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Uvodnik
Piše: Nikita Kocjančič, zunanja mentorica 

Pozdravljeni! 

Najprej čestitke vsem dijakom, profesorjem in ostalim bralcem, ki niso padli pod mečem korona 

virusa. Ponosmi smo, da se naša gimnazija lahko predstavi še z eno številko šolskega glasila Tret’ 

štruk. Letos nam je s skupnimi močmi uspelo pokriti širok spekter tematik; sodelovali so celo 

profesorji. Zahvaljujem se prof. Dijani Curk, Emi Golob, Mariji Kokalj Avguštiner in Gašperju 

Kvartiču. Ekipa naših dijakov se je pogovarjala z izjemnimi posamezniki, ki so z nami delili košček 

svojega svojega sveta. Pot nas je vodila mimo aktualnih dogodkov, ki so se odvijali na šoli, nekateri 

med njimi pa so odmevali tudi po tujini. Odprli smo svojo galerijo, na literarnih straneh pa naj vam 

razgrevajo in ohlajajo kri izdelki naših dijakov. Številko zaključujemo z nasmehom, za smeh pa 

bodo poskrbele zabavne vsebine na koncu našega časopisa. 

Ob branju vam želimo veliko zabave!  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Pogovor, anketa 
in interviju 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Fotografija: Lan Mohorič Bonča, ??



z Ano Prevc Megušar na 7134 metrov visok Peak Lenin

Avtorici članka: Eva Družinec in Manca Markelj, 2.a 

Kako in kdaj ste se odločili za to, da bi šli na 

sedemtisočaka? 

Ta odločitev je rasla postopno. Že v srednji šoli 

sem se pridružila alpinističnemu odseku in se 

ukvarjala s plezanjem. V študentskih letih smo 

s prijatelji veliko hodili po hribih, skupaj smo 

osvojili Mont Blanc in Grossglockner. Potem 

sem za nekaj časa visoke gore zamenjala z 

malo lažjimi družinskimi vzponi. V letu 2015 

se je pokazala možnost in z alpinistoma 

Andrejem  in Marijo Štremfelj sem se skupaj 

še z nekaterimi kolegi iz zbornice odpravila na 

treking v Himalajo. Naš cilj je bil Base Camp 

pod Mont Everestom. Zaradi potresa, ki nas je 

kar dobro »potresel« smo morali delno 

spremeniti načrte, saj je Base Camp  ob potresu 

zasul plaz in pod sabo pokopal 18 alpinistov. 

Kljub vsemu pa nam je uspelo takrat  doseči 

višino 5200 m. Po uspešno zaključenem 

vzponu smo se začeli razgledovati po 

šesttisočakih in za najbolj primernega je Andrej 

predlagal 6476 m visok Mera Peak.  Vrh smo 

brez večjih težav  osvojili že  naslednje leto. In 

po šesttisočaku je prišel na vrsto sedemtisočak. 
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Slika 1: Pogled na Peak Lenin, s 7134 metri drugi najvišji vrh v pogorju Pamir



Spomladi leta 2019 me je Andrej Štremfelj 

povabil v ekipo za vzpon na 7134 m visok 

Peak Lenin v Kirgiziji v pogorju Pamir. 

Imate sedaj željo, da bi šli na osemtisočaka? 

Ko sem razmišljala o vzponu na Peak Leni,  se 

mi višinska razlika dobrih šesto metrov, ki bi jo 

morala dodati še vzponu na Mera Peak, ni 

zdela nič posebnega. Zdaj pa, ko vem, kakšna 

je na teh višinah in v teh razmerah borba za 

vsak meter, se mi zdi višina osem tisoč 

metrovnedosegljiva. Zaenkrat mislim, da sem 

na Peak Leninu dosegla svoj maksimum. 

Bi šli še na kakšnega sedemtisočaka? 

Zdajle trenutno ne, mora preteči še nekaj časa. 

Kaj vse ste potrebovali za vzpon na vrh? 

