizkih) sprošča počasneje, zato nam omogoča večjo koncentracijo 

ter pripomore k preprečevanju popoldanskih padcev energije oz. utrujenosti. 

Dejstvo pa je seveda tudi, da je veliki večini ljudi lažje popiti enako 

količino sadja in zelenjave, kot pa jo pojesti. Smutije moramo namreč 

dojemati kot samostojen obrok in ne le kot dodatek k prehrani. Ker ima-

jo ogromno vlaknin, nas lepo nasitijo in nam pomagajo pravilno urav-

navati apetit. Smutiji pomagajo tudi pri hidraciji našega telesa, zbudijo 

možgane in nam zagotovijo veliko energije za ves dan. 

Poleg sadnih so vse bolj priljubljeni zelenjavni in mešani smutiji. Zelo 

zdravi in hranljivi so predvsem tisti, ki vsebujejo žitarice, kvinojo in se-

mena. Najbolje je, da sta sadje in zelenjava sveža in sezonska, vendar 

lahko uporabljamo tudi zamrznjene sestavine. Če jim dodamo ledene 

kocke, pa dosežemo posebno svežino. Smutije lahko popolnoma prilagodimo svojemu okusu. Če 

nam bo izbrana kombinacija sestavin odgovarjala, je večja verjetnost, da bomo to zdravo nava-

do vnesli v svoj vsakdanjik, ga s tem popestrili ter se posladkali na zdrav način. 

 

SMUTIJI: KOLIKO SO ZARES ZDRAVI? 

Pišeta: Nika Uršič in Maja Bregar 

Verjetno smo že vsi kdaj slišali za smuti. To je v grobem napitek, ki ga pripravimo z miksanjem 

sadja, zelenjave in še marsičesa. Ste se pa že kdaj vprašali, ali je ta slastna dobrota zares dobra 

za nas ali nam morda celo škoduje? 
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S SMUTIJI NE SMEMO PRETIRAVATI 

Čeprav so smutiji načeloma zdravi, moramo biti previdni pri količini in sestavinah, drugače si 

lahko z uživanjem naredimo več škode kot koristi. 

Kot velja za večino kupljene, že pripravljene hrane in pijače, tako se je tudi smutijem iz trgovine 

bolje izogibati, saj lahko vsebujejo dodane sladkorje in aditive, ki pa za naše zdravje niso najboljši. 

Poleg tega pa noben kupljen smuti ne seže niti do kolen svežemu in doma pripravljenemu.  

Prva stvar, na katero moramo biti pozorni, je količina, saj se moramo zavedati, da v smutiju zauži-

jemo veliko več sadja, kot bi ga sicer 

svežega. Največja past pri tem pa so skriti 

sladkorji, ki se v njem nahajajo in so pov-

ezani z različnimi zdravstvenimi težavami. 

Preden se prestrašite, naj vas pomirim, da 

je sadje sicer zdravo, a zavedati se mora-

mo, da je tudi sladko. Naravno prisotni 

sladkorji ne predstavljajo večjega prob-

lema v svežem sadju, saj je v sadežih 

prisotnih tudi veliko vlaknin in drugih snovi, 

pri pripravi smutija pa te vlaknine razre-

žemo na manjše dele in tako močno 

zmanjšamo njihov ugoden vpliv na 

prebavo in sposobnost vpliva na enakomerno absorpcijo sladkorja v kri. Zaradi tega se takoj po 

zaužitju smutija krvni sladkor močno dvigne, potem pa hitro močno pade in kmalu postanemo 

spet lačni. Da bi se temu izognili, lahko naredimo smuti iz zelenjave, sadje pa dodamo le za okus. 

Tu je priročno pravilo, da naj bo zdrav smuti sestavljen iz 70 % zelenjave in 30 % sadja. 

Torej smutiji niso nadomestek svežemu sadju, saj z njimi ne zaužijemo zadostne količine vlaknin, še 

vedno pa je smuti boljše kot nič. 

Še ena past se skriva pri uživanju smutija. S pitjem namreč preskočimo prvi del prebave – žvečen-

je. Pri tem se ne le sproščajo za 

pravilno prebavo potrebni encimi, 

pač pa tudi možgani dobijo infor-

macijo, da smo nekaj pojedli. Če 

ne grizemo, pa se to ne zgodi. 

Žvečenje lahko spodbudimo z 

dodajanjem koščkov sadja in zelen-

jave, kosmičev, semen, oreščkov … 

Prav tako pa nas bo smuti tudi bolj 

in za dlje časa nasitil, če bo 

vseboval tudi beljakovine in zdrave 

maščobe, ki se nahajajo v oreščkih, semenih in mlečnih izdelkih. Žvečenje pa je pomembno tudi 

za razvoj obraza in čeljusti, saj s krepitvijo žvekalnih mišic vplivamo na obliko čeljusti, zob in obraza 

nasploh. Poleg tega pa smuti popijemo mimogrede, velikokrat tudi stoje. Tako se niti pri obroku 

ne usedemo in umirimo ter uživamo v hrani, pač pa le nadaljujemo s hitenjem, ki je pri veliko 

ljudeh eden glavnih povzročiteljev stresa. 
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Četrtek, 12. 3. 2020 

In tiha slutnja, precej nezaželena, se je uresničila. Odločitev je padla: zaprli so šole, vrtce in sploh 

vse, kar se je dalo zapreti. Doma sem. Predčasno ... 

Ves svet utripa po narekovanem tempu virusa. Vse več je panike tudi tam, kjer je po mojem 

mnenju ne bi bilo treba. Prenasičenost besed, ki neutrudno pričajo samo o tem zloglasnem 

koronavirusu, je marsikomu že dodobra stopila v glavo in mimogrede aktivirala gumb »boj za 

preživetje«, kljub temu da je bolezen manj smrtonosna kot gripa. Ampak situacija je resna. 

Razglašena je svetovna epidemija in iz dneva v dan je več obolelih. 

Želim si, da čim prej mine in se nazaj vrne »blaginja«, ki smo jo očitno obravnavali vse preveč 

samoumevno. 

Kakšen blagoslov je zdravje, se resnično zaveš šele v takšnih trenutkih ... Hvaležna zanj in za še 

vedno zdrava, rdeča lička mojih ljubih zaspim v upanju na mirnejše prihodnje dni. 

 

Petek, 13. 3. 2020 

Z little sis sva imeli danes najin dan. Skupaj sva zložili perilo, šli na dopoldanski sprehod z našo žver-

co in dobili ljubek pozdrav treh srnic. Povedala mi je vse šale, ki jih je imela na zalogi (nekatere 

celo dvakrat), zvečer pa nama je zadišala topla večerjica, ki je obudila spomine iz mojih otroških 

dni. Ljubi petek, tako zelo drugačen si, v celoti preživet doma …, tako zelo prijeten, igriv in tako 

zelo domač. 

 

Nedelja, 15. 3. 2020 

Danes ne pakiram, ne delam, nisem v skrbeh, kako bo ta teden z ocenjevanji in spim v svoji 

postelji. 

