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Knjižnica, slišijo se pogovori v daljavi, smeh dijakov na zadnji dan pouka … 

FLORA: Oh, tako, še zadnjič letos. Pa sva speljali najino urednikovanje! 

EMA: Ja, končno nas vse čakajo zaslužene počitnice! Naj se torej malo 

sprehodiva po vsebini tokratnih Isker.  

FLORA: V njih pregledujemo dogajanje drugega šolskega polletja kakor tudi 

celotnega šolskega leta. Povzeli smo odmeve na projekte, izmenjave in 

dejavnosti v okviru Šole ambasadorke evropskega parlamenta ̶ o tem smo se 

pogovarjali s prof. Sever in prof. Podbersič ter mnoge dijake vprašali po vtisih in 

mnenju.  

EMA: Kar se tiče prispevkov naju zelo veselijo razmišljanja in komentarji naših 

sodelavcev o aktualnih družbenih vprašanjih. Izpeljali smo tudi anketo o 

delovanju dijaške skupnosti in se pogovarjali z njenim dosedanjim 

predsednikom.  

FLORA: V celoti objavljamo zmagovalna prispevka jesenskega natečaju ob 

Cankarjevem letu.   

EMA: Pregled vsaj nekaterih celoletnih dejavnosti pa je predstavljen v člankih o 

delovanju pevskega in likovnega krožka, športnih dejavnosti in v nizu vseh 

izjemnih dosežkov. 

FLORA: Vsi sodelavci  novinarskega krožka smo se skozi celotno leto trudili in ne 

samo pridno zbirali prispevke za Iskre, ampak smo hoteli biti čim bolj aktualni in 

aktivni z objavami na spletni strani. Pred evropskimi volitvami smo tako objavili 

izsledke  ankete o udeležbi dijakov na volitvah. Dokazali smo, da pasivnost, ki 

se jo očita mladim, med nami ni problem.    

EMA: Vsaka zahvala na prvi pogled lahko deluje klišejsko in se jo hitro prezre ter 

pozabi. Ko rečeva, da sva hvaležni, to resnično misliva, saj vsak posameznik 

pripomore k boljšemu delovanju in končnemu rezultatu. Mi smo to leto ustvarili 

odlično celoto.  

FLORA: Seveda gre največja zahvala mentorici Tatjani Božič, ki je s svojo 

požrtvovalnostjo in prijaznostjo  vedno priskočila na pomoč, bila vir novih zamisli 

ter ustvarjala sproščen odnos na sestankih.  

EMA: To leto je minilo zelo hitro, a trenutkov, ki sva jih doživeli ob ustvarjanju 

Isker, pisanju člankov, sodelovanju z drugimi, ne bova nikoli pozabili. 

EMA in FLORA skupaj: Uživajte na zasluženih počitnicah, v senci dreves ali 

kjerkoli na lepšem že boste, z Iskrami v rokah! 

Ema Batagelj in Flora Hodak, 3. c 
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Izmenjave na ŠGV 

Pogovor s prof. Podbersič 

 

Na šoli so v letošnjem šolskem letu potekale izmenjave 

v okviru programa Erasmus+ (projekt TEAM) in 

neformalne izmenjave. Izmenjave projekta TEAM 

vključujejo deljenje dobrih praks (prostovoljstvo, 

politična participacija, podjetništvo, kulturna dedi-

ščina), ki jih dijaki in profesorji po obisku države 

gostiteljice poskušajo prenesti na svojo šolo. Vsakič 

potuje v tujo državo po 5 dijakov in 2 profesorja. Projekt je financiran iz evropskih sredstev, nadaljeval se bo še v 

naslednjem šolskem letu. Oktobra bomo mi gostili dijake in profesorje iz 5 držav (Latvija, Češka, Španija, Italija in 

Portugalska).  

Od neformalnih izmenjav je na šoli potekalo sodelovanje s šolo San Isidoro iz Seville ter s hrvaško šolo. Za »špansko 

izmenjavo«, ki je vključevala 23 naših in 23 španskih dijakov, sem bila odgovorna jaz, sodelovanje s hrvaško šolo pa je 

bilo v domeni prof. Prosen (naravoslovni tabor) in prof. Erjavca (drugi del te izmenjave se bo odvil v naslednjem šolskem 

letu).  

Spodnji odgovori so povezani predvsem z letošnjo najbolj množično izmenjavo (s Španci).   

 

Kdo izbere šolo, s katero bo potekala izmenjava, in kako se jo izbere? 

Šole sem do sedaj po večini izbrala kar jaz, čeprav moram povedati, da je beseda »izbrati« tukaj mogoče nekoliko 

napačna. Namreč, po navadi ni nekega velikega nabora šol, ki bi hotele na izmenjavo ravno v Slovenijo. Slovenija za 

organizacijo izmenjav dijakov  ni najbolj zaželena destinacija; večinoma si evropske šole želijo potovati v angleško 

govoreči prostor (Irska, Velika Britanija) ali pa v dežele, katerih jezika se njihovi dijaki poleg angleščine še učijo – npr. v 

Nemčijo, Italijo, Francijo, Španijo …  Po mojih izkušnjah je treba evropske šole na začetku kar malo prepričevati, da smo 

kot šola in kot dežela vredni obiska. Zato je zame neprecenljivo, da do sedaj že imamo nek nabor šol in učiteljev (ki smo 

jih spoznali v preteklih, bolj formalnih mednarodnih projektih),  na katere lahko »računamo«. Pa tudi tukaj se včasih zalomi. 

Vedeti namreč moramo, da pomeni organizacija izmenjave za učitelje vedno dodatno delo. Za vsako do sedaj izpeljano 

(neformalno) izmenjavo so v bili ozadju entuziastični učitelji angleščine, ki smo jih uspeli prepričati, da slovenski dijaki 

(pogosto pa tudi starši) govorijo precej dobro angleško in da smo (tudi) zato potencialno dobra dežela za obisk. Sicer pa 

tukaj ne gre le za prepričevanje, saj tudi dejstva (raziskave) to potrjujejo.  

 

Za uspešno izpeljavo izmenjave je potrebno zaupanje med profesorjem in dijaki. S(m)o »škofijci« take vrste 

dijaki, ki se jim lahko zaupa? 

Jaz »škofijcem« zaupam. Se pa zavedam, da ste tudi vi le del običajne gimnazijske populacije. In da ste stari, kolikor pač 

ste …, ter da je razmišljanje osebe pri npr. 16 ali 17 letih drugačno, kot je kasneje.  

Na splošno pa pri dijakih zelo cenim komunikativnost. To mi zbuja zaupanje. Všeč mi je, ko dijak odgovori na elektronsko 

pošto, na SMS ali na sporočilo preko Facebooka. Opažam, da je vsaka generacija na tem področju manj »resna«. Všeč 

mi je tudi, ko od dijakov dobim konstruktivno kritiko, ko me npr. opozorijo na napako, ki jo bom šele naredila.  

Pri dijakih težko razumem pesimizem in prestrašenost; npr. ne razumem pojava, ko se dijak prijavi na izmenjavo, potem pa 

se tik pred zdajci odjavi, saj je slišal, da se na tej (tuji) šoli veliko kadi. Če si se ti odločil, da ne postaneš kadilec, ne boš 

postal, pa tudi če ves svet okrog tebe kadi (velja tudi za vse ostale oblike substanc).  

Moti me tudi, kadar dijaki že ob prijavi ne povedo za posebne potrebe (diete, epileptične napade, astmo), kot se je letos 

zgodilo tako pri naših kot pri španskih dijakih. To mi pove, da nam dijaki ne zaupajo, posledično pa lahko tudi mi potem 

njim zaupamo manj.  
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Zagotovo je pred tistim tednom izmenjave potrebno poskrbeti za mnogo stvari. Nam lahko na kratko opišete, 

kako poteka pridobitev izmenjave in priprava nanjo? 

V bistvu je res kar nekaj dela s tem, in to ne le v tednu pred izmenjavo.  

Če govorimo o neformalnih izmenjavah, smo do sedaj šole pridobili bodisi tako, da smo uporabili stare »zveze«, ali pa da 

smo na temu namenjenemu portalu (eTwinning) objavili oglas, da iščemo šolo za neformalno izmenjavo. Najtežje se je 

zmeniti, v katerem obdobju se bo izmenjava izpeljala, saj imamo evropske šole različno razporejene počitnice in teste. 

Konec januarja je npr. dober za potovanje na »jug«, cene letalskih kart so v tem času relativno nizke ...  V času letošnje 

izmenjave v Sevilli je bilo vreme ugodno, naše prvo ocenjevalno obdobje se je že zaključilo, prav tako njihovo … 

Sicer pa je priprava na izmenjavo odvisna od šole, s katero sodelujemo. Španske šole so npr. precej »formalne« glede 

priprave na izmenjavo (ampak BISTVENO manj formalne kot npr. šole iz Anglije). Z obema španskima šolama (Girona, 

Sevilla) smo pred začetkom priprave na izmenjavo celo podpisali nek dogovor …  

Izmenjava ni mogoča brez sodelovanja staršev, zato se vedno najprej srečam s starši. Ker pri neformalnih izmenjavah 

starši plačajo vse nastale stroške, jim poskušam tudi ta del izmenjave čim bolje predstaviti. Potrebno je seveda oblikovati 

program izmenjave in na tem mestu se želim zahvaliti svojim kolegom, ki pomagajo z idejami in z izvajanjem aktivnosti … S 

šolo, s katero se dogovarjamo glede izmenjave, tudi zelo pogosto izmenjujemo elektronsko pošto, saj je vedno toliko 

nepričakovanih podrobnosti, o katerih se je potrebno dogovoriti …  

 

Lahko na kratko opišete letošnjo izmenjavo v Sevilli, kako je potekala, katera je bila glavna tema? 

Za neformalne izmenjave je značilno, da nimajo neke »glavne teme«, pač pa je to prepuščeno snovalcem izmenjave. V 

obeh primerih (ko smo gostili in ko smo potovali) je izmenjava vključevala »vsakega po malo«. Dijaki so šli v razrede (k 

angleščini), ogledali so si angleški film z angleškimi podnapisi in po skupinah odgovarjali na vprašanja; ogledali so si tudi 

znamenitosti obeh dežel, pripravili so ppt-prezentacije. Kot so me opozorili nekateri slovenski starši (tega pa se zavedam 

tudi sama), je »siva cona« izmenjav prosti čas po končanem dnevu v šoli in med vikendom. Takrat se dijaki po večini želijo 

družiti v skupinah in skupinicah. To pomeni, da od staršev pričakujejo (vsaj) »transport«, finančno podporo in obilo 

potrpljenja. Šola za ta »čas« seveda ni odgovorna, vsekakor pa vedno upamo, da se bodo naši dijaki tudi v tem delu 

izmenjave obnašali odgovorno do sebe in do drugih.  

Sicer pa je obisk Seville imel težišče na obisku njihovih znamenitosti, ki jih je res veliko. Sevilla je bila večkrat na popotniških 

forumih izglasovana kot »naj evropsko mesto« – je namreč ravno dovolj velika za peš oglede. In v zgodovini Španije je 

odigrala pomembno vlogo.  
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Je zanimanje za izmenjavo odvisno od destinacije potovanja in od teme? 

Zdi se mi, da je zanimanje zelo odvisno od destinacije. Dijaki imajo tudi radi, da se »leti« in da stroški niso previsoki (no , 

ta del zanima še bolj starše kot dijake ;)). Glede destinacij bi rekla, da so se do sedaj naši dijaki vračali najbolj srečni iz 

Francije in Španije. Mislim, da nas združuje ta mediteranski element – slovenske družine zelo lepo poskrbijo za 

obiskovalce in enako velja za francoske in španske družine. Seveda pa je povsod mogoče naleteti tudi na izjeme … 

 

Lahko z nami delite kakšno zanimivo prigodo, nesporazum, anekdoto iz dosedanjih izmenjav? 