Poleg kondicijske in psihične pripravljenosti je 

tu seveda potrebna dobra oprema. Ta  zajema 

kvalitetna topla oblačila, ki zdržijo  tudi v 

težkih zimskih vremenskih pogojih kot je npr.  

– 40 stopinj. Večino poti smo hodili po 

ledeniku in zato rabili dereze ter cepin ves čas 

od tabora 1 do vrha. Zaradi nevarnosti padca v 

ledeniško razpoko smo bili ves čas navezani. 

Prav tako na ledeniku ne preživiš brez dobrih 

sončnih očal. Najpomembnejši del opreme sta 

bila  spalna vreča in čevlji. Na teh višinah, kjer 

se temperature spustijo res krepko pod ničlo in 

ko smo spali v višinskih taborih, kjer so šotori 

vkopani direktno v sneg, je spalna vreča edini 

prostor, kjer se lahko ogreješ. V teh razmerah 

so običajni pohodnimi čevlji premalo in 

potrebuješ specialne višinske čevlje, ki so 

narejeni v treh plasteh. S čevlji sem imela res 

srečo: Marija Štremfelj mi je namreč posodila 

čevlje, s katerimi je osvojila Mount Everest, 

tako da so skoraj sami znali hoditi po teh 

višinah.  

Ali je bil zrak na tej višini redkejši in ali je 

to vplivalo na vaš vzpon? 

Dokler na poizkusiš, kako je hoditi na 

ekstremnih višinah si ne predstavljaš, kako 

redek je tu zrak in koliko moči potrebuješ za en 
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Slika 3: Prečkanje ledeniške razpoke

Slika 2: S konjem čez ledeniško reko



sam korak. Zdaj na te višine gledam z velikim 

spoštovanjem in lahko rečem, da so me naučile 

ponižnosti in potrpežljivosti. Tu res drži 

modrost, da se počasi daleč pride. Zelo 

pomembna je postopnost, saj je zrak redek,  

telo se temu privaja in za to rabi določen čas.  

Fiziološko se to kaže tako, da  težje dihaš, boli 

te glava, občutiš slabost, nimaš apetita, ponoči 

ne spiš, lahko imaš težave s prebavo. Če so te 

težave v blagi obliki je še kar v redu, vendar pa 

če se stopnjujejo, je potrebno nujno ali 

počakati na določeni višini, ali pa se spustiti za 

500, 600 metrov. Ko hodiš, za en korak porabiš 

toliko energije, kot bi jo v normalnih razmerah 

porabil  za deset. Hodiš veliko počasneje in 

vmes moraš veliko počivati, da se nadihaš 

zraka. Zadnji del vzpona na vrh sem bila že 

popolnoma izčrpana in še zdaj ne vem od kje 

sem potegnila še zadnje atome svoje moči. Bila 

sem tako utrujena, da bi se kar ulegla v sneg in 

v tistem trenutku mi je bilo vseeno za vse. Brez 

pomoči Marije Štremfelj verjetno ne bi šla 

naprej. Zadnjo višino sva premagali tako, da 

sva šteli korake – 20 korakov in počitek in spet 

20 korakov in tako naprej. 

Kje ste začeli pot do vrha? 

Z Dunaja smo preko Moskve prileteli v Oš v 

Krigiziji. Od tu smo se šest ur vozili do 

baznega tabora, ki se nahaja na višini 3600 

metrov. Od tam smo šli na tabor 1 na višini 

4400 m. Pot do vrha gre preko tabora 2, ki je 

na višini 5200 metrov, tabora 3 na 6100 m in 

naprej do vrha Peak Lenina. To se sliši zelo 

enostavno, ampak v resnici na greš direktno na 

vrh. Bistvenega pomena je aklimatizacija – 

privajanje na višino, kar pomeni, da hodiš 

navzgor in z muko pridobivaš višinske metre, a 

vse zastonj, ker se potem moraš spet vrniti na 

izhodišče. Tako smo šli iz tabora 1 v tabor 2 in 

nazaj do tabora 1 ter imeli en dan za počitek in 

regeneracijo. Potem smo se ponovno vzpeli na 

tabor 2, prespali in šli na tabor 3 in se ponovno 

z že doseženih 6100 metrov višine vrnili v 

tabor 1. Po dveh dneh regeneracije smo bili 

ustrezno aklimatizirani in pripravljeni za vzpon 

na vrh. Aklimatizacija ti vsekakor da lekcijo 

potrpežljivost. 