V miru prebiram knjigo Apalaška pot, ki sem si jo obljubila že davno tega, dvakrat peljem svojo 

žverco na svoj najljubši hrib in se hvaležno nastavljam sončnim žarkom. 

Nekako si še nisem ustvarila pričakovanj in strahov, ki jih bo zagotovo prinesel jutrišnji dan, z nez-

nanimi novostmi o šolanju na daljavo. Tolaži me misel, da smo vsi v istem zosu. Ampak ne. Danes 

se še ne sekiram. Za to bo še dovolj časa. Danes samo uživam te poslednje trenutke brezskrbne 

nedelje. 

 

Ponedeljek, 16. 3. 2020 

Uf ... Utrujajo me ti novi začetki nečesa še ne ustaljenega, še ne dobro domišljenega, malce 

poskusnega. Sploh če gre za sedem šolskih ur, ki jih moraš oddelati doma za svojo pisalno mizo in 

tvoja soba kar naenkrat ni več soba, v kateri se spočiješ, pač pa postane učilnica z obilo visoko-

tehnoloških napravic, zaradi katerih vsakih 5 minut globoko dihaš in šteješ do deset. To bo poleg 

MAREC, LETO 2020 (MALO DRUGAČE) 

Piše: Katarina Ivanušič 
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vsega ostalega tudi dobra šola za potrpežljivost. 

Predstavljam si, da me danes ni bilo lahko prenašati. Moje godenje tja v en dan, namrščene obr-

vi in šobica so bili prav otročje zoprni. Tudi zame. Jutri se moram bolj potruditi, da bomo vsi lažje 

shajali. 

Po »šoli« in kosilu sva z mojo veliko sis po dolgem času šli skupaj na moj najljubšejši hrib. In bil je 

prav prijetno preživet čas z njo, ki jo zadnje čase tako malo vidim, da se sprašujem, če jo sploh še 

poznam. Te dni lahko to popravim☺. Zdaj, ko so strogo prepovedani vsi »izvenožjedružinski« stiki, 

tako ali tako nimava izgovora, da se ne bi družili med sabo. Upam, da se zopet malce zbližava. 

Mali-veliki bratec mi je bil »moralna podpora na dveh kolesih« med mojim poznopopoldanskim 

tekaškim podvigom in little sis me je danes malce spravljala ob živce, kot tudi jaz njo. Čeprav jo 

imam tako zelo in ljubeče rada. Kot tudi vse ostale v tej hiši. ☺ 

 

Torek, 17. 3. 2020 

Sovražim, ko me šola spravi iz tira in 

imam hkrati tisti weak feeling in obu-

pujem, navsezadnje pa privrejo še 

solze – malo iz trme, malo iz jeze, ma-

lo iz skrbi in veliko iz utrujenosti. 

In potem same sebe ne prenašam, 

ker se mi zdi vse skupaj blazno ot-

ročje in ne pritiče mojim letom, ker se 

čisto preveč in čisto v brez zveze 

sekiram za vsako stvar (čeprav si vsako jutro zabičam, da se danes ne bom) in ker mi ne uspe 

pogledati na stvar s pozitivo. 

Zraven še stresam slabo voljo na vse ostale, ki me morajo trpeti, čeprav niso ničesar krivi, in po-

tem mi je žal in me mori še to. Uf …, tako zelo si želim rasti v potrpežljivosti, brezskrbnosti, dobroti, 

iskrenosti, vztrajnosti, ponižnosti. Tako zelo si želim postati boljši človek. Deliti nasmehe, objeme; 

širiti ljubezen, veselje, upanje … Te dni pa sem pravo nasprotje vsemu temu.  

Ne pričakujem čudeža in tudi ne, da bo jutri vse »oh in sploh«. Še zdaleč ne. Le prosim, da bi bila 

znosnejša; sama sebi in tako tudi drugim. 

 

Četrtek, 19. 3. 2020 

Počasi se privajam na nov ritem teh »korona« dni. Ob 7.00 bujenje, zajtrk do pol osmih in potem 

šola do desete. Ob 10.00 oddih in skok na moj najljubšejši hrib in ob 11.00 nazaj med zvezke in 

knjige. Lakota v tem času naraste na 100 %, zato je čas za kosilo navadno že ob pol enih. ☺ Po 

kosilu pa kavica in nabiranje vitamina D. Tudi endorfine kar pridno pridelujem ob popoldnevih. 

Trudim se vpeljati še redne popoldanske učne ure, da ne pridem popolnoma iz forme. Skratka, 

nič manj naporno ni in nič manj dela, kot ga je bilo prej, le malce bolj sproščeno je, ker ocen-

jevanj pa (zaenkrat) vseeno ne moremo opraviti na daljavo in ker si čas organiziram po lastnem 

navdihu. 

OSTATI DOMA ... 
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IZKUŠNJE S ŠOLO NA DALJAVO 

Pišejo: Dijaki in profesorji ŠGV 

Dobra stran pouka na daljavo je ta, da 

smo si lahko sami razporedili čas dela in 

količino časa za določen predmet, slabost 

pa, da nismo videli svojih sošolcev, ki jih že 

tako ali tako poznamo le kratek čas /…/  

Menim, da je pridobljeno znanje, če so 

nam profesorji razlagali snov preko video-

konferenc oziroma videoposnetkov, prav 

tako dobro kot tisto, ki bi ga pridobili pri 

normalnem pouku, ali še boljše, saj smo se 

zanj morali tudi sami nekaj bolj potruditi; 

če pa smo morali snov sami predelati ali le 

prebrati, slabše. /…/ 

Spoznala sem, koliko mi pomeni družba 

prijateljev in ostalih ljudi nasploh. Kljub te-

mu da imam veliko družino, sem se včasih 

počutila precej osamljena in ujeta v last-

nem domu. Komaj čakam, da se dobimo 

s prijatelji in sošolci in da malo zamenjam 

okolje :) 

 

Karin Uršič 

Glede pridobivanja znanja pri različnih predmetih imam mešane občutke. Pri nekaterih predmetih 

so nas profesorji prisilili, da smo sproti pošiljali svoje delo in zapiske, zato sem si snov dejansko zapom-

nila in jo zdaj tudi razumem. Všeč mi je bilo tudi to, da so nam dali dodatne članke in videoposnet-

ke, ki smo jih lahko pogledali, če smo želeli. S tem so nam omogočili, da smo se lahko še bolj poglo-

bili v temo, ki nas morda zanima, kar pri običajnem pouku ni vedno mogoče. 

Ni mi bilo všeč, ko so nam profesorji naložili več snovi, kot pa bi je predelali pri pouku. Res je, da smo 

bili doma in imeli več časa, vendar bi moral čas, ki ga porabimo za šolske obveznosti, ostati enak 

kot v šoli.  

Konec koncev mislim, da sem od te karantene odnesla približno enako znanja kot od pouka v šoli. 

Doma sem se naučila organiziranosti in samostojnosti, ki je prej nisem imela, hkrati pa sem se lahko 

zaradi »pomanjkanja« testov in spraševanj posvetila stvarem, ki jih rada počnem. 