Mislim, da je tega kar veliko, pa še vedno me kdaj kaj preseneti. Mogoče to: letos smo morali španskim družinam dva 

tedna pred izmenjavo poslati kontaktne podatke slovenskih družin, da bi španski starši lahko poklicali naše mame in 

očete in se z njimi pred izmenjavo malo pogovorili. Žal sem pozabila to povedati slovenskim staršem (da imajo Španci 

sedaj njihove tel. številke). Tako se je zgodilo, da so »Španci« klicali, »Slovenci« pa niso dvignili telefona, ker je bila 

številka iz tujine (in kot vsi vemo, so se v preteklosti dogajale prevare na tem področju, ko klicani ni mogel končati klica 

in je zato res veliko plačal za tel. klic iz kakšne afriške države). No, to smo potem razčistili in klici so bili opravljeni ☺.  

Ko je toliko ljudi na kupu, pa so vedno  zanimive prigode, veliko se jih zgodi tudi na račun jezika. Smešna je tudi ta: ko 

smo imeli Erasmus srečanje v Grenoblu, je njihov učitelj angleščine André čisto na koncu izmenjave prišel do mene in 

mi rekel: »I mean this English teacher of yours, Bojana, she is very fluent in English, but sometimes she makes grammar 

mistakes  …« No, najprej nisem razumela, za kaj gre, potem pa mi je postalo jasno, da misli, da prof. Pižent Kompara 

poučuje angleščino ;) Ko sem mu povedala, da je učiteljica slovenščine in le tako dobro zna angleško, smo se vsi trije 

smejali. V tujini je namreč navada, da na izmenjave pošiljajo predvsem učitelje angleščine, saj ostali učitelji po večini 

ne govorijo angleško. Vesela sem, da je pri nas drugače.  

 

Odzivi dijakov so v večini pozitivni, vsi pohvalijo izpeljavo, organizacijo, zanimivost programa. Kaj botruje 

uspešnosti izmenjav?  

To zdaj prvič slišim. Mislim, da meni dijaki in starši povejo predvsem za »narobe« stvari (tudi to je seveda nujno). Če so 

bili odzivi pozitivni, sem vesela ;) Sama namreč vložim v to veliko energije in optimizma. Zakaj? Ker rada potujem, bi 

tudi mladim to na nek način rada omogočila. Sploh pa pri izmenjavah ne gre le za »potovanje«, srečamo se tudi z 

neko družino (za to je potrebno nekaj poguma in potrpežljivosti), drugačno kulturo, drugačnim šolskim sistemom … 

Menim, da je za vse nas, Slovence, pomembno pogledati  »čez planke«. Včasih znamo biti namreč nekoliko 

zaverovani vase. Takšni obiski nam tudi ponudijo »še drugo sliko« sebe. Vidimo, kje bi se lahko izboljšali in kje smo že 

odlični. Slovenci bi se zagotovo lahko izboljšali tako, da bi živeli malo bolj sproščeno. Zato so države, kot so Francija, 

Španija, Italija in balkanske države za nas zelo »primerne«. ☺ Zagotovo pa bi se dobro počutili tudi kje drugje, npr. med 

našimi »slovanskimi brati«.    

Ema Batagelj, 3. c 
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Izmenjava 

Erazmus+ v Leonu, 

Španija 

V ponedeljek, 13. 5., smo članice ekipe izmenjave s Španijo burji in dežju Vipavske doline ubežale v sončni Leon. Po dolgi 

in naporni, a zaradi prijateljic ne dolgočasni vožnji smo se prvič srečale z »našimi Špankami«. Prvo presenečenje: močan 

objem in poljub na vsako lice od vseh družinskih članov, skozi teden pa smo se morale privaditi še počasnejšemu ritmu, 

glasnemu in energičnemu pogovarjanju, obilni hrani, čeprav je večerna enajsta ura že zdavnaj odbila, in kasnejšemu 

odhajanju spat. Od nove prijateljice sem izvedela, da pozno odhajanje spat nadomestijo s popoldanskim počitkom, 

hranjenje pozno v noč pa se v resnici tudi njej ne zdi logično, a tej tradiciji zvesto sledijo. 

 Nismo se omejili na pogovarjanje in druženje samo s svojim španskim partnerjem in svojimi sošolci, medsebojne 

podobnosti in razlike v kulturi in jeziku smo odkrivali med vsemi sodelujočimi v projektu Erasmus+. Sama sem veliko izvedela 

od Čehinj, Latvijk in Italijanov, k čemur je pripomogla tudi za spoznavanje odlična igra gymkana, s katero smo odkrivali 

znamenitosti Leona in pri vsaki skupaj naredili selfie. Na splošno smo po programu dan začeli s kakšnim predavanjem na 

temo prostovoljstva in pravilnega (ne pasivnega ali agresivnega) odzivanja na nesoglasja, nato pa smo peš ali z 

avtobusom v centru nadaljevali z vodenimi ali prostimi ogledi mesta in poizkušanju tradicionalnih dobrot (tapas, churros, 

tortilla de patata, paella itd.), ki so trajali še do, no, zelo poznih ur. 

Zame je bilo teh nekaj dni čudovitih, obarvanih s spoznavanjem kulture na način, ki ga kot običajen turist (skoraj) ne moreš 

doseči. Le stežka sem se poslovila od španske družine, ki me je sprejela in poskrbela, da sem se ves čas bivanja pri njih 

počutila kot v hotelu. 

Tia Marc, 2. a 
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Izmenjava s Katoliško gimnazijo iz Požege 
 
Med 7. in 10. aprilom smo na naši šoli 

gostili dijake in profesorja Katoliške 

gimnazije iz hrvaške Požege. Od nedelje 

do srede smo se trudili gostom na zanimiv 

način pokazati znamenitosti Vipavske 

doline (Vipavski Križ, Vipava z ogledom 

jame in glavnega izvira reke, sakralna 

umetnost v naših krajih …, nazadnje 

Ljubljana). Veliko časa smo namenili 

druženju in spoznavanju drug drugega ter 

naših šol. 

 

Spoznavati smo se začeli v nedeljo zvečer. 

Dijake s Hrvaške smo sprejeli v dijaškem 

domu, v katerem so se nastanili. Pripra-

vljenih smo imeli več dejavnosti, ki so nam 

olajšale komunikacijo in s tem nadaljnje 

sodelovanje; dobrodošel del večera pa je 

bila – večerja.  

 

V ponedeljek smo novim prijateljem predstavili šolo; za pokušino smo sedli skupaj v naše šolske klopi, med razredno uro v 

našem 1. b pa sva Uroš Tozan in Luka Štrukelj gostom predstavila Slovenijo, oni pa nam Hrvaško. Po 'šolskih zadevah' pa 

smo se pod vodstvom prof. Matejke Fajdiga sprehodili po naši prelepi Vipavi. Slabo vreme nam seveda ni pokvarilo 

vzdušja. Popoldne je bilo bolj v znamenju aktivnosti – podali smo se na ogled jame izvira reke Vipave. Pot pa nas je vodila 

še v Vipavski Križ, ki sem ga predstavil domačin Luka Štrukelj, v samostanu pa nas je sprejel kapucin br. Luka Modic, ki nas 

je popeljal skozi star kapucinski samostan in knjižnico. Torek je bil »barvit«. Najprej smo si ogledali film o izdelovanju mozaika 

in patru Ivanu Rupniku, nato pa smo v cerkvi v Vrhpolju še v živo občudovali prekrasen mozaik. Iz Vrhpolja smo se napotili v 

delavnico mozaičarjev Svetozarja in Leje v Zadlogu. Od tu nas je pot vodila na Sinji vrh, na ogled likovne kolonije Umetniki 

za Karitas. Zvečer je v domu potekala še predstavitev kolegija v Požegi za vse dijake doma. V sredo, zadnji dan, so se nam 

pridružili še predstavniki drugih dijakov, saj smo se dopoldne učili izdelave TV-reportaže: priprave scenarija, snemanja in 

montiranja videa o naši šoli. Delavnico je vodil kaplan (in spremljevalec) gostujoče šole, g. Marijan Pavelić. Sledil je še izlet 

v Ljubljano, naše glavno mesto, o katerem smo pripravili predstavitve slovenski dijaki. Kaja Gleščič, 1. c, nam je predstavila 

Ljubljanski grad, Luka Štrukelj tržnici in stolnico, Uroš Tozan Mestno hišo in Robbov vodnjak in Neža Vidic, 1. a, Prešernov trg 

in Tromostovje. Po kosilu pa so se naše poti morale raziti. Tolaži nas, da se drugo leto ponovno snidemo  v Požegi.  

Luka Štrukelj, 1. b 
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ZUNAJ MEJA 

Izmenjava s Sevillo 

Flama de la rama! 

Vedno bo zabava v Sevilli, če se držiš 

tega gesla. 

V mesto, ki nikoli ne spi, smo se tretji 

letniki odpravili  že januarja. Tam so nas  

vzeli kar za svoje in doživeli smo 

nepozaben teden. 
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PROJEKT EU 

ŠGV kot ŠOLA 

AMBASADORKA 

EVROPSKEGA 

PARLAMENTA 

»Odločilno bo tudi, kako razmišljajo 

mladi.« 

Pogovor s koordinatorko evropskih projektov, prof. Natašo Sever 

 

Kako ste postali koordinatorka vseh Evropskih projektov na ŠGV? 

Bila sem sorazredničarka razreda, ki se je sam odločil, da bo sodeloval na Evrošoli, in jaz sem se odločila, da jim bom 

pomagala. Hkrati sem opazila, da pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani razpisuje izobraževanje za učitelje, ki bi 

hoteli postati mentorji na šolah, ki pod določenimi pogoji postanejo Šole ambasadorke Evropskega parlamenta. 

Udeležila sem se teh izobraževanj in potem začela v razne projekte vključevati dijake. To se je potem razširilo, projektov 

je bilo vedno več, vključevali smo različne dejavnosti, ne samo Šola ambasadorka, ampak tudi Your Europe Your Say, 

kar sem po naključju zasledila na internetu, prijavila šolo, uspelo nam je in smo sodelovali. Taka je bila pot. 

 

Menite, da ti projekti vzpodbujajo mlade k večji politični aktivnosti, razmišljanju o evropskih vprašanjih? Se 

to morda kaže tudi v volilni udeležbi (po naši anketi je odšlo na evropske volitve približno  85 % polnoletnih 

»škofijcev«)? 

Mislim, da spodbujajo mlade k večji politični aktivnosti, ker s tem dobijo možnost, da se o določenih stvareh 

pogovarjajo, imajo možnost izraziti svoje mnenje, učijo se tudi, kako demokracija deluje, kako biti aktivni državljani. Jaz 

bi si srčno želela, da bi se to izražalo tudi na volilni udeležbi. Vsekakor se demokracije moramo naučiti, čeprav nam je 

dana.  Naučiti se moramo delovati v  demokratični družbi in vedeti, kaj je aktivno državljanstvo. Ta znanja bi potrebovali 

vsi, tako starejši kot mladi. 

 

Katere kraje so dijaki obiskali v okviru vseh dejavnosti skozi to šolsko leto, katerih drugih pobud so bili 

deležni? 

Zmagovalna skupina Evrošole je obiskala Strasbourg, šest dijakinj je bilo na izmenjavi v Opavi v Pragi (tema: politična 

aktivnost), Your Europe Your Say – Bruselj, zaključna prireditev v Ljubljani pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. 
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PROJEKT EU 

 

 

Koliko dijakov se je udeležilo vseh dejavnosti? 

V letošnjem šolskem letu je sodelovalo 15 dijakov in dijakinj v izmenjavah in odpravah v tujino, v različne dejavnosti in 

srečanja pa so bili vključeni skoraj vsi dijaki tretjega letnika.  

 

Lahko izmed vseh dejavnosti izpostavite za vas najbolj zanimivo ali tisto, ki si jo boste najbolj zapomnili? 

Sama bolj gledam z vidika dijaka, kaj bi bilo zanimivo. Potovanja v tujino so vedno zanimiva, izmenjave ravno tako. 

Izpostavila pa bi  srečanje z vipavskim županom. Z njim smo se med drugim pogovarjali tudi o evropskih temah. Zdelo se 

mi je zanimivo, ker so dijaki konstruktivno sodelovali in je bila res taka debata, pri kateri so se počutili slišane in sprejete. 