Koliko časa vam je vzela pot do vrha od 

dneva, ko ste prileteli v Kirgizistan? 

Na vrh smo stopili 14. dan po tem, ko smo 

prispeli v bazni tabor. V resnici pa se je naša 

odprava začela še en teden prej, ko smo v Italiji 
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Slika 4: Tabor 2 na višini 5200 metrov s šotori, 
postavljenimi v pobočju



na Monte Rosi opravili prvo aklimatizacijo z 

vzponom na dva štiritisočaka. In prav to je bilo 

odločilno, da smo osvojili vrh Peak Lenina, saj 

smo potem v Kirgiziji porabili manj časa in 

vremenske razmere so bile ravno v času našega 

vzpona na vrh naj ugodnejše.  En dan za našim 

vzponom, se je vreme poslabšalo in 10 dni za 

tem ni nihče mogel osvojiti vrha. Tu vreme 

poleg višine zelo močno kroji usodo alpinistov. 

Samo 30% tistim, ki pridejo v bazo in tabor 1 z 

namenom, da bi se povzpeli na vrh, to v resnici 

tudi uspe. Še zdaj s hvaležnostjo gledam na to, 

da smo imeli tako neverjetne, res čudežne 

vremenske pogoje. Zaradi tega vedno rečem, 

da vrha nisem osvojila ampak mi je bil v 

resnici podarjen. 

 Ali je bil na poti kakšen dogodek, ki se vam 

je še posebej vtisnil v spomin? 

Ko smo prišli v tabor ena, je nad njim celo 

popoldne krožil helikopter in iskal alpinista, ki 

je padel v ledeniško razpoko. Našli so ga šele 

po treh dneh in seveda ni bil več živ. Priča smo 

bili reševanju ljudi z višinskih taborov, ki so 

zboleli za višinsko boleznijo. Ker helikopter na 

teh višinah ne more več pristajati so jih po 

hudih strminah morali v dolini spuščati v 

reševalnem akiju. Pogled na te reševalne akcije 

nas je kar pošteno stresel in spomnil na resnost 

razmer. Ko smo prvič spali na taboru 3, nas je 

zajela močna snežna nevihta. Skoraj nič nisem 

spala, ker me je skrbelo, če bo šotor sploh 

zdržal v hudem vetru in če je v njem še zadosti 

kisika. Po neprespani noči nas je pričakalo 

čudovito jutro obsijano z božansko lepoto. Te 

podobe ne bom nikoli pozabila. 

Kakšno je življenje na teh gorah? 

V taboru 1 je bilo še dokaj v redu. Imeli smo še 

normalne šotore in hrano so nam kuhali. V 

taboru 2 in 3 so pa so šotori že postavljeni na 

ledeniku oz. vkopani v snega in tu so pa pogoji 

za bivanje  zelo minimalni. In tudi na to moraš 

biti pripravljen. Tu ni vode, če smo hoteli 

skuhati čaj in kakšen topel obrok, smo morali 

najprej staliti sneg. Tu tudi ni nobenih WC-jev, 

o tušu smo štirinajst dni lahko samo sanjali. 

Kaj ste na teh višinah jedli? 

V taboru 2 in 3 smo si vso hrano morali skuhati 

sami. Kljub temu, da nimaš kakšnega 

posebnega apetita vseeno moraš pojesti nekaj 

toplega, da imaš dovolj moči in energije za 

napore. Hrano ter pripomočke za kuhanje do te 

višine moraš tudi prinesti in delno so nam tu 

pomagali nosači. Kuhali smo skupaj z 

Andrejem in Marijo Štremfljem ter si pripravili 
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Slika 5: Jutranji vzpon po ledeniku



obrok, ki je bil skupaj kosilo in večerja in je 

obsegal tri  »hode«: juho iz vrečke, potem 

makarone iz vrečke, za sladico pa še gres z 

mlekom v prahu.  