 

Sara Pregelj 

 

Dejstvo, da so vsa besedila, predstavitve in podatki v e-obliki nekomu, ki zna izkoristiti moč Googla 

ter nasploh računalniških ekosistemov, dostopni kadar koli in kjer koli, je res izjemno. Seveda pogre-

šam to, da sošolk in sošolcev ne vidim v živo, vendar bi, če bi bilo mogoče, zelo rad tudi v šoli oprav-

ljal vse v elektronski obliki.  

 

Peter Kogoj 

 

Meni je delo od doma na začetku odgovarjalo, potem pa sta moja pridnost in motivacija vedno 

bolj plahneli. /…/ 

Mislim, da se stvari pri delu od doma ne more ovrednotiti kot dobre ali slabe. Vsaka stvar je imela 

obe plati: lahko je bila npr. sedaj »O. K.« in nam bo šla naslednje leto v škodo. Npr., sami smo si lahko 
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časovno razporejali delo, vendar sem jaz več ali manj ves dan 

tičala v sobi in na koncu dneva sploh nisem vedela, kaj sem nare-

dila tisti dan. Prav tako je bilo s testi; ko se nismo bili prisiljeni naučiti 

snovi in je bilo to bolj »piflanje« oziroma še to ne, tako da nam ne 

bo ostalo kaj dosti v glavi do naslednjega leta ... Osebno se nisem 

naučila kaj dosti, tudi če so se profesorji potrudili in posneli razlago 

ali pa če smo imeli videokonferenco, kar je bilo vseeno bolje, kot 

če bi sami predelovali snov. Pogosto sploh nisem imela koncentra-

cije in nisem vedela, kaj poslušam. 

Sem pa imela ta čas priložnost preizkušati kakšen recept več ... 

Kakšen teden me je mama podila iz kuhinje, ker sem tam zapravila 

preveč časa. 

Upam, da se septembra karantena ne ponovi /…/ 

 

Zala Tomažič 

 

V času korone sem bila večinoma v stiku z dijaki preko e-pošte ali telefona. Če ne štejem tistih, ki so 

prišli po zvezke in knjige …Teh pa je bilo tudi kar nekaj. V začetku sem zaradi strogih pravil dijakom 

stvari pripravila in jih odnesla pred dijaški dom ob dogovorjeni uri. Dijak je potem te stvari prevzel in 

mi sporočil, ali je vse v redu. Pozneje smo se opremili z maskami in rokavicami in dijaki so prišli po svo-

je stvari sami. Potrudila sem se, da sem res vsakemu šla odpret dom. /…/ 

Zaposleni v Marjanci so me v soboto, ko sem šla mimo na sprehod, vprašali, kaj smo imeli v domu, 

ker je bilo na »placu« veliko solza in objemanja. Samo Božji previdnosti se lahko zahvalimo, da po 

selitvi iz DD ni v Sloveniji prišlo do povečanja števila okuženih z virusom. J 

 

Ko nimaš dijakov, lahko opravljaš svojo vzgojno delo pri vnukih – ker se ti lastni otroci (pri tridesetih) 

ne pustijo več, nekaj pa moraš kot vzgojitelj delati. 

Tako sem imela uro branja preko mobitela ali Skypa z najmlajšo vnu-

kinjo, uro vadbe harfe pa s starejšo, redno vsak dan. Če sva slučaj-

no z možem tisti čas hodila, sva vklopila zvočnik in oba uživala v le-

pem igranju. Toliko kilometrov kot sva prehodila po gmajni okrog 

Vipave, nisem naredila že leta. Je pa v času, ko je bilo gibanje ome-

jeno le na območje občine, bilo potrebno kar paziti, ker si se zelo 

hitro znašel v občini Ajdovščina.  

 

Vsak dan smo pekli doma kruh, preizkušali nove  recepte, delali 

testenine in rezance za juho. Obudili smo že pozabljene recepte – 

kruh, kot ga je pekla mama iz koščka prihranjenega kvašenega 

testa prejšnje peke.  

 

Najbolj pa sem pogrešala socialne stike, zato sem si šla malo pozvo-

nit na zvonec pri vratih. Ko je pa ja tako lepo, ko dobiš obiske.  

 

Ivica Čermelj, pomočnica ravnatelja za dijaški dom 

 

 

Če bi vedel, da bo poklic učitelja matematike potekal na način kot v preteklih mesecih, se verjetno 

ne bi odločil zanj. Sicer je dobro, da sem se naučil mnogo uporabnih in koristnih stvari. A pristnega 

stika "v živo" s sodelavci in dijaki delo prek računalnika nikakor ne more nadomestiti. In to, da tako 

zelo pogrešam delo v "pravem" razredu, potrjuje dejstvo, da sem se odločil za pravi poklic … 

 

Miha Šušteršič, profesor 
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KORONA  

Piše: Neža  Vrtovec 

 

Nekega lepega dne se je korona razvila 

in nobenemu se ni sanjalo, da bo toliko ljudi težila. 

Najprej se je nedolžno sprehajala po Wuhanu, 

a se je kmalu prelevila 

v stvar, ki je veliko ljudi okužila. 

  

Iz Kitajske se je odpravila po svetu, 

o tem se je pisalo po vsem internetu. 

A korone oglaševanje ni ustavilo – 

jo je le še spodbudilo, 

da bi se o njej sporočilo, 

poneslo v vsak skrit kotiček sveta, 

tudi tja, kjer so samo pingvini doma. 

  

Njena naslednja postaja je Italija bila, 

tam je s svetlobno hitrostjo izbruhnila, 

da so vse nogometne tekme odpovedali, 

šole zaprli in še v cerkev zahajat prepovedali. 

  

Ker je Italija naša soseda, 

se je korona odločila, da še k nam malo pogleda. 

Takrat je panika nastala, 

tako lahko koroni rečemo HVALA. 

  

Hvala, ker ne smemo v šolo hodit 

in bomo morali vse naknadno naredit. 

Hvala, ker se s prijatelji ne smemo dobit, 

ven ne smemo it 

in se še svojega obraza ne smemo dotaknit. 

 

Tako zdaj cele dneve čepimo doma 

zjutraj delamo za šolo, 

popoldne pa se dolgočasimo, 

ker ne vemo, kaj naj še delamo, 

razen da televizijo gledamo. 

 

   

Korone seveda to nič ne briga 

in se veselo naprej po svetu prebija, 

uživa v tem, da mi trpimo, 

tudi če virusa ne dobimo. 

  

Všeč ji je vsa naša pozornost, 

s katero na zdravnike prenaša ogromno odgo-

vornost, 

kajti vsi se obračamo nanje, 

da bi obolele rešili strašnih muk, 

ki vse spravljajo v obup. 

  

Korona pa ima eno šibkost: 

raziskovalcem se lahko zahvalimo za to ugotovitev, 

ki bo preprečila razmnožitev 

že zelo razširjenega virusa. 

  

Koronin strah je toplota, 

brez nje ne bi bilo kota, 

v katerega bi korono stisnili 

in si kazen zanjo izmislili. 