Jaz sem bila samo opazovalka in sem bila prav zelo ponosna na sodelujoče dijake; zdelo se mi je, da je bila dobra ideja 

izpeljati to srečanje. Ponosna na dijake in dijakinje, ker so vse skupaj pripravili – od logistike do kave in peciva –; na 

visokem nivoju zastavljeno in izpeljano. 

 

Ob zadnjih evropskih volitvah se je mnogo govorilo o kritičnem trenutku te povezave. Kakšna prihodnost po 

vašem mnenju čaka EU? 

Vsekakor se bodo v Evropi zgodile spremembe, se že dogajajo. Vsaka država se bo morala odločiti, kaj si v resnici želi. 

Ali si želi povezav ali ne, ali si želi biti sprejeta ali ne ..., in mora (s)poznati tudi vse posledice, ki iz tega izhajajo. Si želimo 

Evropo enakih ali Evropo različnih? Skupno ali razdrobljeno? Zdi se mi, da je pred naslednjim mandatom poslancev v 

evropskem parlamentu burno obdobje. Ampak odločilno bo tudi, kako razmišljajo mladi. Večina, kot vidim, 

proevropsko in pozitivno, vendar pa so določeni problemi v Evropi, ki jih je potrebno reševati skupaj, ker smo ugotovili, 

da ena sama država ne more pokriti celotne problematike. Še vedno verjamem v skupno prihodnost z upoštevanjem 

različnosti in posebnosti vsake države. To je umetnost, ampak tudi vsake umetnosti se lahko naučiš. 

 

Srečanje z županom  Goranom Kodeljo 

Ema Batagelj, 3. c 
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6. 2. 2019 

Obisk Jakoba Počivalška v sklopu priprav  na 

srečanje Your Europe Your Say 

Projekti 

18. 1. 2019 

Obisk evropskega poslanca 

Lojzeta Peterleta  

 

 

Glavni cilj ob deseti obeležitvi vsakoletnega 

dogodka YEYS pod okriljem Evropskega 

ekonomskega in socialnega komiteja je bil 

politično izobraževanje in sodelovanje mladih iz 

vseh držav Unije, hkrati pa tudi obisk belgijskega 

glavnega mesta. Spoznati toliko mladih, zavzetih 

in predanih, ter sodelovati pri oblikovanju 

predlogov in idej za izboljšanje razmer, je bilo 

nepozabno. Vsakega izmed nas je ta izkušnja 

spodbudila, da znanje in spoznanja, ki smo jih 

pridobili, delimo naprej, z našimi vrstniki. Zavze-

mati se moramo za boljšo Evropo in boljši jutri.  

                                                          

                                                         Jurij Grohar, 3. b  

 Od 21. 3. do 23. 3. 2019 

Udeležba treh dijakov na srečanju 

Your Evrope Your Say v Bruslju 
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Epas seminar za dijake, ambasadorje EP, v Postojni 

Izobraževanje o organizaciji kampanj, o multimediji mi je bilo zelo všeč. Program je bil zelo dobro organiziran in izpeljan, 

vzdušje sproščeno. Spoznala sem veliko novih ljudi. Z zanimivimi igrami in delavnicami so nam predstavili zanimivosti v EU, 

osnove kampanj in komunikacije. - Lucija Daolio, 3. a 

 

 

Konec novembra sem imela priložnost sodelovati v projektu Eurošola v Strasbourgu. V ponedeljek, 26. 11., smo se pozno 

ponoči odpravili na pot, in čeprav je bila vožnja z avtobusom dolga, sem ob prihodu pozabila na vso utrujenost ter si  z 

navdušenjem ogledovala mesto, ki je že žarelo v lučkah. Naslednji dan smo v parlamentu zasedli mesta poslancev in 

spoznali še člane drugih držav. V manjših skupinah smo se pogovarjali o že vnaprej določenih temah, v dvorani predstavili 

ugotovitve in zavračali oz. sprejemali predloge. Spoznala sem, da poslanci sploh nimajo tako lahke naloge, saj sama 

nekajkrat nisem bila ravno prepričana v svojo odločitev. Eurošola mi bo vsekakor ostala v spominu kot zanimiva izkušnja, 

saj nimaš vsak dan možnosti, da se izgubiš v Franciji ali sprehajaš po hodnikih Evropskega parlamenta. 

                                                                                                                                                                                       Hana Valič, 2. a 

Eurošola v Strasbourgu 

Izmenjava Erasmus+ na Češkem, v Opavi, od 11. do 16. februarja 

Prispevek pripravile Tinkara Božič, Ema Batagelj in Flora Hodak 
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ČAS ZA KOMENTAR 

ALI SI ŽELITE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA MLADIH 

ALI NE? 
Ob številnih akcijah, ki poskušajo mlade privabiti na volišča, se 

marsikomu odgovor na zgornje vprašanje zdi popolnoma jasen. 

A vendar podnebnega protesta mladih, ki je potekal letos 

marca, niso podprli vsi, ki tako radi govorijo, na komu svet stoji. 

Še posebej glasni so bili spletni komentatorji, ki so z nami 

velikodušno delili svoje mnenje o Štrajku za podnebje: 

uporabnik trumpet2018: sorošev SJW podmladek z opranimi možgani, 

špricajo šolo zaradi stvari, o katerih nimajo pojma, naj jih raje v šoli 

poučijo o globalistični agendi. 

uporabnik Diebaumaister: 90% se jih je šlo tja napit pa zadet. 

uporabnik simbol: 1 planet? V 6. razredu smo se učil, da je v našem 

osončju 8-9 planetov. 

uporabnik PredsednikPepe: Mladi pravijo, da jih politiki ne poslušajo. 

Koliko mladih pa gre na volitve? 

 

Podobnih razsvetljenih mnenj je pod vsakim člankom o podnebnih protestih na desetine (ti komentarji so vzeti s spletne 

strani 24ur.com). 

Poleg izvrstnega znanja fizike in podrobnega vpogleda v delovanje svetovne teorije zarote pa nam ti komentarji 

pokažejo tudi vzrok nizke politične angažiranosti mladih  ̶ kljub njihovemu trudu in očitni strasti doseči namen protestov, so 

jih ljudje popljuvali, zmerjali in o njih širili celo lažne novice. To ni ravno spodbudno za druge mlade ljudi, ki morda zbirajo 

pogum, da spregovorijo o težavah, ki so pomembne njim. 

Po dolgih urah organizacije protesta (ki je logistično precej zapletena stvar), širjenja objav prek socialnih omrežjih in 

sestavljanja realnih zahtev za naše politike, se je javna sfera odločila, da bi bilo dobro organizatorje in udeležence 

popljuvati in jih zmerjati s političnimi lutkami globoke države (ali katerekoli druge teorije zarote). Zakaj? Ker se z namenom 

protestov ne strinjajo. Tudi če pustimo zanikanje temeljito dokumentiranih podnebnih sprememb ob strani, je ta razlog 

popolnoma nesmiseln. Večkrat v zgodovini se je namreč pokazalo, da so ravno mladi tisti, ki opazijo nepravičnosti in 

napake družbe in jih poskušajo odpraviti. Poleg tega je poslušanje in spoštovanje drugačnih mnenj temelj demokratične 

družbe, s katero bi se vsi zelo radi pohvalili. 

Še hujši pa je odnos politike do mladih protestnikov. Na dan protestov ni manjkalo spodbudnih besed številnih politikov, ki 

so videli priložnost za pridobitev nekaj političnih točk. Celo sam premier Šarec si je vzel čas in sprejel predstavnike 

protestnikov, ki so mu predali svoje zahteve. Kmalu pa se je pokazalo, da državni odločevalci mladih ne jemljejo resno. 

Predstavniki gibanja za podnebno pravičnost so se namreč udeležili izredne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in 

prostor. Na začetku so jim dali besedo, potem pa jih za mnenje niso vprašali niti enkrat. Triurno sejo so porabili za govore v 

stilu “Odlične ideje imate, a pojdite najprej študirat ekonomijo, potem se bomo pogovarjali” in medstrankarsko 

obračunavanje, ki je specialiteta slovenskega političnega prostora. Poslanci torej niso odstopali od svoje retorike strinjanja 

z vsakim, ki ima široko javno podporo, hkrati pa niso sprejeli nobenih konkretnih ukrepov, ki so jih mladi predlagali. Še več, 

jasno so jim dali vedeti, da jih ne jemljejo preveč resno, ker so samo otroci. 

Kako lahko po takšni reakciji javnosti in politike pričakujemo, da se bodo mladi vključili v politiko? V času protestov nam je 

bilo večkrat dano vedeti, da smo samo otroci, ki nimamo pojma o ničemer. Čemu bi potem verjeli kampanjam, ki nam 

govorijo, da je naš glas na volitvah pomemben? Čemu bi verjeli komurkoli, ki reče, da ceni mnenje mladih? 

Treba se je odločiti, dragi odrasli. Ali nas želite poslušati? Ali cenite naše mnenje?  Če je odgovor ne, se, prosimo, ne 

čudite nizki udeležbi na naslednjih volitvah. Sami ste si krivi. 

Domen Medvešček, 2. a 
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ČAS ZA KOMENTAR 

SO RES ZA VSE KRIVI PASIVNI MLADI?? 
 

 

Iluzorno je misliti, da na mladih svet stoji. Da smo mladi 

prihodnost in da smo nosilci tistega, kar so nam poklonili 

naši predniki. Vsak dan, na vsakem, slehernem koraku 

poslušamo, kako bi morali storiti to in ono, saj smo 

vendar mladi. Tudi v politiki se na nas nalaga veliko 

breme. Pravijo, da smo pasivni, da nas ne briga. Je to 

res? Ali pa je morda v ozadju le pomanjkanje politične 

izobrazbe in hkrati velika luknja v sistemu?  

 

Na preteklih evropskih volitvah, 26. maja letos, je po podatkih državne volilne komisije glasovalo 28,89 odstotka volilnih 

upravičencev. Odstotek se je od zadnjih volitev leta 2014, ko je volilna udeležba znašala 24,55 odstotka, resda dvignil, 

vendar je Slovenija še vedno med državami Evropske unije z najnižjo volilno udeležbo. Treba je še omeniti, da je 

povprečna starost volivca preko 50 let. 

Je za to kriv evroskepticizem? Pasivnost celotnega naroda? Ali so pač res za vse krivi mladi in njihovo vsesplošno 

nezanimanje? 

 

Star pregovor pravi, da so pobude mladih vredne toliko kot izkušnje starih, vendar mu Slovenci prevečkrat odvzamemo 

težo in kruto porušimo njegov temelj. Ne samo da smo mladi mnogokrat preslišani in da naše mnenje prepogosto naleti na 

gluha ušesa, smo tudi mnogo premalo izobraženi o politiki, da bi si upali in želeli stopiti na to področje. Ni kriva pasivnost, 

veliko mladih se zaveda svoje morebitne moči, a bi si želeli večjo spodbudo, da bi se začeli zanimati za evropske teme, za 

katere je v slovenskem šolskem sistemu namenjenega premalo časa. Celo smešno je pričakovati, da si bomo mladi želeli 

stopiti na polje politike, saj vse prevečkrat dobimo občutek o njegovi kontaminiranosti. Kot posledica se kaže velik 

občutek nemoči, iskanje raznovrstnih izgovorov in sledenje množici. Nezadovoljstvo se izrazi le takrat, ko je to v skladu z 

mnenjem drugih. Prevečkrat pozabljamo, da vsi, tudi mladi, nosimo kolektivno odgovornost za to, kar se je, se bo in se 

dogaja znotraj Evropske unije. Da bi znali izbrati prav in pravilno izkoristiti svojo moč, nam manjka znanje, zato pa na 

volitvah (skupaj z odraslimi) večkrat izvolimo nekompetentne predstavnike, ki ne zmorejo enotnega glasu,  s katerim bi 

uveljavljali interese Slovenije. Želimo si znanja, ne želimo pa modrovanja, pritoževanja in pridig. Še preden smo  si zmožni 

oblikovati lastno politično mnenje, smo od vseh strani bombardirani s kupom subjektivnih političnih mnenj, ki nas poskušajo 

pridobiti na svojo stran, in tako se na prvem mestu izgubi zaupanje. V povezavi s tem je potrebno omeniti še vseslovenski 

problem premajhne pluralnosti medijev. Kako naj mladi zaupamo medijem in si izoblikujemo mnenje na podlagi različnih 

pogledov, če pa jih ni možno dobiti? Kako naj na stvari gledamo z različnih stališč, če prevečkrat zgleda, da je stališče le 

eno? Oziroma da obstajata le dve nasprotujoči si stališči?  
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Nam mladim je potrebno dati občutek, da je naša problematika vključena v javno razpravo in v politično obravnavo – še 

eden izmed mnogih korakov na poti do vključevanja mladih v politične vode.  A če želimo kaj spremeniti, se moramo 

ravnati po tem, kar je dejal indijski pisatelj Džidu Krišnamurti, in sicer da se mora revolucija najprej zgoditi navznoter. Zunanji 

sistem je odsev stanja naše zavesti. Nizko volilno udeležbo se prevečkrat enači s politično pasivnostjo. Ena dejstvo pa je 

lahko zgolj posledica drugega. Razlog za nizko volilno udeležbo ni pasivnost! Mladi moramo biti udeleženi v politiki, usodo 

si krojimo sami!   