Kaj ste se iz take poti naučili? 

Vzpon na Peak Lenin se me je kar močno 

dotaknil in me je res marsičesa naučil. Najprej 

seveda to, da pot do zastavljenega cilja ne gre 

samo navzgor ampak, da je sestavljena iz 

vzponov in spustov, ki te na nek način utrdijo 

in pripravijo na cilj. To izkušnjo prav lahko 

preneseš tudi v življenje. Spoznala sem, kaj v 

resnici lahko naredi moč mišljenja. Ko si 

fizično že popolnoma na koncu in nisi 

sposoben narediti niti koraka več, takrat se 

vklopijo posebni mentalni mehanizmi, ki ti 

pomagajo od nekje potegniti še dodatne atome 

moči. Občudovala sem mogočnost in lepoto 

snežnih prostranstev in visokih gora in se ob 

tem hkrati zavedala, kako majhen in nebogljen 

je v resnici človek. 

Fotografije: Andrej Štremfelj in Ana Prevc 

Megušar  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Slika 6: Veselje na vrhu (od leve): David Stegu, zakonca Štremfelj in Ana Prevc Megušar



Na kavi s profesorjem

V letošnji rubriki Na kavi s profesorjem smo za intervju 

izbrali profesorja geografije in zgodovine, profesorja 

Matica Močnika. Z njim se je pogovarjala Lucija 

Maček. 

Za dijaka, in verjetno tudi profesorja, je kava 

ključnega pomena. Kakšno kavo imate najraje?  

(Smeh) V resnici ne maram kave, čeprav glede na to, da 

sem profesor, kdaj pa kdaj moram na kavo. Tako sem si, 

kot najmanjše zlo, izbral belo kavo, ki se z dovolj 

sladkorja približa kakavu, ki ga veliko raje pijem. Ni mi 

namreč všeč grenkoba kave, zato mi je kakav zakon. 

Če vas življenje ne bi zapeljalo v profesorske vode oziroma na našo gimnazijo, kaj mislite, 

kakšen poklic bi opravljali danes? Zakaj? Na to vprašanje bi zelo težko odgovoril, saj sem že od 

malih nog vedel, da želim postati profesor. Če pa ne bi postal profesor, in če ne bi bila tako velika 

omejitev za študij, pa bi verjetno šel študirat psihologijo. Se pa lahko pohvalim, da sem psihologijo 

za učitelje opravil z 10. 

Kot profesor ste že dobro ''preizkusili'' profesorsko stran katedra v naši gimnaziji. Bi se lahko 

postavili v vlogo našega dijaka? Kateri oddelek bi izbrali? Zakaj? Hm, zanimivo vprašanje. 

Mislim, da bi se z lahkoto poistovetil z dijaki, sploh s četrtimi letniki, saj sem se tudi jaz soočil z 

maturo; enako sem bil živčen kot oni, na koncu pa ugotoviš, da to ni nikakršen bavbav. Glede 

oddelka pa bi izbral splošni oddelek. Nisem namreč naravoslovec, tudi latinščina mi ne leži, jeziki 

prav tako ne. 

Kot profesor zgodovine in geografije ste bolj na družboslovni strani. Vendar pa učite tudi 

naravoslovne razrede, kako jih pritegnete k svojim uram? Tukaj se bom izmuznil in bom rekel, 

da je geografija most med naravoslovjem in družboslovjem. Iskreno rečeno, pri naravoslovcih se ne 

zapletam v podrobnosti s fiziko in kemijo, raje jih prosim za kakšen nasvet in se na ta način učimo 
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karirasti srajici



eden od drugega. Glede učenja zgodovine pa si bom sposodil citat Adija Smolarja:»Razum brez 

srca dela hude stvari.« Mislim, da ni potreben samo razum, ampak tudi drugo mnenje, da razumeš 

svet (ne le fizika in kemija). Drugače pa je moj način dela enak, ne glede na oddelek. 