  

Do takrat, ko nastopila bo dovolj topla pomlad, 

pa upam, da se ne bo zgodil še kakšen napad, 

da bo čim manj okuženih žrtev 

in ne bo noben mrtev. 

  

Dokler se korone ne znebimo, 

pa je najbolje, da doma čepimo, 

in tudi če nam je dolgčas, 

malo potrpimo. 
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V zadnjem mesecu se je naše vsakdanje življenje močno spremenilo in šele zdaj lahko ugotovimo, 

kako hvaležni smo lahko za vse, kar imamo. 

Ko sem želela zvečer napisati nekaj misli o tem »novem življenju«, me je najbolj presenetilo, da se 

ljudje ves čas pritožujemo, kako imamo premalo časa, ko pa je tega dovolj, najdemo druge izgo-

vore. Tako lahko prav zdaj ugotovimo, da ni pomembno, koliko časa imamo, ampak kako ta čas 

porabimo. 

Če se želiš naučiti igrati inštrument, govoriti nov jezik, kuhati ali kar koli drugega, je zdaj pravi čas 

za to, ampak ne le zdaj, vedno se najde čas za to, kar imaš rad. Ob razmišljanju o tej temi pa sem 

sestavila eno kratko pesem, ki je malo »čudna«, tako kot vse, kar se trenutno dogaja po svetu. 

 

Vsak dan se zjutraj zbudim,  

in si le nekaj zaželim: 

da časa dovolj bi bilo, 

da postorila vse bi lepo. 

  

Žal, tako življenje pač ni,  

resnici ni pomoči. 

Realnost prav kruta je zdaj, 

ko v šolo želiš si nazaj. 

  

Dan hitro ti mine, a čutiš praznine,  

pomlad prihaja, tebe pa strah obdaja. 

Kdaj konec bo tega, 

kdaj vse bo nazaj!?  

  

Vsak se sprašuje, ko gleda nazaj,  

in objokuje, kar ni cenil nikdar. 

  

 

MOJE MISLI 

Piše: Premišljevalka 
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Težji in napornejši časi izzovejo posameznikovo voljo in njegovo notranje zaupanje. Ali si bo vsak 

svojo srečo skoval ali ne, je odvisno od njega samega. Za vsakega pa velja, da potrebuje nek 

občutek pripadnosti in dragocenosti, ki ga lahko najde pri soljudeh. 

Danes sem se odločila za kratek sprehod po našem vinogradu in si tako zbistriti svoje misli od vseh 

stresnih in nemirnih dogajanj, ki kar naprej polnijo naše glave. Sedaj ležim na odeji na bližnjem 

travniku, popeljana v popolnoma drugačen svet brez vseh skrbi. Povsem se prepustim sama sebi 

in pozornosti ne preusmerim v nič drugega kot v ta trenutek. Zaprem oči in uživam v pomirju-

jočem petju ptic in božanju prijetno toplih sončnih žarkov. Zazdi se mi, kot da se je ves svet za tre-

nutek ustavil, a kmalu se zavem, da je to idilično vzdušje le navidezno. Prirodi se mi misel, da 

ljudje premalo pozornosti preusmerimo v “ta trenutek”, da ne izkusimo v polnosti občutkov, ki jih 

lahko doživimo v nekem trenutku. Skrbi za pretekle in prihodnje dni nas odvračajo od želje, da bi 

si vzeli nekaj časa zase in odmislili vse neprijetne misli. To me privede do vprašanja, ali morda situ-

acija z novim virusom nosi neko sporočilo.  

V moji družini smo sklenili, da bomo čas, ki bi ga sicer porabili za šolske obveznosti, preživeli skupaj 

in se tako še bolj povezali. Prejšnjo nedeljo je mama na spletu zasledila zgodbo z naslovom Pose-

ben si in nam jo prebrala. Besedilo je namenjeno otrokom – zato ga je lahko razumeti –, vendar v 

sebi nosi čudovito sporočilo, o katerem sem razmišljala še ves dan. Govori o brezmejni Božji 

ljubezni in o tem, da smo v Božjih očeh vsi enako čudoviti in enkratni, ne glede na svoje sposob-

nosti. V današnjem času smo predvsem najstniki podvrženi vplivom raznih “idealnih” predstav o 

ljudeh na socialnih omrežjih. Preslepljeni z njihovim navidezno brezskrbnim življenjem poskušamo 

tak življenjski slog posnemati tudi sami, pozabljamo pa, da smo vsi enakovredni in pomembni že 

samo zato, ker smo.  

 

… ŠE EN UTRINEK 

Piše: Ana 
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Dnevi sončni minevajo tja stran, 

tam ob oknu sedim, že tedne poklapan. 

V teh časih res najhuje je biti sam, 

a v drugi sobi čaka me dekle, želim si biti tam. 

  

V teh časih res živeti je težko. 

Žalost spravlja nas na kolena, 

solze gasijo sreče žar plamena. 

Vseeno kmalu skupaj bova, objela se sladko. 

  

Življenje staro spet se bo vrnilo, 

ponovno skupaj bova ti in jaz. 

V objemu pozabljeno, da se je sploh zgodilo, 

ko za oknom čakala sva na svoj ljubljeni obraz. 

Po poljubu srce se bo oddahnilo, 

rekoč, da za nami je ta kruti čas. 

  

 

UPANJE GOREČE 

Piše: Jure Šinigoj 

Prišel bo kmalu ta trenutek sreče, 

ah, prekleto, zakaj tako se vleče, 

vsak nov dan prizadene me boleče, 

da kmalu s tabo bom, ostaja upanje goreče. 

  

V teh časih res živeti je težko. 

Novice neprestano svarijo, 

misli negativne morijo. 

Vseeno kmalu skupaj bova, podala si roko. 

  

Življenje staro spet se bo vrnilo, 

ponovno skupaj bova ti in jaz. 

V objemu pozabljeno, da se je zgodilo, 

ko za oknom čakala sva ljubljeni obraz. 

Po poljubu srce si bo oddahnilo, 

končno za nami bo ta kruti čas. 

Piše: Matic Srnel 

 

Samoten je svet, 

vsi se skrivajo doma – 

virus nas napada. 

 

Piše: Aljaž Novak 

 

Kitajska v Aziji 

Koronavirus pred vrati 

Zdravstvo trpi 
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Nisem okej, saj vse ni isto kot prej. 

Nekoč z družbo pohajali smo, 

zdaj pa za zdravje skrbimo. 

Vse se nam je obrnilo na glavo, 

da v spominu nam ni nič ni ostalo. 

Pogrešam tisti dni, 

ko karantene še bilo ni. 

Fizika, matematika – vse to je 

znanstvena fantastika. 

Učenje na daljavo, 

vse to mi je in mi ni znano. 

Odšlo je jutranje vstajanje, 

prišlo je pozno poležavanje. 

Prosti čas zdaj uporabim za učenje, 

kar otežuje mi življenje. 

O počitnicah se samo sanja, 

o njih je malo blebetanja. 

Zdaj pa počasi zaključujem, 

ker malo zraka potrebujem. 