 

Evropska unija je s ciljem, da bi dvignila politično udejstvovanje in volilno udeležbo mladih, investirala mnogo projektov. V 

enem izmed njih je kot ponosna »evropska ambasadorka« udeležena tudi naša šola. V sklopu tega projekta smo trije dijaki 

naše šole odpotovali v Bruselj na dogodek  z zelo pomenljivim naslovom, če le naleti na prava ušesa, in sicer: "Your 

Europe, Your Say!ʺ Na dogodku je preko sto mladih iz vseh držav članic Evropske unije razpravljalo o perečih temah Unije 

in o njihovih rešitvah. Evropska unija je »babilon« narodov, političnih pripadnosti in jezikov. Znani italijanski književnik 

Umberto Eco je dejal, da je jezik Evrope prevajanje. Mi smo iskali skupni jezik, tako metaforično kot dobesedno. Pridobili 

smo občutek upoštevanosti, pomembnosti in politične moči, nedvomno pa smo pokazali, da nismo in nočemo biti pasivni! 

Pridobili smo zaupanje in upanje v Evropsko unijo. S projekti za mlade je očitno Evropski uniji uspelo zvišati politično 

udeležbo te populacije na letošnjih evropskih volitvah, a je pot še dolga. 

Klara Kavčič, 3. c 

Jan Skočaj, 3. a 
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ČAS ZA NARAVO 

TRADICIJA BONSAJEV 

Če se morda spomnite, ste lahko v lanskem šolskem letu v Iskrah prebrali o projektu v 1. b, in sicer o odločitvi za vzgojo 

bonsajev ̶ miniaturnih dreves  ̶ v posodi na dvorišču škofijske gimnazije Vipava. Žal je zanimanje bodisi zaradi gore šolskih 

obveznosti ali pa drugačnih interesov v letošnjem letu zamrlo. Profesorica biologije je zato možnost gojenja in bedenja 

nad jamadoriji* ponudila vsem zainteresiranim dijakom iz drugega letnika. Odzvalo se nas je šest, in tako smo v petek, 10. 

5., namesto pri pouku prisostvovali »predavanju« Riharda Hudeja, ki nam je pokazal, kako jamadorij pravilno presaditi in 

kakšno zemljo potrebuje (cilj je namreč drevo čim bolj zmanjšati in ga postopoma presaditi v vedno manjšo posodo). 

 Sledilo je obrezovanje že kar košatih vej. Še najbolj smo se 

nasmejali pri odločanju, katera veja (vejica) bo ostala na 

drevesu in katero bi raje odstranili; res je namreč, da je 

vsakemu všeč drugačna oblika, postavitev …, cilj, pa je, da 

vzgojimo bonsaj, ki bo vsem všeč in bo vsakega prepričal, da 

je to majhno drevesce ogromno, košato in ima za seboj 

dolgo, razburljivo zgodbo. Ker sta naša jamadorija že kar 

prevelika, smo ju s pomočjo predhodno segrete žice s 

tehniko, ki sicer ni pretežka (zahteva pa previdnost in 

potrpežljivost), začeli zniževati in oblikovati. 

Bonsaj nastaja postopoma, vrsto let, med tem pa ga je 

potrebno zalivati, presaditi, zniževati.  Odločitev nas dijakov 

in profesorice je, da bo skrb zanje odgovornost dijakov, in 

tako bomo vsako leto starejši dijaki mlajšim generacijam 

predajali pridobljeno znanje umetnosti oblikovanja bonsajev. 

 

 

Jamadorij*: drevo, izkopano iz narave, namenjeno oblikovanju v bonsaj. 

Tia Marc, 2. a 
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KONČNI! 

Gremo v Istro:) 

#V to hiško se lahko gre samo z osebno! 

#Nekdo je pustil olfa nož na strehi 

#Ima kdo rezervne kopalke? Rabim ene:) 

#Tatjana tako dobro vozi kombi, da smo 

postali kar lačni. 

Kot se spodobi, smo se tudi letos iskraši podali na končni izlet, tokrat v slovensko Istro. Potepali smo se 

ob meji s Hrvaško in raziskovali bližnje vasi, prvič letos pa smo imeli tudi priložnost zaplavati  v morju.  
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                                                       KONČNI! 

#Nekdo je pustil olfa nož na strehi 

#Čaki! Immo keš od prostovoljnih 

prispevkov za Iskre? Ajde, gremo v 

najbolj fancy restavracijo na plaži. 

#Nikoli ne reci otroku NE, ko te prosi za 

sladoled. 

#A: Kdaj bo sončni zahod? 

B: Čez tri ure. 

A: O, Bog! 
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ČAS ZA RAZISKOVANJE 

ANKETA O DELOVANJU DIJAŠKE SKUPNOSTI  (DS) 

Pogled na pretekli mandat in vizija naslednjega                

 

Dijaška skupnost predstavlja pomemben 

del življenja na šoli. Pomaga in financira 

nekatere dejavnosti, ki popestrijo 

dogajanje. April je tako zaznamovan tudi z 

volitvami v predsedstvo. Za učinkovitejše in 

uspešno nadaljnje delo smo med dijaki, ki 

sestavljajo dijaško skupnost, izvedli anketo 

o njihovem zadovoljstvu glede delovanja.  

 

 

Veliko dijakov je podprlo dejavnosti, ki so se 

letošnje leto izvajale. Izpostavljen je bil 

projekt šolskih majic, tekmovanja v 

pomnjenju števila π (pi), dan brez plastičnih lončkov in projekti v povezavi z varstvom okolja, Kašev zajtrk, pohvaljena je 

bila dobra organiziranost znotraj parlamenta ter pravilno in modro odločanje. Predlogi so bili še v smeri boljšega 

povezovanja z drugimi šolami, dejavnosti za obeležitev raznih svetovnih dni … Škofijci so pogrešali še kakšne dogodke za 

celo šolo – morebiti koncerte, predavanja, šolski ples … in bolj resno jemanje posameznikov.  

 

Podali so tudi predloge za naslednje mandate. Premisliti je potreba glede prerivanja pri malici (»Kdor prej pride, prej 

melje«). Predlagali so boljše obveščanje o načrtih vodstva, boljšo povezanost med DS in ostalimi dijaki, nov video za 

predstavitev šole, popolno ukinitev plastike, projekt škofijskih steklenic, ureditev »kotička za dijake«, tekmovanje v Rubikovi 

kocki, organiziranje še tretjega turnirja – v odbojki; pobuda je bila, da so tribune med medrazrednimi turnirji odprte.  

Glede majic je bil podan predlog o vezenem napisu (kot prvič). Padel je celo predlog o iskanju sponzorstva DS, pa o 

medrazrednih turnirjih posebej za dekleta in posebej za fante, o možnosti zapustitve šole na lastno odgovornost,  odprtje 

facebook skupine posebej za Dijaško skupnost (za sprotno obveščanje o medrazrednih turnirjih, sprejetih sklepih …), 

dodatne prostore za kolesa, organizacijo prevozov na proteste, s katerimi mladi opozarjajo na razne problematike. 

Zapisana je bila še pobuda o ustvarjanju šolske himne, pa manj zahtevna – o kemičnih svinčnikih DS.  

 

 

Vodstvo mandata 2017/2018 je 

prejelo veliko pohval, kar je vsekakor 

Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v anketi. 

Podani so bili tudi predlogi, katerih 

organizacija ni v rokah Dijaške skupnosti. 

Kljub vsemu pa si bodo v vodstvu in 

parlamentu DS še naprej prizadevali za 

dobro vseh na šoli in poskušali uresničiti čim 

več predlogov dijakov.  
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POGOVOR S PREDSEDNIKOM DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA MANDAT 
2017/2018, MATEJEM KOMPARO  
 

 

 

Kako si sprejel vlogo predsednika DS. So te kdaj spreleteli dvomi? 
 

Niti ne. Ker sem že leto prej opravljal funkcijo podpredsednika, sem bil kolikor toliko pripravljen na tisto, kar takšna funkcija 

prinaša. 

 

 

Kako si se lotil novih projektov? 
 

Pri novih projektih sem se vedno osredotočil na to, da bi bilo vzdušje na ŠGV kar se da pestro. Za to sem se vedno 

poizkušal pozanimati kar pri dijakih samih, kaj bi si želeli. Je pa za vsak nov projekt potrebno imeti tudi kanček poguma in 

seveda dobre volje. 

 

Kako je potekalo usklajevanje z vodstvom šole? Je kdaj prišlo tudi do navzkrižja? 
 

Vodstvo šole gre res pohvaliti, saj jaz nisem imel nikakršnih zapletov in so mi bili tudi vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. 

 

 

Kako si se razumel  z ostalimi člani v predsedstvu (tajnico in podpredsednikom)?  
 

Mislim, da smo bili kar dober kolektiv. Reči moram tudi, da sem se lahko vedno zanesel na njuno pomoč. 

 

Kako si se odzval ob negativnih komentarjih dijakov? 
 

Sicer imajo negativni komentarji takšno navado, da do mene direktno ne pridejo (smeh) ... Je pa vedno potrebno 

pogledati na stvar tudi z druge perspektive, tako je lahko vsaka kritika konstruktivna. 

 

Katere projekte letošnjega leta bi izpostavil? Je morda kateri izpadel, bi bilo pa dobro o njem razmisliti v 

prihodnosti? 
 

Mislim, da so bili kar vsi projekti uspešni, tudi odziv nanje je bil zelo dober. 

Vsekakor si v prihodnosti predstavljam projekt škofijska »flaška«, mogoče leto brez plastičnih lončkov, kakšen poseben 

turnir, mogoče v polaganju rok. 

 

Kaj bi sporočil za naslednji/-e mandat/-e? 

Naj bodo vestni, ampak ne preveč resni  

Luka Štrukelj, 1. b 
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Kaj je samopodoba? 

 
Samopodoba (identiteta) je celovito organizirano pojmovanje sebe kot od drugih različnega posameznika, ki vključuje 

vrednote, prepričanja, želje in cilje, za katere se je posameznik opredelil. Vključuje tako razumevanje sebe (socialni vidik) 

kot tudi druge sestavine, npr. čustvene, posameznikovo težnjo, da se spreminja v določeni smeri, in njegovo usmeritev do 

drugih ljudi in dogodkov v njegovem življenju. (Zupančič; cit. Erikson, 1968 in Damon, 1983) Samopodobo sestavljajo vse 

misli, ki jih imamo o sebi, in občutki, ki jih doživljamo v zvezi s seboj. (Babšek, 2009) 

 

 

Poznamo različne vrste samopodobe. V mladostništvu so najbolj pomembne akademska, socialna in telesna 

samopodoba. Akademska samopodoba zajema zaznavo lastnih sposobnosti, interesov, spretnosti in inteligentnosti. 

Socialna samopodoba vključuje zaznavanje, presoje in prepričanja o odnosih, ki jih imamo z vrstniki in pomembnimi 

osebami v našem življenju. Telesna samopodoba vključuje prepričanja o svojem telesnem izgledu, privlačnosti in telesni 

kondiciji. Velikokrat je vključeno tudi primerjanje z drugimi in naše mnenje o tem, kako nas vidijo drugi. 