Tri leta nazaj ste se prvič preizkusili kot razrednik. Kako se počutite v tej vlogi? Kakšen 

moder nasvet za vse bodoče razrednike? S kakšnimi izzivi ste se že soočili? Morda kakšna 

zanimiva prigoda/izkušnja? Biti razrednik je častno delo, čeprav nekateri menijo, da ti ta naziv 

kar dajo. Meni je to delo zelo všeč, zelo sem vesel, da sem postal razrednik. Sicer sem razrednik 

moje prve generacije in kot pravijo, prvih ne pozabiš nikoli. Razred sem si vzel za svoje in to delo z 

veseljem opravljam. Seveda je biti razrednik težko, vsi delamo napake, vsak dan se nekaj novega 

naučiš, vendar me delo veseli. 

Ste mojster v taroku. Ali naslednje leto lahko pričakujemo kakšne konzultacije, morda celo 

turnir? Moje poletne počitnice, kot dijak, niso minile brez igranja taroka s prijatelji. Sicer tarokov 

ne štejem, vendar mi je v užitek igrati z dijaki in jih učiti, kako se tarok igra. Ideja glede turnirja se 

mi zdi super, upam, da jo bom lahko realiziral. Drugače pa z veseljem kadarkoli sodelujem pri 

partiji; če ne v šoli pa na izletih (smeh). 

Za konec morda kakšen nasvet za naše bralce? Kaj vi mislite da je pomembno v življenju na 

šoli in drugod? Morda kakšna spodbudna misel? Opažam, da je glavna stvar, da se dobro 

razumete s sošolci, saj z njimi preživite štiri leta, da radi hodite v šolo in si predvsem pomagate. 

Vseeno pogrešam druženje dijakov po šoli brez telefonov. Povsod vidim samo učence, ki ''bulijo'' v 

svoje telefone. Res pogrešam normalne pogovore. Ljudje smo družabna bitja in dobro se vidi, da 

stiki s prijatelji preko spleta niso zadostni, potreben je tudi pogovor v živo. 

Imam pa tudi svoj moto: »Če misliš da zmoreš, zmoreš; če misliš, da ne zmoreš, imaš verjetno 

prav.« (Smeh) Menim, da moramo vedno verjeti vase, zaupati šestemu čutu, tudi glede odločanja za 

študij – odločiti se je treba s srcem in delati to kar te veseli.  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»PRI NAS SE BOJIMO TIŠINE«

Interviju z novinarko Radia Slovenija, Tadejo Bizilj

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Tadeja Bizilj je po izobrazbi profesorica 

slovenščine in diplomirana novinarka, na 

Radiu Slovenija na 1. programu kot 

novinarka in voditeljica dela že več kot 15 

let. Slišimo jo v številnih oddajah za otroke 

in mlade, pripravlja pa tudi druge 

izobraževalne oddaje, aktualne pogovore in 

intervjuje. Skoraj vsako soboto jo lahko 

slišimo v oddaji Hudo!, že nekaj let pa 

pripravlja tudi radijske novinarske 

delavnice Radio Hudo! po osnovnih šolah, 

na katerih mlade novinarje uči o pomenu 

medijev in novinarstva. 

Bil je četrtek po pouku, ko sem se z 

avtobusom odpravila v Ljubljano, kjer me 

je prijazno sprejela v enem od radijskih 

s tu d iev n a R ad iu S loven i ja . Pred 

intervjujem mi je razkazala prostore radia, ki jih v vseh šestih nadstropjih ni malo. Med 

pogovorom se je čutila dobra energija in predvsem umirjenost. 

Kako ste se odločili za ta poklic? 