 

ŽIVLJENJE V KARANTENI 

Piše: Kaja Glešič 

Kdor dobil je življenje, ga mora živeti. 

Odgovoren moraš biti zase, za druge. 

Razum mora obvladati vsa čustva. 

Organizirati se moraš po navodilih. 

Nobena neumnost ni dovoljena. 

Analize prikazujejo alarmantno stanje. 

  

Virus kroži in ubija ljudi. 

Informacije so vsak dan jasne in kritične. 

Resnost, strpnost sta tu vrlini. 

Usmiljenje in milost pri bolnikih prosim. 

Svet uničuješ še sam zaradi objestnosti. 

 

KORONA VIRUS 

Piše: Tilen Plesničar 
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V času obtičanja v karanteni imam veliko časa 

za razmišljanje. Če bi bila bolj umetniška dušica, 

bi bila to verjetno dobra stvar. Nismo pa vsi 

Shakespeare in za večino pomeni ta čas le več 

priložnosti za stres, ko razmišljamo o vseh 

majhnih stvareh, ki čez leto dni sploh ne bodo 

več pomembne, sploh mi, najstniki.  

 

Predvsem zdaj lahko veliko razmišljam o šoli, saj 

nam dajejo preveč snovi, ta je ponekod precej 

težka in vse se moramo sami naučiti. Skrbi me 

vrnitev v šolo. Skrbijo me ocene, kakšen bo moj 

uspeh na koncu, kako zelo bo vplivala korona 

name? Seveda tu pride še strah za moje starše in 

stare starše. Bodo ostali zdravi? Bom jaz kriva, če 

dobijo virus? Najmanj me skrbi zame in za mo-

jega brata, ker sva dobrega zdravja in bi verjetno prebolela brez večjih problemov (vseeno tega 

raje ne bi doživela). Po vsem tem razmišljanju me že začne boleti glava, zato se odločim, da 

grem raje na kakšna socialna omrežja pogledat, kaj je novega. Tam pa vidim, kako hudo je dru-

god po Sloveniji in po svetu ... Kamorkoli se obrnem, je nekaj o virusu, in pomislim, kako se bo vse 

to končalo, če se sploh bo ... Tako lahko postane stres bolj zahrbten morilec kot korona virus. 

 

V nasprotju s koronavirusom pa se proti stresu lahko borim. To naredim tako, da kadar imam čas, 

preberem kakšno knjigo, sestavljam sestavljanke, telovadim ali pa si pogledam serijo. Pišem tudi 

dnevnik z namenom, da se bom nekoč, ko bo že vse mimo, na to spominjala in se veselila, da 

živim v boljšem času. Veliko mi pomaga tudi to, da se lahko kadarkoli vidim s prijatelji po kameri. 

Z njimi skupaj »trpimo« v snovi, ki jo 

dobimo, a se večinoma pogovar-

jamo o čem lepem. ☺ 

 

Zavedam se, da bo tega enkrat 

konec in bo vse samo še 

zgodovina. Zdaj pa moramo še 

potrpeti in ostati doma, saj s tem 

drug drugemu pomagamo. 

 

RAZMIŠLJANJE 

Piše: Kaja  Kopačin 
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Naravnost čudna se mi zdi 

pustost vseh teh dni. 

Vedno v družbi smo se vrteli, 

redko kdaj trenutek tišine ujeli. 

  

Stopim v naravo. 

Vdihnem težki zrak. 

Pogledam v prazen svet, ves pust, 

še Zemlja otožna se mi zdi, 

kot da pogreša rahle stopinje ljudi. 

  

Temačne ulice mest se v obraz ti smejijo, 

na prostost te ne spustijo. 

Med štirimi stenami zdaj smo doma, 

kdaj prišla bo spet ura svetlà? 

  

Ko misli se strašne iz kota zvalijo, 

še spati človeku ne dopustijo. 

Kaj če bolezen nad nas bo prišla, 

kaj če ujame teme nas sla? 

  

Žarek svetlobe jutranje upanje daje, 

pregnana bo tema, odšlo bo vse zlo, 

na obzorju mavrica barva nebo, 

tam zgoraj vse bleščeče je in svetló. 

  

SAMI 

Piše: Maruša Furlan 

Ko stene zunanje se odebelijo, 

ostane le eno nesrečno glasilo. 

Roke imet sklenjene, gledati milo, 

o svetu razmišljat, tu vse je mal gnilo. 

Na tak dan res cenim moj vsakdanji svet, 

A daj mi nazaj ga (korona), jaz hočem živet! 

  

Vikend al dva, pa vse mi je isto, 

in večer al jutro, prav tko mi je ravno. 

Rokam je pošla energija že davno, 

u postelji ždim, sam to mi je glavno. 

Si mislim, kako le lepo je bilo ... 

 

... ko nisem okova imel za roko. 

UJET 

Piše: Domen Lemut 
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O KAVČU 

Piše: Zala Merzel 

Kavči so zakon!!  Ampak zakaj?  

Na njem se v glavnem sproščamo, kaj 

gledamo, počivamo ali pa preprosto 

delamo nič. Takšna je primarna vloga 

domačega kavča v našem vsakdanu.  

Vendar pa so na naši ŠGV prav tako 

kavči. Ne, da bi spominjali na spanje, 

ampak z namenom druženja in sprostitve med dijaki.  

Tako lahko hitro ugotovimo eno in edino razliko med domačim in škofijskim kavčem, to so prijate-

lji, sošolci, ki se na njem “guzijo” poleg nas, se z nami smejejo in z nami uživajo v odmoru.  

Spomnim se, kako sem letos prvič sedela na enem izmed kavčev. Res so najboljša točka za dru-

ženje, spoznala sem tri nova dekleta, ki so me z veseljem predstavile njihovim najljubšim piškotom 

Moto (pecivo iz šolskega avtomata, polnjeno s čokoladno kremo). 
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LITERARNI NATEČAJ 

V začetku leta smo na šoli razpisali literarni natečaj ob 160. obletnici smrti sv. Hironima, enega iz-

med velikih Cerkvenih očetov. Njegovo najpomembnejše delo je Vulgata – prevod Svetega Pis-

ma v latinščino.  Objavljamo dve pesmi našega bivšega dijaka Tilna Kocjančiča, sedaj študenta 

teologije.  

POLOMIJA GREHA 

Greh raztrgal je človeka, 

ga pahnil v temine zla, 

da skaljena je zdaj reka, 

ki priteka od Boga. 

 

Kakor kača se priplazi 

in nihče ne ve za njo, 

človek greha ne opazi, 

ki zamegljuje mu oko. 

 

Tudi Adam ni se zmenil, 

v zanko greha se ujel, 

ker preveč je sebe cenil, 

da le Bogu bi verjel. 

 

On na Evo se izgovarja, 

da je ona prej grešila, 

s tem resnico si potvarja, 

ker boji se povračila. 

 

Eva skrita med drevesi, 

boji resnico si priznati, 

da nagi njuni sta telesi 

in težkó se je kesati. 

 

Bog, ki vidi polomijo – 

razdor, ki storil ga je greh, 

on vso našo hudobijo, 

bo spremenil v uspeh. 