 

 

V svoji maturitetni nalogi pri psihologiji sem raziskovala, kako se samopodoba razlikuje pri fantih in dekletih, osnovnošolcih 

in dijakih. Osredotočila sem se na to, ali imajo boljšo samopodobo fantje ali dekleta, in ali je samopodoba boljša v 

srednješolskih letih kot v osnovnošolskih. Preučevala sem tudi pomen dobre samopodobe na šolskem področju, torej če 

boljša samopodoba pomeni tudi boljši učni uspeh. 

 

Tabela 1: Aritmetična sredina osnovnošolcev in dijakov na vprašalniku o samopodobi 

 

 
 

Na vprašalniku o samopodobi so dekleta dosegla slabih 5 točk več kot fantje (glej tabelo 1). 

Spol in stopnja 

šolanja 

Fantje 

(osnovnošolci) 

Fantje 

(dijaki) 

Dekleta 

(osnovnošolke) 

Dekleta 

(dijakinje) 

Število točk 82,8 83,68 87,1 87,66 

Samopodoba 

osnovnošolcev 

in dijakov 
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Po teoriji (Umek, Zupančič, 2009, str. 572) imajo fantje boljšo 

samopodobo kot dekleta. Iz lastnih izkušenj sem predvidevala 

enako, saj so dekleta ponavadi bolj kritična do svoje podobe, učnega uspeha in menijo, da se od njih pričakuje več kot 

od fantov, npr. v šoli. Vzrok za rezultate na vprašalniku, ki odstopajo od predvidevanj, pa vidim v tem, da se dekleta 

ocenjujejo kot bolj sposobna na šolskem področju in imajo zato precej bolj razvito akademsko samopodobo. Menim tudi, 

da je vzroke potrebno iskati v zgodnejšem razvoju in pojavu pubertete pri dekletih; ker se hitreje razvijejo, se tudi prej 

sprejmejo, saj so telesne spremembe prej dokončane. Dekleta se tudi bolj zavedajo pomena dobre samopodobe in 

samospoštovanja, ker menim, da so bolj nagnjena k čustveni empatiji in podpiranju drugih ter je težnja po izražanju čustev 

močnejša kot pri fantih, kar pomeni tudi več pogovora o lastnih nepravilnostih in razrešitev le-teh. 

K boljši samopodobi pa so prispevala tudi socialna omrežja in porast  »self-love« in »body positive movements«, ki 

poudarjajo pomembnost ljubezni do samega sebe. Menim, da se dekleta izrazito bolj vključujejo v ta gibanja in se z njimi 

poistovetijo. 

 

Večina preizkušancev je odgovorila, da ko se dobro počutijo glede sebe, se lažje učijo in posledično imajo boljše ocene. 

Boljša samopodoba tako pomeni tudi lažje učenje in boljši učni uspeh, kar potrjuje tudi teorija, ki pravi, da imajo učenci z 

nižjim samospoštovanjem slabši učni uspeh (Umek, Zupančič, 2009, str. 572). Vzrok vidim v tem, da osebe z višjo 

samopodobo bolj zaupajo vase in v svoje sposobnosti, si postavljajo visoke cilje, za katere vedo, da jih lahko dosežejo, 

lažje vprašajo za pomoč in imajo več energije in motivacije, kar je razvidno tudi iz teorije o samopodobi (M. Stražišar, 

2016). Večje veselje do učenja daje več znanja ter boljše rezultate. 

 

Možna pa je tudi obratna situacija. Če mladostnik dosega slabše rezultate in ni učno uspešen, lahko to vpliva na njegovo 

akademsko samopodobo, ki je ena izmed temeljnih področij samopodobe v mladostništvu in vpliva na celotno 

samopodobo, zato je njegova samopodoba slabša kot bi bila sicer. 

»Po teoriji imajo fantje boljšo 

samopodobo, kot dekleta.« 

Urša Likar 
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Svetovni dan mladih 2019 v Panami 
 

Matic Dobnikar, maturant 4. a, se je konec januarja udeležil svetovnega dneva mladih v 

Panami. Obisk Paname je združil še s počitnikovanjem na Kostariki. 

 

Matic, povej bralcem Isker, kako si preživel konec prvega meseca letošnjega leta?  

 

»Pura vida mae!« To je najbolj slišana fraza na 

Kostariki, pa tudi v Panami, kamor sem se 

odpravil konec januarja. Fraza sicer ne pomeni 

nič konkretnega, je le pozitiven odziv na 

katerokoli stvar. Na to dvotedensko potovanje 

me je zagotovo poklical Bog, saj sem se znašel 

na razpotju, ko se je potrebno odločiti za 

nadaljnjo življenjsko pot (z drugimi besedami: 

vpis na faks). Ko mi je babi prvič omenila to 

romanje in mi predlagala, da se udeležim 

svetovnega dneva mladih, sem bil skeptičen. V 

tem času sem praznoval 18 let, zato sem to 

potovanje dobil za darilo. Iz Slovenije nas je 

romalo trideset, od katerih jih je v Panamo 

večina odpotovala že teden pred mano. Pet 

se nas je moralo na pot podati samih. Samo 

potovanje je bil zagotovo izziv, saj v sem prvič v 

življenju odpotoval brez staršev. Sicer pa nisem 

bil sam – dobro družbo so mi delali štirje 

Mariborčani. 

 

Kako je se je začelo potovanje? 

 

Odleteli smo iz Benetk. Zapletlo pa se je že v Parizu, a ne po naši krivdi. Naše letalo je imelo kar štiri ure zamude zaradi 

snega in težav z GPS-om. Sledila je 10-urna vožnja čez Atlantski ocean do Atlante, kjer naj bi imeli naslednji let do 

Paname, pa smo ga zamudili in bili tisto noč primorani prespati v enem izmed hotelov v Atlanti. Naslednji dan smo imeli še 

en let več, kot je bilo načrtovano, prestopili smo namreč v Kostariki. Pa nam je le uspelo! Po dveh napornih dneh poti smo 

se nastanili pri zelo prijazni družini v Panami.  
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Kako sta izgledala ta dva tedna? Ti je ostal v spominu prav posebej kakšen dogodek, ki bi ga želel deliti z  

nami? 

 

Prvi teden smo se udeležili svetovnega dneva 

mladih. Vsak dan je izgledal približno tako: začeli 

smo s katehezo mariborskega nadškofa in mašo, 

ostali del dneva je bil prost. Popoldne in zvečer 

smo se mladi iz vsega sveta zbirali in uživali ob 

koncertih ritmične duhovne glasbe. Posebej 

milostni so bili trenutki ob nagovorih papeža 

Frančiška. Predzadnji dan smo preživeli na 

dolgem polju, kjer je bilo zbranih več kot milijon 

mladih. Tu se je veliko dogajalo: glasba, ogromno 

novih obrazov ... Spoznal sem kar nekaj novih 

ljudi, med njimi tudi skupino deklet iz Hondurasa. 

Vse pa so se hotele fotografirati z mano. Ena mi je 

še posebej prirasla k srcu …,  z njimi ohranjam 

stike. To noč smo vsi skupaj prespali na prostem. Si 

predstavljate milijon mladih spati na velikem polju 

eden ob drugem? Do takrat si tudi jaz nisem. 

Naslednje jutro smo imeli mašo, s tem pa se je 

končal SDM 2019. Najlepši del je bil slavljenje 

Boga z vsemi ostalimi. Čudovito je bilo opazovati 

vse mlade, ki Ga slavijo s tako močjo in se veselijo.  

Naslednji teden smo uživali v lepotah Kostarike. 

 

Je torej to izkušnja, ki bi jo priporočil tudi 

ostalim? 

 

Mislim, da vsak potrebuje tako prenovo v sebi. 

Sam tega prej nikoli ne bi rekel, nikoli nisem 

namreč prav dosti maral mašnih obredov. Zdeli 

so se mi dolgočasni in brez pomena. Sedaj sem 

resnično začutil Božjo bližino, da me ima Bog 

rad in da imam tudi jaz svojo pot, ki je pa 

zaenkrat še ne poznam. Če ste kdaj razmišljali, 

da bi se  SDM-ja udeležili, vam iz srca 

priporočam, da greste, kajti mene je prevzelo 

do te mere, da bom šel, če Bog da, tudi na 

naslednji SDM, ki bo leta 2022 na Portugalskem. 

 

Matic, hvala za pogovor. 

Tinkara Božič, 4. a 
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Sredin urnik je za dijake 1. c 3. aprila letos minil dokaj hitro, saj smo se vsi veselili duhovnega vikenda, ki smo ga od 

srede zvečer do sobote popoldan preživeli v domu duhovnosti v kraju Klanec pri Kozini. Monoton vsakdan v šolskih 

klopeh smo zamenjali za sproščeno vzdušje v krogu razreda. Skozi 

pogovore in razne delavnice smo se skupaj z animatorji iz višjih 

letnikov zabavali in preživeli čudovit, vendar (pre)kratek vikend, ki 

smo si ga vsi želeli podaljšati. Zadnji dan – v soboto – smo celotno 

dogajanje zaokrožili s sveto mašo, ki so se je udeležili tudi starši; skupaj 

smo se podružili še po maši.  

V času, ko se šolsko leto počasi že izteka, in z njim vse obveznosti ter 

ocenjevanja, smo si zagotovo ustvarili mnenje o svoji srednji šoli, ki, 

upam, bo bodočim prvošolcem pomagalo, da bodo novo poglavje, 

ki ga začenjajo septembra, začeli z manj skrbi in polni energije.  

Želim jim obilo vedoželjnosti in uresničenih sanj! 

 

 

DNEVI DUHOVNOSTI 

Lana Pizzoni, 1. c 

Tretjeletniki v Trnju pri Pivki 

»MA JE BLU  ZELU LEPU!« 

Družba je fenomenalna! ☺ 

Pri odločitvi za vpis na ŠGV me je spodbudilo to, da smo se vpisali z nekaterimi sošolci iz osnovne 

šole. Je naporno, a učitelji naredijo vse stvari zanimive. ☺ 

Vse skupaj je precej lažje kot sem mislila, da bo. Ko se enkrat privadiš na sistem, se imaš super!☺ 

Hrana je zelo dobra, kuharice prijazne, profesorji prav tako. Zaenkrat pozitivno presenečena.☺ 

Super družba in vzdušje. Če se pridno učiš, gre vse gladko.☺ 

Je tako, kot sem pričakovala: na začetku ogromna sprememba, ampak se hitro privadiš.☺ 
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Smrt je del življenja 

 

 

Ko se ozremo okrog sebe, nas sestra Smrt obdaja krog in krog. Umirajo rastline, živali, ljudje, zvezde, zgodbe, 

komunikacija …  

Beseda SMRT vedno grenak priokus, saj v nas vzbudi spomin na osebo, ki smo jo (pre)kmalu izgubili. Pa vendar 

lahko predstavlja nov začetek. Za osebo, ki se je rešila trpljenja, pomeni svobodo in prvo srečanje z Najvišjim, 

za njene bližnje pa predstavlja obilo solza, ki jih ob soočenju z izgubo tiho prelivajo. Čeprav se takrat 

znajdemo v slepi ulici, nam kmalu posijejo žarki upanja, ki nam ulivajo moči, da premagamo eno najtežjih 

bolečin v življenju. 

Mnogi se smrti bojijo. Bojijo se, kako bodo umrli: v bolečinah, v samoti, v nesreči … Včasih si ne pustijo živeti 

preprosto za ta trenutek, kajti preveč razmišljajo o koncu. Verjamem, da bo naš konec prišel pravi čas in 

upam, da bo iz »ovenele rože« nekje drugje vzklila nova ali celo več njih.   

Smrt je (izpolnjen) počitek, kateremu se človek nemo prepusti.  

Anonimnež 

Jan Skočaj, 3. a: Teodozijev križ 

Prva nagrada na foto natečaju Gorica in njeno ozemlje  

Lana Pizzoni, 1. c 
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Mislim, da čutim, kako izginja. Kako polagoma odteka iz mene. Iz 

utripajoče mišice, katere enakomerni takt mi odzvanja nekje v ozadju, 

leno leze skozi razvejane cevčice telesa, kot da v resnici sploh noče 

zapustiti gostitelja. Pa vseeno čutim, vsaj zdi se mi …, zadnje čase se 

mi še preveč stvari samo zdi, nič ni dorečeno,  nekako vprašljivo izvisi v 

zraku in je nato pospravljeno v predal za poznejšo obdelavo …, čaka. 

Čutim nekakšno ščegetanje, predstavljam si ga kot toploto, ki se širi iz središča vira energije v najbolj oddaljene in še 

hladne predele v blazinice prstov nog in rok in iz njih počasi kaplja na moder parket pod bolnišnično posteljo. Končno, 

postajalo mi je že prekleto dolgčas. Lahko bom zapustila ta po razkužilih smrdeč kraj in slekla to tisočkrat preoprano 

spalno srajco. Nos potisnem pod rjuhe, te, presenetljivo, sploh ne oddajajo vonja, vsaj ne neprijetnega. Obrnjena na bok 

opazujem drsenje kapljic po z rešetkami obdanimi okni; nič posebnega ne vidim, samo še eno sivo stavbo – ne vem, 

katero bolnišnično krilo. Nikoli ne bi živela v Ljubljani, vsaj ne po svoji volji. Da skozi vsako okno vidiš isto ̶ beton, ki je včasih 

malo porisan. Ma ne, hvala. Saj vem, da imam v resnici srečo, nekaj življenja se skozi steklo vseeno vidi, moj dedek, ki je 

odležal en mesec po operaciji, je skozi okno videl zid – bel, mrzel, prazen zid. Mene bi pobralo, pa sem tu šele slaba dva 

tedna.  

 

Odkar sem se vrnila domov, so minili štirje tedni. Tedni, ki sem jih preživela pri babici v čakanju, da se lahko vrnem v šolsko 

klop, so mi povrnili apetit in izgubljene kilograme, še malo in lahko bom številke potencirala ;) Trenutno mi telo še ne sled i, 

nekam leno drsa za mano, šibko, nemočno, rahlo neuporabno. Zanimivo, kako lahko začneš obupovati nad sabo, ko si 

želiš še, hlastaš po več, hočeš čim prej in čim več nadoknaditi, ampak si nekako, ne ravno obtičala, toda – si predstavljaš 

– nekje dobiš  res ogromno motivacije, volje in zagona, kar raznaša te od vse energije, ki pa je ne moreš izkoristiti; okoli 

gležnja se ti neopazno zažre veriga z desettonsko utežjo. Ti lahko še tako skačeš in se repenčiš, zgodi se ne nič. Meni gre to 

blazno na živce. Prej pa, ko so bili moji gležnji prosti in telo pripravljeno na izzive in napore, se je teža nabirala na temenu, 

in preden sem se zavedla, sem s praznim pogledom razlezena ždela na kavču in buljila v nesmiselne vsebine. Žalostno. 

 

Sovražila se bom za ta izgovor, a trenutno lahko samo čakam, potrpežljivo, pridno čakam. Da spet pride, se usede v kosti, 

zaobjame um in podkrepi oslabljeno srce. Čakam na novo Moč. 

Nova moč 

M. T.  
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kako čuden je že 

sam koncept 

življenja 
 

zrastemo iz niča v maminem trebuhu, 

pridemo na svet in prvi dih porabimo za krik, 

nadaljnjih nekaj let čuječi srkamo vse  

okolje vase. 

 

potem pa ugotovimo, da je svet  

drugačen, 

kot bi moral biti, 

in da smo drugačni tudi sami. 

in začne se klanje, 

trojanski vojni konca ni, 

dokler ne podležemo zvijači, 

ki požge celotno mesto. 

naenkrat se zavemo, 

da je mimo, 

da smo jo nekako v begu preživeli. 

a vojna gre naprej. 

kot Enej plujemo in se bojujemo 

in enkrat nam uspe 

priti do obale.  

 

napolnjeni z lepoto in trpljenjem 

vstopimo v čas za odločitve  ̶ 

največji del življenja je namenjen odločitvam. 

vsaka nas popelje nekam, 

a vedno po začrtanih poteh. 

nekako smo že oblikovani 

in nimamo več nuje po iskanju. 

zdaj delamo. 

 

ko nam odločitve niso več v izziv, 

se umirimo in začnemo čakati. 

in čakamo … 

kaj že? ne vemo, 

samo čutimo, da nekaj je. 

 

kako prav res čuden je že sam koncept življenja. 

Ona v vseh 

oblikah 

 
Kam te vodi tvoja pot? 

Onkraj zvezd in daleč tja, 

če ONA tujca te še prepozna, 

ponovno videl boš vzhod? 

 

Predolgo taval si v temi, 

cvetel si, trgal, vse zaman 

in le od NJE občudovan 

si vseeno pustil, da trpi. 

 

Izsanjal si le kanček sanj, 

za luno skril si se, še dlje, 

a NJEJ še zadrhti srce, 

tema obdaja te vse manj. 

 

Pod goro si nesrečno stal, 

zagrizel v njen si slap leden, 

si vprašal JO, si bil iskren? 

Za večno temo bi pregnal. 

 

A kje si zdaj, nihče ne ve, 

obraz zakopal si v dlan, 

prišel si K NJEJ na drugo stran. 

Mar človek upati še sme? 

 

Ošabno gora te zavrne, 

a ti brez cilja se vzpenjaš, 

z NJO vsa čustva si izmenjaš, 

obidejo te misli črne. 

Neža Rijavec, 4. a 

Klara Kavčič, 3. c 
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Dragi Cankar,  

  

pišem pismo, ker Vam imam veliko povedati. Imam občutek, da bom podobne stvari v prihodnjih tednih še večkrat 

zapisala. Letos je namreč pomembno leto, saj niste pozabili, kajne?   

Če pomislim, da je minilo celo stoletje, odkar ste živeli, še lastnim mislim ne verjamem. Vaša dela se mi namreč zdijo 

brezčasna. Ko berem besede, ki ste jih vzneseno, premišljeno, z natančnostjo ali pa vihravo zapisali, jih vedno aktualiziram. 

Skozi solze. Da, ob branju Vaših vrstic vsakič jočem. Mojim sošolcem se zdi že smešno, jaz pa iskreno upam, da kakšne 

izmed črtic ne dobim na maturitetnem listku, ker dvomim, da bi prišla čez besedilo brez solz. Mislim, da to ni bil Vaš namen 

̶ bralce spraviti v solze, pisali ste, seveda, kar Vam je ležalo na duši. Pa vendar. Ne morem se otresti Vašega 

večnega vprašanja domovine. Vaše in moje. Je to ista domovina ali dva popolnoma različna svetova?  

“Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Vse, kakor je 

rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali 

slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja.” Pa še kako prav ste imeli! Ljubim slovensko besedo. Lepo zveni. 

Lepo se piše. Lepo se govori. Veselo se govori. Vendar pa me obide žalost, ko pomislim, kaj bi imeli reči, ko bi videli, kaj se 

s slovensko besedo dogaja zadnja leta. Ne samo s slovensko besedo, tudi s slovensko zemljo. In s slovenskimi ljudmi. Bi bili 

ponosni? Najbrž ne. Videli bi grozote druge vojne, reševanje neporavnanih računov prve, videli bi, da smo morali Slovenci 

skozi čisto svojo vojno, da imamo sedaj državo, videli bi, da je ta država, domovina, sedaj pomembna le še 

posameznikom.  

LITERARNI 

NATEČAJ  O 

CANKARJU 

V tej številki Isker v celoti objavljamo besedili, ki sta bili izbrani kot najboljši na literarnem natečaju ob Cankarjevem letu. 
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Srce o umetnosti  

Bum. Eksplodiram. Vsakič, ko dosežem besedo ljubezen. L tik j tik u tik b tik e tik z tik e tik n tik. Vsakič. In vedno znova. 

Napetost se počasi stopnjuje, moje mišice se napnejo in še zadnjič izdihnem, predno počim.  

Ljubezen  

Osem črk, nekatere med sabo enake, druge različne, a skrivnostne, skrite, prevelike zame, ubogo majhno srčke.  

Prsti kar naprej tipkajo po tipkovnici, črko za črko, besedo za besedo. Počasi ustvarjajo smisel, ki je jaz ne razumem. Zmotilo 

sem se, popolnoma jo razumem, ampak ne preko besed. O teh ne vem skoraj ničesar, kar same nastanejo. Se oblečejo in 

slečejo. Jaz pa jih razumem ob utripanju, ob obliki, moči in čustvih, ki se prelivajo po krvi skozi mene proti možganom. V svoji 

samoti, na skrivnem mestu, občuteno kot nekaj posebnega, zaživim. Dobesedno, kar sveti se iz mene, da zatisnem oči in 

preusmerim svoje misli v besede, ki se pojavljajo na ekranu pred mano. Človek, čigar sem srce, organ v prsnem košu, rahlo 

usmerjen na levo, sedi za računalnikom. Ustvarja besedilo, ki mu ga jaz narekujem. Čisto po svoje. Srcu nič ne ukaže, ker jaz 

odločim, kaj čutim. Svobodno sem verig predsodkov in zadržkov ter vseh mogočih preprek. Zato narekujem besede, brez 

znanja. Sledim smislu čustev in občutku v mojih mišicah: ko se ob jezi segrejejo ali ob naporu še bolj pretegnejo. Prsti še 

naprej tipkajo. Začnejo in se ne ustavijo. Pišejo besedo za besedo. Preveva me glasba. Čeprav izhaja iz slušalk na ušesu, 

precej oddaljemem od mojega zatočišča, jo jaz slišim in plešem z njo.  

 

Ponosno bi se nasmehnili, ko bi videli, da slovenski jezik sicer ostaja, da je močan, da pa vseeno ni več jezik veselih ljudi , 

ni več jezik praznika in vriskanja. Ostaja kot jezik, ki sicer ne izginja ̶ ne bo izginil, o tem sem prepričana ̶ vendar ga ne 

govorijo zadovoljni ljudje. Jezik brez srečnih, vriskajočih, prazničnih, pojočih ljudi ni zares živ. Tu nastopi polemika, s č im ga 

lahko oživimo. Prav rada bi videla, da bi ga oživili. Se končno postavili na noge. Zares ponosno povedali, da smo Slovenci 

in da tu govorimo slovensko. In, kar je najpomembnejše, da bi resnično govorili slovensko. Veselo. Pojoče. Vriskajoče.   

Potem ne bi bilo vse zaman. Vaša dela. Besede in želje Vaših predhodnikov, sodobnikov in kasnejših ustvarjalcev. Ljudi, ki 

se še danes trudijo, da bi domovina ostala domovina. In teh je veliko, njih bi bili zagotovo veseli. Verjamem, da bi z 

nasmehom na licih prebirali slovensko literaturo zadnjih stotih let in bi se veselili njenega napredka. Radostno bi se ozrli n 

stoletje in videli, da ljudje le nismo (p)ostali hlapci, da se izobražujemo, da beremo.   

Pišem Vam, ker Vam imam veliko povedati, sem rekla. Res Vam imam, rada bi Vam pokazala, da nismo popolni, da ne 

bi bili zadovoljni čisto z vsem (ne glede na vse, ste bili bojda težavna osebnost), da pa se trudimo. Gradimo na osnovah, 

rastemo, se krepimo. Nismo hlapci. Niti ovce. Ohranjamo slovenščino in jo bomo ohranili. Ne bo izginila, ne bodo je 

poteptali močnejši jeziki. Pisali bomo in bomo brali. In govorili. O vsem; o domovini, o jeziku, o ljubezni, o naravi, o ljudeh 

… Tako bo ostala.   

Gospod Cankar, želim Vam mirnega počitka. Upam, da ste v sto letih našli mir z materjo in mir s samim sabo.   

Z ljubeznijo,  

  

Tinkara Božič, 4. a 
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Ob hrepenenju 

Kar plešem ob Mozartovi simfoniji ali Anne-Marie-jevi zadnji popevki in pošiljam vse spomine naokoli. Ti napolnijo vsako 

mojo celico in prinesejo spet na dan vse stare, minule trenutke, ki ne bodo nikoli pozabljeni. Ob teh rahlo vztrepetam in 

telo nekoliko zazebe, a takoj spet privre toplota.  