DAROVANJE 

 

Če pšenično zrno ne umre, 

ko je v zemljo položeno, 

v rumeni klas se ne spočne, 

zaman bilo je posajeno. 

 

V mlinske kamne mora pasti, 

ti ga zopet stró do kraja, 

s smrtjo znova se spopasti, 

da kot kruh nam dar postaja. 

 

Godí takó se z vinsko trto, 

ki jo burja premetava, 

čuti ob kolu se podprto, 

ko zdi se zemlja že puščava. 

 

Grozdje skrbno je obrano, 

zmleto, v vino se spreminja, 

daje s kruhom se v hrano, 

na daritev nas spominja. 
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KOMENTAR: SISTEM 

Piše: Dijakinja 

Velikokrat pozabljamo na prisotnost satana v svetu in zaverovani v svojo nezmotljivost zanikamo 

možnost, da smo ranljivi. Zato se pač nizkomoralnim primitivcem sodobnega sužnjelastništva 

prepogosto dogaja, da svoje duše nezavedno prodajajo hudiču. Češ da bodo ustrezali družben-

im normam in s pečatom na čelu kot milijardta brezkulturna ovčica stopajo za propagandnimi 

tovornjaki. “V smrt, v smrt!” si pojejo, misleč: “Oh, jaz bom nekaj storil, saj sem boljši, saj sem večji.” 

V svojem obupnem pohlepu stopajo v neskončni peklenski čredi in častijo tako izvir kot pogubo 

svojega proletarskega dohodka. 

Mar sploh imajo smisel, idejo, cilj? To se sprašujem in nikakor ne uspem doumeti, ali je vse igra ali 

je to kruta realnost? Ne vedo, kaj jih zanima, in tudi če mogoče nekje globoko v srcu gojijo kako 

strast, se za uspeh niso pripravljeni niti najmanj potruditi. Od rojstva je bilo današnjemu človeku 

(tukaj) vse postlano s cvetjem. Vse informacije in predmete, ki jih želiš, imaš v dlani. Brž ko je treba 

dvigniti svoja sključena telesca, smo največji mučeniki in nerazumljene žrtve izkoriščevalskega 

sistema. 

Če pa se najde kdo drugačen – črna 

ovca –, ima ta v današnji utopičnoliber-

alni družbi velike probleme. Tako s 

sočlovekom kot tudi z jazom. Ker od-

rašča med ljudmi z velikimi egi in majhni-

mi glavami, svojega potenciala ne more 

izkoriščati. Njegovo kulturno in idejno iz-

stopanje potepta že slab šolski sistem. In 

če mukoma uspe ostati pristen skozi od-

raščanje, ga slej ko prej pokopljejo 

kapitalistične umobolnice, zgrajene iz 

slabih prevodov rimskega prava. 

Šele tisti neznatni delež »umetniške gnojnice«, ki se uspe skriti pred očmi Velikega brata, ima po-

tencial odkrivati globine človeške bede in navideznega raja. Ti bedni srečneži si lahko up-

ravičeno postavljajo visokoleteče cilje. Hlapci umirajoče kulture lahko sanjajo o boljšem svetu in v 

glavah ustvarjajo iluzije neomadeževane demokracije. Eni ostajajo le pri sanjah in praznih upih, 

pogumnejši zberejo vse krivo in pravo znanje in ga ubesedijo. Spretno ovijejo skrivnosti v pro-

padajoče jezike in svoje delo upajoč vržejo v kričeči ocean. Molijo in prosijo Boga, naj njihove 

solze in pot zasejejo seme v srcu umetnika z vero. 

In ko se vse te uporniške ideje po letih tihega čakanja znajdejo v pravih rokah, takrat nastopi čas 

izpolnjevanja popolnih ciljev, neizrečenih hotenj. Ves smisel bitja se končno lahko udejanji in vsa 

vprašanja obstoja se lahko razrešijo. V ljubezni in čistosti se začne nova resnična pomlad. Pri tem 

ne gre za ponos in čast in moč in cilj posameznika. Prava neorenesansa je vredna življenja, kajti 

ljudje smo le orodje, ki prinaša in prenaša IDEJO. In ta je pogojena z ljubeznijo in ne z zlom, zatorej 

je smrt ne more uničiti. Edini cilj prevrata mora biti vzpostaviti popolno stanje med ljudmi, v družbi, 

v svet prinesti ljubezen. Ta cilj, menim, je edini vreden človekovega žrtvovanja in sme biti pogu-

ben v telesu. Kajti duša živi, ideja živi, ljubezen živi. 

PISATI ... 
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Vipavske škofijke smo se podale v razi-

skovanje enega temeljnih čustev, ki se 

lahko prebudi v človeku – ljubezni med 

dekletom in fantom. Kljub različnosti 

smo si v opisovanju ljubezni (kaj nam 

pomeni in kako jo doživljamo) precej 

enotni. Da bi poiskale odgovore na 

večna vprašanja o tej obširni temi, smo 

»zaslišale« nekaj dijakov in profesorico. 

Zagotovile smo jim diskretnost. 

 

Kdaj/kje/kako sta se spoznala?  

- Na morju. 

- Spoznala sva se v dijaškem domu, v 

prvem tednu šole. Družili smo se in igrali 

karte. 

- Spoznala sva se na stadionu v Vipavi. On je imel športno vzgojo, dekleta smo tekla štafeto. Po-

vedal mi je, da me je tam opazil. 

- Spoznala sva se v šoli, saj sva sošolca. 

 

 

Kaj za vaju pomeni ljubezen?  

- Zame, da si pozoren in da nisi egoisti-

čen. Da te bolj zanimajo čustva drugega 

kot lastna. Da si pripravljen vse narediti 

za to osebo in ne gledaš samo nase.  

- Ljubezen je v tem, da ne misliš samo 

nase. Da si predstavljaš skupno pot obeh 

pred lastnimi koristmi.  

- Ljubezen je nekaj, kar je v nas že od za-

četka. Vsak človek jo potrebuje za življe-

nje. Je nekaj, kar nas določa, brez tega 

čustva namreč nihče ne more živeti – je 

glavna človekova potreba.  

- Da ko se zjutraj zbudiš, imaš nekoga, ki 

te lepo pozdravi, te objame, ti da 

"ljubčka",  te spodbuja. 

  

Kaj vaju privlači na drugem, kaj iščeta?  

- Iščeva ujemanje, skupne interese, da imava posluh drug za drugega, celo predvidevava, o 

čem razmišlja fant/dekle. (Mladi rečemo temu tudi skupne »fore«, tako kot pri prijateljih.) On/ona 

je tisti/-a, ki te razume in razmišlja širše, malo drugače.  

- Meni veliko pomeni samozavest. Da se on/-a ne prilagaja ob vsaki priložnosti, ampak ohranja 

svoje mnenje in vrednote. Morda bi rekli temu »bolj odprta zveza« (Smeh). To pomeni, da nikogar 

LJUBEZEN JE V ZRAKU 

Pišejo: Tjaša Medvešček, Tia Marc, Neja Peršič 
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ne utesnjuje, da pusti drugemu svobodo in da ni kakšnih ljubosumnih izpadov.  

- Na njem mi je všeč, da je prijazen, dobrosrčen, nasploh dobra oseba, da ima dobre vrednote 

… Da je tudi pameten, razsoden. 

- Najbolj me privlači to, da ima "fajn srčk" – da je dobrosrčen, vesel in vedno pomaga. 

 

Kdo je naredil prvi korak? Vama je pomembno, kdo naredi prvi korak?  

- Ja. No, ne vem. Sem bila že v obeh situacijah. (Smeh) Se mi zdi, da je bolj pomembno, da 

fant.  

- Zdi se mi, da je prav, da je fant tisti, ki »vpraša« dekle. Imeti mora toliko samozavesti, da to sploh 

naredi.  

- On, vsekakor. Meni je lepo, da fant naredi prvi korak, da je kavalir.  

- On. Mi je kar všeč, da je on naredil prvi korak. (Smeh.)  

- Prvi korak je naredil on. Načeloma se nama ne zdi pomembno, kdo naredi prvi korak.  

  

 

Je pomembno, da sta vedno skupaj ali bolj to, da si “pustita dihati”?  

- Meni ni všeč, da si ves čas sku-

paj. Moraš imeti tudi prijatelje; če 

si namreč ves čas z eno osebo, te 

lahko začne utesnjevati, ali pa 

potem, ko se mogoče nekoč razi-

deš z njo, sploh nimaš več prijate-

ljev. 

- Po moje je dobro, da nisi vedno 

samo z eno osebo, saj moraš biti 

odprt za svet; in tudi v primeru, 

da greš narazen, si odsekan od 

vsega sveta. Če imaš več ljudi, 

več prijateljev, se tudi bolje poču-

tiš.  

- Ja, zelo je pomembno biti sku-

paj. Tako mu tudi pokažeš, da ga 

imaš rad – s preživljanjem skupne-

ga časa »v živo«. Tudi če si s prija-

telji, se lahko družiš, pogovarjaš. 

Pomembno je tudi, da si »pustiš 

dihat«. Še vedno sem jaz samo-

stojna oseba in on tudi. Imava 

svoje prijatelje in morava se družiti 

tudi z njimi. 

- Ja, to je pomembno, da sva tu-

di kdaj narazen. Sicer pa veliko 

časa preživiva skupaj.  

Izven šole sva dokaj malo skupaj, 

saj imava oba veliko obšolskih 

dejavnosti. Misliva, da je po-

membno v zvezi partnerju pustiti 

čas zase.  
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Se vama zdi, da se nasprotja pri-

vlačijo?  

- ("Omg, to sta tisti dve fori: al ob-

staja ljubezen na prvi pogled in 

al se nasprotja privlačijo!?") Jaz v 

ljubezen na prvi pogled verja-

mem, v to, da se nasprotja pri-

vlačijo, pa nisem še prepričana. 

Se mi zdi, da moraš imeti pred-

vsem neke skupne točke. (Vsaj 

to, da sta sva si oba kul.)  

- Če se ne bi privlačila, bi bili fan-

tje s fanti in dekleta z dekleti. 

(Smeh)   

- Po eni strani ja, po drugi pa ne. 

Vedno iščeš neke skupne točke, 

da se razumeš, imaš podobno mnenje. Po drugi strani pa se res z različnostjo dopolnjujeva.  

- Mislim, da drži. Vsaj v mojem primeru. (Smeh)  

- Da. Nasprotja se privlačijo, midva sva popoln primer za to. (Med drugim: eden od naju ni hotel 

sodelovati pri teh odgovorih, a ga je drugi nekako »prepričal«.) 

 

Kaj bi svetovala nekomu, ki še išče ljubezen? 

- Svetovala bi, da dokler ne začuti resnične skladnosti z nekom, se mora najprej »zaljubiti vase«, 

samo tako bo lahko zaljubljen še v nekoga drugega. Naj ne pristane na manj, kot misli, da si za-

služi – imeti ob sebi dobro osebo. Da se ne bi znašel ob neki osebi, dokler ni prepričan, kaj želi 

imeti v tem vidiku življenja. Vsak mora imeti tudi razčiščeno svojo preteklost. 

- Naj ne hiti. Če hitiš, se ne prepričaš, vse se še naprej dogaja prehitro in gre prej ali slej, če nimaš 

ravno posebne sreče, navzdol. Naj ne išče zveze samo zato, da je v zvezi – kot nek status. To bo 

samo slabo vplivalo na njegovo samozavest.  

- Samo počasi, nikamor hiteti, ne izsiljevati. Pogovarjaj se, in samo če se med seboj razumeta in 

spoznata, da se imata rada, se bo našla pot naprej.  

- Bodi odprt za novosti in nove odločitve v življenju, ne boj se! 

 

Kako rešujeta nestrinjanje?  

- V prepiru se moraš odzvati ta-

ko, kot bi lahko gledal nase čez 

en teden, potem ko bi se stvar 

že pomirila, in bi si lahko rekel: 

»Ok, saj sem v redu odreagiral.« 

- Nikoli se nisem začela dreti ali 

preklinjati. Vedno sem rekla: 

“Ok, želim ti vso srečo. Je, kar 

je.” Če se skregaš v zvezi, je 

prav počakati kakšen dan ali 

dva, da se vse umiri in najprej 

razmisliš pri sebi, preden obto-

žuješ. Potrudiš se razumeti obe 

strani.  
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- Ne smeš  izgubiti živcev. Moraš razumeti tudi pogled drugega. Ne moreš reči kar: “Js mam 100 % 

prou. Briga me zate.” Pa tudi ne smeš reči: “Ok, ti imaš 100 % prou”  – ker bo drugi prej ali slej do-

bil občutek, da ima on vedno prav, in ne bo več upošteval tvojega mnenja. Moraš imeti svoje 

mnenje. Vendar pa se je bolje skregati, kot pa da se nimaš o čem pogovarjati.  

- Jaz veliko razmišljam. Pomembno se mi zdi, da se pogovoriš. Odnos ne sme ostati na neki vme-

sni stopnji, ko ne veš, ali si skregan ali si prijatelj. Pomembno mi je slišati njegovo stran, izraziti svoje 

mnenje in potem umirjeno ugotoviti, kaj je šlo narobe, se poskusiti pomeniti in rešiti zadevo. Zdi se 

mi, da se s pogovorom reši skoraj vse.  

- (Smeh.) Ja, to je znano, nestrinjanje. Sam sem trmast človek, vendar potrdim, da se je potrebno 

pogovarjati, vedno ugotoviš, da je to edina prava pot. 

 

Ali še vedno pogledata za drugim fantom/dekletom, čeprav sta v zvezi?  

- Če si zares zaljubljen v nekoga, niti ne vidiš drugega. Če ti je pa nekdo samo neka navada, je 

to težje – ne videti še ostalih ljudi.  

- Seveda imaš mnenje o drugih ljudeh, ampak če si zares zaljubljen, ti ne bo pomembno. Ne bi 

šel z drugo, že iz spoštovanja do drugega človeka.  