Ideje, besede, metafore, nasmehi, vse kar odseva iz mene. Čustva padajo na list v obliki temnega črnila. To pa seveda ni 

samo črnilo, pobarvano je, svetleče in lesketajoče. Pripovedovanje se vije naprej in tipkanje je naglo, skoraj prekomerno. 

Pisanje je pravi obraz lepote, ker nastane iz mene, iz srca. Vsa umetnost je od tu in mnogokrat je bil svet opisan, prepisan 

in preveden, ampak tudi z najbolj mračnimi besedami, ki izhajajo iz srca, so te besede, vsa ta čustva, umetnost. Ta sem 

pravzaprav jaz, ki me človek občuti in želi to povedati tudi ostalim. Zato (po mojem skromnem mnenju) je vsa umetnost 

prava in ne sme biti odklonjena, ker se jaz vanjo vržem in se človek z mano potopi. Ampak tako razmišljanje je 

prenaporno zame, prezapleteno in zato človek piše kar naprej.  

Umrl  

Tu se ustavi. Postane. Črke se izgubijo v megli in ne preidejo več na prehod. Počasi se krčim. Počasi. Postopoma. 

Oddajam čimveč energije, da prebrodim trenutno stisko. Zvezano sem z vseh strani. Ne zmorem držati več odprtih oči in 

se počasi zdrobim ... 

5 minut mine 

Spet tipkanje. Spet se vžge plamenček. Spet bijem. Proces se ponovi. Sedaj utripam še z metuljčki, ki se dvigajo iz 

trebuha, iz bližine želodca. So čista svetloba in nekaj prahu. Vlečejo me v svoj vrtinec in počasi dvigujejo proti prsim. 

Letim.  

Zadnjič 

Bližam se koncu. Napetost se niža in tudi odbijanje v notranji steni ni več tako glasno. Pripoved se je že zdaj razvozlala in 

se vije naprej po tanki nitki, ki se tanjša in naenkrat preseka. Ustavim bitje za trenutek, ko mezinec vtipka zaključno ločilo.  

Sledi praznina, za katero ne vem, kdaj jo bom spet napolnilo. Mogoče kasneje, mogoče jutri, mogoče nikoli več ... 

Ema Terpin, 3. a 

Razglasitev zmagovalk (z leve Ema Terpin in Tinkara Božič) 

ob kulturnem dnevu 
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Košček manga 
 

Naslov knjige, ki sem si jo izbrala, je Košček manga. 

Že s svojim metaforičnim naslovom in platnico, ki 

sporoča več kot tisoč besed, me je pritegnila, da 

sem jo vzela v naročje in začela brati. Brati in se 

utapljati v  krožnici svojih misli, ki so mi sporočale 

bistvo življenja. Pa ne z junakinjo kot likom, ki je v 

zgodbi najbolj izpostavljen, temveč z junakinjo – 

življenjsko zmagovalko, ki je s svojo notranjo močjo 

premagale ovire, večje kot morje, ki te na vseh 

straneh obdaja in omejuje pot do svobode.  

V zgodbi se srečujemo z deklico Mariatu Kamare, ki 

je živela v majhni podeželski vasi v Sierra Leone. Njen 

vsakdan je bil miren, obkrožena je bila z družino in 

prijatelji. Ko je nekega dopoldneva 12-letna Mariatu 

odšla v sosednjo vas, se ni več vrnila. Močno 

oboroženi uporniški vojaki so jo napadali in mučili. 

Med tem brutalnim dejanjem nesmiselnega nasilja 

so ji odsekali obe roki nad dlanmi. Sladki okus 

manga, prva hrana po napadu, je ponovno potrdil 

njeno željo po življenju, vendar je izziv, kako držati 

sadje v krvavih rokah, prednjo postavil mračno novo 

realnost. Mariatu si je morala pomagati čisto sama in 

preživeti v nemogoči situaciji.  

Pisateljica deklico opisuje kot večno borko. Kot 

človeka, ki se kljub boleči preteklosti počuti srečen in 

zadovoljen. V zgodbi lahko preberemo, da je človek 

neprecenljiva stvaritev, ki se mora kljub težkim in 

krutim okoliščinam vedno znova zavedati svojega 

pomena, pa čeprav brez rok, nog, duše … Voljo in 

moč za nadaljevanje poti lahko črpamo iz ljudi, 

narave ali – kot Mariatu – iz sladkega koščka 

manga.  

 

Sama menim, da smo ljudje preveč posesivni in polni predsodkov. Želimo si več in več, vse le zase, namesto da bi cenili 

drobne, pomembne stvari, kot so: zdravje, topel dom, prijatelji, Bog, ki je vedno tu za nas. Polni predsodkov smo zato, ker 

medse ne sprejemamo drugačnosti, čeprav je lahko včasih dobra in pozitivno vpliva na nas. Morda bi tudi sama ob 

prvem stiku z Mariatu za nekaj časa umaknila pogled, pa čeprav je prijetna, topla oseba. Po prebrani knjigi pa vem, da je 

neverjetna oseba, in rada bi jo spoznali ter se naužila njene pozitivne energije, ki jo širi med afriško prebivalstvo. 

Rekla bi, da je glavna misel zgodbe tale: ne glede na to, kaj se ti zgodi, lahko vedno premagaš svoje strahove in ovire, kot 

ta 12-letna deklica.   

Hvala ti, Mariatu, ker si mi pokazala, kaj pomeni živeti in ljubiti. Biti drugačen ne pomeni biti slab, temveč biti kot ptica, ki 

sama izbira svojo pot. Leti visoko v brstečih vejah, kjer tudi tvoja pesem trepeta. Tebi življenje poje najlepšo odo.  

 

VIR: Kamara, M. in McClelland S., Košček manga, Alica, Ljubljana, 2011 

Lana Pizzoni, 1. c 
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Skrivnost izvora vesolja in 

življenja 
V torek, 23. aprila, smo se maturantje v sklopu pouka filozofije udeležili 

predavanja Izidorja Pokrivača na temo skrivnosti izvora vesolja. Dve uri smo 

naprezali možgane in skupaj poskušali najti odgovor na vprašanje, s katerim se 

že od nekdaj ukvarja človeštvo. Z načinom deduktivnega sklepanja, torej z 

dvema trditvama: »Vse, kar je začelo obstajati, vse, kar ima začetek, ima svoj 

vzrok« in »Vesolje ima začetek,« smo prišli do sklepa: »Vesolje ima vzrok.« Toda, 

kaj je ta vzrok? Sam predavatelj je dejal:  »Za nastankom vesolja in življenja stoji 

velik inženir.«  

                                                                                                                            

Vprašanje izvora vesolja je g. Pokrivač obravnaval z vidika Svetega pisma in 

moderne znanosti, le da ni iskal razlik med dvema stranema, ampak je predstavil 

skupne točke. Na videz dve popolnoma različni smeri razlage nastanka vesolja 

imata veliko skupnih elementov. 

  

 

Poleg nastanka vesolja pa je g. Pokrivač predstavil še 

kompleksnost živalske/človeške celice in DNK. Celica je tako 

kompleksna stvar, da na svetu ne obstaja človek, ki bi naredil kaj 

podobnega, kar bi se približalo njeni zgradbi. Toliko podatkov je 

shranjenih v DNK, kot jih ni nikjer drugje na svetu. To je le še en 

dokaz, da za nastankom vesolja in življenja stoji neka 

nepredstavljiva ter vsemogočna sila.   

 

SMO DEL VESOLJA, IN VESOLJE JE DEL NAS – na kratko o človeški                  

(ne)pomembnosti v vesolju 

 

Vesolje, ki me obdaja, je veliko, in jaz, sem tako majhna. Občasno me prešine moja majhnost. Zmrazi me po 

celem telesu in stisne me v srcu. Potem pa hitro odženem misel proč, ker mi razmišljanje o lastni eksistenci ne 

zbudi prijetnih občutkov. (Nes)končna prostranost in starost vesolja, lokacija naše Zemlje v prostoru in času, 

neizbežen propad človeštva so teme, ki me izjemno privlačijo, ampak me hkrati tudi frustrirajo, ker ne morem 

priti zadevi do dna. Moji možgani si ne morejo predstavljati banalnih številk. Vesolje je več kot 13 milijard let 

staro. Super. Zemlja je stara 4,5 milijard let in kroži s hitrostjo 107,000 km/h okrog 1.287.000-krat večjega Sonca. 

Wow. Naše Sonce je eno od vsaj 100 milijard zvezd samo v Rimski cesti. V opazljivem vesolju pa je vsaj 100 

milijard galaksij. V razmerju osončja, kaj šele celega vesolja, smo manjši, kot sploh lahko dojamemo. Naše 

skrbi in težave so povsem nepomembne v primerjavi z vesoljem, ki se širi v neskončnost. Toda: ali moja 

majhnost vpliva na mojo vrednost? Na vrednost vsakega posameznika? Še vedno imam sposobnost 

čudenja, spraševanja, raziskovanja in ustvarjanja. Še vedno obstajam v svoji majhnosti in drugačnosti. Ljudje 

smo kot kosi razbitega kipa. Kipa, ki je izredno redek. In zaradi te redkosti smo toliko bolj vredni. V sebi nosimo 

neko unikatnost, ampak hkrati tudi neko univerzalnost.  

Lucija Pišot, 4. a 
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Ta univerzalnost pa izhaja iz zanimivega dejstva, ki sem ga 

prebrala v nekem članku. Sestavljeni smo iz povsem običajnih 

oziroma univerzalnih sestavin. Atomi, ki sestavljajo človeško 

telo in nasploh življenje na Zemlji, so sledljivi do samega 

začetka vesolja, do, tako rekoč, talilnih loncev, ki so spremenili 

lahke elemente v težke elemente s pomočjo izrednih 

temperatur in pritiskov. Te najtežje zvezde so v naslednjih letih 

postale nestabilne, se sesedle same vase in nato eksplodirale, 

pri čemer so raztresle svoje jedro prek galaksije. Jedro iz 

ogljika, dušika, kisika in vseh ostalih sestavin, ključnih za 

življenje. Te sestavine so ustvarile oblake plinov, ki so se zgostili, 

sesedli in ustvarili naslednje generacije osončij, zvezd, ki jih 

vidimo še danes. Smo del vesolja, bivamo v vesolju, vendar je 

vesolje tudi v nas. Veliko ljudi se počuti nepomembne, ker so 

majhni, vesolje pa je tako gromozansko. Vendar je tu 

priložnost, da se lahko počutimo velike. Velike in vredne, ker 

so naši atomi 

prišli iz zvezd. 

Obstaja neka trajna povezava med nami in vesoljem. Želimo si biti 

povezani, biti pomembni, želimo se počutiti kot udeleženci v vsem 

dogajanju okrog nas. Točno to smo, zgolj s tem, da živimo. Zgolj s tem, 

da obstajamo in živimo svoje življenje. Iz dneva v dan. Iz ure v uro. Iz 

sekunde v sekundo. S tem, da živimo, se veselimo, jokamo, besnimo, se 

ljubimo, se sovražimo, se rodimo in umremo. Smo del vesolja. In vesolje je 

del nas.  

Lucija Pišot, 4. a 

»V sebi nosimo neko unikatnost, ampak 

hkrati tudi neko univerzalnost.« 
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LIKOVNI KROŽEK V ŠOLSKEM 

LETU 2018/19 

 

Mentor David Ličen o likovnem krožku: 

Letos se je h krožku v začetku leta prijavilo 6 dijakinj (bila pa so tudi že 

leta, ko se je število obiskovalcev krožka gibala okoli 15). Štiri od teh so ga 

potem dejansko obiskovale. V preteklih letih so bili prisotni tudi fantje, 

vendar vedno v manjšini.  

Likovni krožek je zasnovan tako, da lahko vsak dijak predlaga ali izbere 

tehniko po svojem okusu. Veliko je ustvarjanja v tehniki akrila, potem sta tu 

akvarel pa risba – svinčnik, oglje itn. V preteklosti smo se posluževali tudi kakšnih bolj posebnih tehnik, kot je npr. 

grafična tehnika globokega tiska, vendar je za take podvige potrebna močna skupina, ki je v večini prisotna prek 

celotne naloge. 

Moj pristop pri vodenju likovnega krožka je akademskega značaja. To pomeni, da ko se dijak spopada z določeno 

nalogo, ga pri tem občasno korigiram, skupaj pogledava, kaj je bilo narejeno dobro in kaj je treba popraviti oziroma 

dodelati. Na ta način dijaki postanejo zelo samostojni pri svojem delu, kar je tudi moj namen. Določeni procesi se 

namenoma velikokrat ponovijo. Prav to omogoča utrjevanje in nadgradnjo likovnega znanja.  

Tia Marc, 2. a 

Vedno se ustvari prijetno, sproščeno 

vzdušje, ki daje občutek, da sta v 

učilnici samo ti in slika oz. risba. Vsake 

toliko nam čez ramo pokuka David in 

pokomentira skladnjo barov, proporce 

teles in nam sliko umakne izpod prstov 

za kake tri metre, da se nam ne zdi več 

tako slaba. Potrpežljivo čaka in vztraja s 

tabo, čeprav s sliko mencaš že vse 

šolsko leto.  

Zelo sem hvaležna za to možnost, ker si, 

če mi ne bi »nekdo« vsak teden pisal 

»Jutri je likovni ob 14.30.  Javi, če prideš 

…« najverjetneje med vsemi šolskimi 

obveznostmi ne bi vzela toliko časa za 

hobi, ki mi v resnici zelo veliko pomeni. 
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PEVSKI ZBOR V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Šolsko leto 2018/19 smo začeli z novo zborovodkinjo, Ano Kodelja, saj je bila naša zborovodkinja Meta Praček na študiju 

v Ameriki. Po nekaj mesecih nas je gospa Kodelja zapustila, njeno mesto pa je prevzela Nadja Bratina Berčan. V kratkem 

času smo se s trdim delom uspeli pripraviti na nastop na adventnici. Januarja pa se nam je znova pridružila Meta, ki je v 

zbor prinesla novo energijo. Časa za vaje ni bilo veliko, saj nas je že februarja čakal nastop ob kulturnem prazniku.   

 

V petek, 8. marca, smo se odpravili v Ankaran na pevski vikend, ki je trajal do 

nedelje. Vikenda si nismo zapomnili le po petju in intenzivnih vajah, temveč 

tudi po druženju, zabavnih večerih in dobri hrani.     

  

Marec smo si popestrili tudi z izmenjavo z (Z)mešanim zborom Škofijske 

klasične gimnazije iz Ljuibljane. Vse se je začelo v nedeljo, 24. marca, ko smo 

se z avtobusom v popoldanskih urah odpeljali proti Ljubljani. Že na prvih 

skupnih vajah nas je s svojo energijo in živahnostjo navdušila njihova 

zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič. Ta nas je še posebej motivirala za 

nastop, ki nas je čakal zvečer. Po nastopu, ki občinstva ni pustil 

ravnodušnega, so nas – pevce iz Vipave – razvrstili po družinah, pri katerih 

smo prespali, v dijaškem domu gimnazije je prenočilo le malo dijakov. V 

ponedeljek nas je, bolj ali manj naspane, čakal nov naporen dan. Po 

vodenem ogledu šole smo namreč znova naprezali svoje glasove, po kosilu 

pa nas je že čakal odhod v Vipavo, kjer smo naše druženje zaključili s 

koncertom. Petje z zborom, v katerem sodeluje več kot 110 dijakov, nam je 

ostalo v spominu kot nekaj zelo posebnega.  

Z dobrim nastopom na reviji Naša pomlad, ki je potekala 10. aprila v Vipavi, 

smo si zagotovili tudi nastop na regijskem tekmovanju v Novi Gorici.  

 

 

 

Tam smo v petek, 24. maja, prejeli nagrado za trdo delo in trud 

– strokovna žirija nam je namreč dodelila zlato priznanje. 

Dober teden pred regijskim tekmovanjem pa smo obiskali tudi 

naše ''sosede'', s petjem in dobro voljo smo dan polepšali 

stanovalcem v domu za starejše Pristan. Zadnjič se občinstvu 

predstavljamo 21. junija na zaključni prireditvi, ko se s pesmijo 

poslavljamo  od starega šolskega leta in se veseli in upanja 

polni podajamo na poletne počitnice.    

 

 

Žana Žgavc,  Neja Peršič, 2. a 
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Vsako leto je eden izmed obvezno izpeljanih projektov dijaške skupnosti medrazredni turnir v dveh izglasovanih 

športih; že drugo leto sta to nogomet in košarka. Letos je pobudo za organizacijo košarkarskega turnirja sprejel Filip 

Petrovič. 

V četrtek, 11. 4, so dvorano telovadnice napolnili bučni vzklili in 

aplavz navdušenih gledalcev finalne tekme medrazrednega 

turnirja v košarki. 

Že drugo leto sta se za najvišje mesto borili isti ekipi : 2. a proti 4. c 

(lani 1. a : 3. a). Izkušenost starejših je, kljub volji in želji mlajše 

ekipe, pretehtala s prepričljivim rezultatom. 

Zahvala za uspešno izpeljavo turnirjev gre dijaški skupnosti in 

posameznim dijakom, ki so odigrali vlogo sodnikov, zapisovalcev 

rezultatov in v zadnji tekmi tudi komentatorja. 

V pravilniku medrazrednih tekmovanj piše, da mora razred zastopati še vsaj eno dekle, dovoljeno pa je tudi 

sodelovanje razrednikov in sorazrednikov. Veliko prednost imajo tako dijaki z razredniki, ki poučujejo športno vzgojo. 

Na parketu sta obvladovanje žoge skušala dokazati tudi 2. b in 3. a in tako zasesti tretje mesto. 

Tia Marc, 2. a 

FITNES KROŽEK 
 

KOŠARKARSKI TURNIR 
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DOSEŽKI  

Izjemni dosežki dijakov ŠGV 2018/19 
 

Tudi letos smo dijaki udeležili mnogih državnih tekmovanj z različnih področij. Tako se lahko na koncu leta 

pohvalimo s kar nekaj odličnimi rezultati, tako posamezno kot ekipno. 

 

Mladinski mešani pevski zbor je pod vodstvom zborovodkinje Mete Praček osvojil zlato priznanje na regijskem 

tekmovanju v Novi Gorici.  

Dekleta ŠGV so na državnem ekipnem atletskem prvenstvu osvojile enajsto mesto. 

Prvo nagrado na foto natečaju Gorica in njeno ozemlje je osvojil Jan Skočaja iz 3. a za fotografijo Teodozijev križ.  

S svojimi raziskovalnimi nalogami so navdušili letošnji maturantje. Biologi Eva Šabec, Lea Katavič in Matevž Boštjančič so z 

nalogo Primerjava vrstne pestrosti, številčnosti in sezonske dinamike klopov na pašnikih za govedo (mentorja prof. Kristina 

Prosen in dr. Tomi Trilar) osvojili srebrno, matematiki Eva Brumat, Domen Vovk in Samo Fučka pa z nalogo Dopolnjujoči se 

skutoidi (mentor prof. Alojz Grahor) zlato priznanje in prvo nagrado v državi. Lanska raziskovalna naloga s področja 

matematike Pitagorejske peterice avtorjev Patrika Mikuža in Roka Jurinčiča pa se je uvrstila na evropsko prvenstvo 

EUCYS, ki bo septembra 2019 v Bolgariji. 

Na tekmovanju iz kemije sta Jurij Grohar iz 3. b in Aljaž Velikonja iz 1. b osvojila srebrno Preglovo priznanje.  

Jurij Grohar iz 3. b in Ivana Mužina iz 3. c sta na tekmovanju iz latinščine dosegla srebrno priznanje. 

Na tekmovanju iz biologije sta se odlično odrezali Zala Gruntar, ki je dosegla zlato priznanje, in Eva Brumat s srebrnim 

priznanjem. Svoje poznavanje flore sta Matevž Boštjančič in Tanja Žgajnar odlično dokazala s srebrnim priznanjem. Na 

tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni pa so srebrno priznanje dosegle Nika Uršič, Tanja Žgajnar in Maja Kobal. 

Blaž Murovec je na tekmovanju iz geografije osvojil zlato priznanje in se uvrstil na peto mesto, povabljen pa je tudi na 

Malo olimpijado iz geografije. 

Na tekmovanju iz zgodovine sta Lucija Pišot in Miha Sever osvojila zlato priznanje. 

Nika Uršič je na tekmovanju iz slovenščine dosegla zlato Cankarjevo priznanje, Tia Marc, Urška Krumpak, Vesna Pegan, 

Domen Medvešček, Ema Terpin in Tinkara Božič pa odlična srebrna. 

Na tekmovanju iz matematike je Matej Kompara osvojil zlato priznanje, Domen Lemut, Rok Klančič in Tiana Kutin pa 

srebrna. Na tekmovanju iz finančne matematike so srebro osvojili Matej Kompara, Maja Kobal, David Škrlj, Meta Kočevar 

in Kevin Požar. Na logiki in lingvistiki so zlato priznanje osvojili Ana Poljšak, Matej Kompara, Jurij Grohar in Terezija Krečič, 

srebrno pa Natalija Petrič, Nika Uršič in Zala Gruntar. Odlično sta se odrezala tudi nekdanja dijaka Tjaša Valič, ki je 

zmagala med študenti, in Matija Kerkoč, ki je osvojil srebro. Matej Kompara je na tekmovanju iz razvedrilne matematike 

dosegel zlato, srebrni pa so bili Ana Poljšak, Natalija Petrič, Zala Bratina, Katarina Krečič, Blaž Murovec in Terezija Krečič. 

 

Vsem iskrene čestitke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrala: Nika Uršič, 2. a 

Ekipi raziskovalnih nalog 
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ČAS ZA USTVARJANJE 

LINGVISTIKA  

 
Jezikoslovje ali lingvistika je znanstvena veda o naravnem človeškem jeziku. Vsako leto je na tekmovanju iz 

logike tudi naloga iz lingvistike. Poznamo več tipov nalog, glavni cilj  je razvozlati pravila nekega jezika, pisave 

ali številskega sistema. 

 

Tuji jeziki niso nujno podobni slovenščini. Lahko imajo drugačen vrstni red besed, drugače določene spole 

besed (recimo v nemščini je miza moškega spola), razlikujejo med živimi in neživimi stvarmi ali pa sploh ne 

poznajo drugega časa kot sedanjika. Vaša naloga je, da to ugotovite. 

 

VAI1  

 

Podane so besedne zveze v jeziku vai in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed in prevedi nekaj 

primerov. 

 

 
 

Prevedi v slovenščino:  

 

gbomu a kafa.  _______________________ 

  

kai a ja.  ______________________________ 

 

Prevedi v vai:  

 

riba od moškega.  ___________________ 

 

oko od orla.  _________________________ 

 

 

Naloga je vzeta iz spletne strani: http://lingvistika.si/?cat=5, na kateri dobite tudi več informacij o reševanju. 

gbomu a nimi kača od ribe 

kai a kafa rama od moškega 

kai a lende ladja od moškega 

kanja a keni krempelj od orla 

nimi a ja oko od kače 

nimi a lende ladja od kače 

Nika Uršič, 2. a 

http://lingvistika.si/?page_id=35
http://lingvistika.si/?cat=5
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FOTOUTRINKI 

FOTOUTRINKI 

ŠGV-prostovoljke že tradicionalno na 

Veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani  

ŠGV prvič na državnem šolskem ekipnem krosu 

Proslava ob kulturnem dnevu ̶  gostja slikarka 

Veronika Vesel Potočnik 

Maturantje 2019 
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FOTOUTRINKI 

Šolsko tekmovanje v poznavanju števila pi  ̶  

zmagovalka Laura Praček iz 3. c 

Zimski športni dan  

Ekskurzija v Budimpešto, 1. letnik 

Dobitniki priznanj tekmovanja v poznavanju flore 

Dobitniki priznanj na tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje 
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FOTOUTRINKI 

Dobitniki priznanj  ̶  logika 

Dobitniki priznanj  ̶  razvedrilna matematika 

Dobitniki priznanj  ̶  finančna matematika 

Dobitniki priznanj  ̶  matematika 

Dobitniki priznanj  ̶  zgodovina 



 

 

ČAS ZA USTVARJANJE 

 