- Mislim, da je v človeku, da opazuje lepoto oziroma drugačnost, to vsak vidi. Pogledaš, če je ne-

kdo malo bolj mišičast (ni slabo), toda nimaš nobenih drugih namenov. (Smeh)  

- Ja, gledam tudi druge fante, vendar vem, da je on tisti pravi.  

- Da, še vedno se to kdaj zgodi, a ne več na tak način kot pred zvezo.  

  

Kaj bi naredil/-a, če bi te prevaral/-a?  

- Rekla bi samo: “Ti si bil napaka v mojem življenju, adijo." (Smeh)  

   

Si predstavljata skupno prihodnost?  

- Ja, precej. Mislim, da je kar to to, da bo uspelo do konca.  

- Predstavljam si, da končava šolo in potem se nekako poročiva in imava otroke.  

- Da, skupno prihodnost si predstavljava in poskušava delovati v smeri, da bi se ta uresničila. 

Kaj pa 

profesorji 

menijo? … 
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Kaj za vas pomeni ljubezen oziroma kako bi nekomu razložili, kaj je ljubezen? 

Ljubezen daje našemu življenju smisel, nas osreči in pomiri. Je tako primarno in globoko čustvo, ki 

nas v celoti prevzame, mnogokrat tudi usmerja. Daje nam polet in energijo, lahko nam jo tudi vza-

me – če ni pravega ravnotežja med tem, kar dajemo, in 

tem, kar dobimo.  

Koliko časa ste poročeni, če ste? 

Poročena sem 21 let. 

Katere lastnosti vas pritegnejo pri ljudeh (osebi nasprotne-

ga spola)? 

Sproščenost, iskrenost, zanesljivost, odprtost. Pozornost. 

Se strinjate s trditvijo: Nasprotja se privlačijo? 

Deloma se strinjam, da se nasprotja res privlačijo. Najbrž 

nas pri drugem človeku privabi in nam vzbudi zanimanje 

ravno tisto, kar pri sebi pogrešamo. Vendar pa ni nujno, 

da nasprotja ustvarijo dolgo in trdno povezavo. Lahko se z 

drugo osebo kljub nasprotjem dopolnjujemo, lahko pa 

nas različni pogledi na svet tudi omejujejo. 

Menite, da mora moški narediti prvi korak oziroma vam je pomembno, kdo naredi prvi korak? 

Verjetno sem res še bolj staromodne sorte in si sebe ne predstavljam, da bi naredila – vsaj ne zelo 

očiten – prvi korak. Splošno gledano pa smo ljudje različni in seveda lahko tudi ženska naredi prvi 

korak. 

Kako bi opisali popolnega moškega? 

Idealen moški gotovo ne obstaja, ima pa vsaka ženska svojo predstavo o tem, kaj bi bil zanjo po-

poln moški. V moji sliki je to predvsem oseba, s katero si edino lahko predstavljam preostanek skup-

nega življenja. Da mi vrača ljubezen, me ceni, je trden in zanesljiv – tako v lepih kot tudi v težkih tre-

nutkih. 

Kaj bi svetovali drugim, ki še iščejo »sorodno dušo«?

Ne izgubiti upanja, če sorodne duše ne najdemo takoj. Za ljubezen se je vredno potruditi in se hkrati 

zavedati, da ni samoumevna. Mogoče se bo pokazala v drugačni obliki, kot si jo zamišljamo. 



LJUBITI ... 

ALI VERJAMEŠ V PRIJATELJSTVO ZA VEDNO? 

Za vedno? Zakaj pa ne ...? Večno prijateljstvo je nekaj, česar si vsakdo želi. Biti za vedno obkrožen 

s pravimi prijatelji, s tistimi, ki vidijo v tebi nekaj več in ti vidiš v njih nekaj, kar je vredno ohraniti blizu 

tvojega srca. Prijateljstvo za vedno ni zagotovljeno, saj moraš vanj verjeti, ga ohranjati in ceniti. 

Sama vanj verjamem in sem iz srca hvaležna Bogu, da mi je bilo podarjeno in zanj lahko brez 

pomisleka rečem, da bo trajalo za vedno. 

Iza Zeljkovič  

 

Ko smo v družbi prijateljev, hitro postanemo dobre volje. V zaupnem odnosu pa se dogaja, da se 

tudi hitro sporečemo. Da bi ohranili iskreno prijateljstvo, moramo zato biti zelo potrpežljivi. To nam 

marsikdaj ne uspeva. Toda če osebo spoštujemo, nam bo žal za spodrsljaj in se bomo opravičili. 

Celo kadar je prijatelj tisti, ki je pogrešil, ni narobe, da naredimo prvi korak k spravi. Vsak odnos 

spremljajo padci, pomembno je, da si znamo odpustiti. Tako prijateljstvo lahko traja. 

Luka Štrukelj  

Pred meseci mi je prijatelj rekel, da prijateljstvo traja le nekaj let, ker prijatelje menjamo s 

časovnimi obdobji. Na neki način se strinjam z njim. Verjamem pa tudi, da pravi prijatelji ostanejo. 

V prijateljstvo za vedno verjamem zaradi svojih treh prijateljev, ki so z mano v dobrem in slabem. 

Delimo si zgodbe o sanjah, strahovih, težavah, bolečinah – lahko se pogovarjamo o čemer koli. 

Nikoli ne obsojajo, ampak dajejo fenomenalne nasvete. Ni pomembno, koliko časa preteče od 

zadnjega druženja, nikoli nam ne zmanjka tem za pogovor. Zame bi bilo življenje brez prijateljev 

tudi brez neprecenljivih spominov, sproščenega smeha in nepozabnega druženja pozno v noč.  

Tjaša Medvešček  

 

Prijateljstvo je lahko večno, 

vendar je večnost težko 

doseči. Odrekati in 

prilagajati se drugim je 

gotovo najtežje, vendar 

prav to okrepi vez med 

ljudmi. V prijateljstvu ni 

najpomembnejši 

posameznik, ampak 

celota, ki jo dosežemo z 

iskrenostjo in medsebojnim 

spoštovanjem. Pomembno je, da se kdaj odmaknemo in sami posejemo polje z ljubeznijo, da 

bomo kasneje skupaj želi s hvaležnostjo. (»Prijatelj je vaše polje, ki ga posejete z ljubeznijo in 

požanjete s hvaležnostjo.« - K. Gibran) 

Lana Pizzoni   
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Morda pa odkriješ nov talent ... 

Najlepše pobarvana pobarvanka, poslana na iskre@sgv.si, dobi sladko nagrado ;) 



… JE ZABAVNO 

41 

KO SMO ŠE HODILI V ŠOLO … 

Avtor: Erik Likar 
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Slovo od 

pevcev 

4. letnika 

Rojstni dan škofa Metoda 

Življenje med 

karanteno 

Zimski  

športni  

dan 

Dan števila pi 
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Pomlad na škofijski 

Kulturni dan 

Križev pot po praznih razredih 

Ostati doma ... 