Če bi moji mami kdo rekel, da bom postala novinarka, mu ne bi verjela. Vedno sem bila bolj tiha, 

mirna, držala sem se zase. V osnovni in srednji šoli se nisem prav nič zanimala za novinarstvo, mi 

je pa pisanje spisov, esejev, domačih branj vedno šlo dobro od rok. Po srednji šoli sem se odločila 

za študij  slovenistike, ampak mi to ni bilo dovolj. Poizvedovala sem, kateri študiji so mi bili še na 
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voljo in takrat se mi je opis poklica 

novinarja zdel zelo zanimiv. Najbolj mi 

je bilo všeč to, da mi pri tem poklicu ne 

bi bilo treba cele dneve sedeti v pisarni 

za računalnikom, ampak bi veliko 

delala na terenu in med ljudmi. V 

drugem letniku fakultete sem potem v 

okviru predmeta radio dobila priložnost 

delati na Radiu Študent. Takrat sem 

prvič zares začutila delo radijskega 

novinarja. Malo pozneje je na Radiu Slovenija v takratnem Otroškem in mladinskem programu 

potekala avdicija – iskati so nove mlade sodelavce, prijavila sem se bolj za šalo, a bila sprejeta in 

sedaj tukaj delam že več kot 15 let. 

Kako postaneš novinar?  

Če me kdo vpraša, ali potrebuješ za poklic novinarja dokončano novinarsko fakulteto, odgovorim 

ne. Na Radiu Slovenija je zaposlenih veliko ljudi in manj kot polovica jih je končalo prav 

novinarsko smer. Tako delo novinarja pri nas opravljajo na primer diplomirani psihologi, doktorji 

filozofije, kulturologi, antropologi, tudi slikarji. Za ta poklic ni tako pomembno, kaj si študiral, bolj 

pomembno je, da imaš dokončano ustrezno stopnjo izobrazbe, da si komunikativen, dovolj 

razgledan, da imaš voljo do dela z ljudmi in da se spoznaš na področje, ki ga pokrivaš. 
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Slika 3: Na terenu s kolegi



Ali za vas obstaja tipičen delovni dan? 

Vedeti moraš, da kot novinar ne boš delal osem ur na dan, pet dni v tednu. Pripravljen moraš biti 

tudi na delovne vikende, delo med prazniki pa tudi na to, da se kakšen dan v službi začne že pred 

osmo zjutraj in konča v poznih večernih urah. 

Se pa ti običajni dnevi razlikujejo od tega, v kateri redakciji si. Sodelavci iz športnega uredništva 

imajo tako pogosto delovne vikende, ker se športna tekmovanja odvijajo večinoma takrat. Pri nas se 

teden začne s ponedeljkom in načeloma konča s petkom, a ker so naše oddaje za otroke in 

mladostnike (Radijski ringaraja, Hudo!) na sporedu ob sobotah, sem sama vsaj vsako drugo soboto 

na radiu. Poleg tega se na koncu tedna dogajajo tudi številne otroške in mladinske prireditve, 

delavnice, tabori – ki jih, tudi če imamo le čas in možnost, obiščemo in tam za naše oddaje 

posnamemo mlade udeležence. Tudi ob sredah zvečer, ko imamo oddajo Gymnasium za 

srednješolce, končamo šele po 21. uri Je pa res, da potem kakšen dan lahko odideš tudi malo prej 

domov . 😊  

Kakšne so še druge slabosti novinarstva?  

Ni jih veliko. Na nepredvidljiv urnik moraš biti pripravljen, ko se spustiš v ta poklic. Večjih slabosti 

pa v glavnem ni. Včasih moraš biti pripravljen na to, da nekateri sogovorniki ne bodo pripravljeni 
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Slika 4: Avorica članka s Tadejo Bizilij in igralcem Primožem Forte



dati izjave. Tudi če to ni v tvoji naravi, moraš biti na čase tudi bolj oster, da dobiš prave odgovore. 

Pomembna je vztrajnost, pridobiti moraš čim več virov, da lahko novo informacijo potrdiš. Zato je 

lahko včasih priprava kakšnih krajših prispevkov tudi zelo dolgotrajna. Poleg vsega tega pa se lahko 

kljub kakšni dobri ideji včasih zatakne pri izvedbi in financah. 

Kako je s tremo? 

Z izkušnjami se trema zmanjša. Imam pa še vedno nekaj tiste pozitivne treme, ko gre oddaja v 

program živo. Tudi če gre kaj narobe, vem, da moramo vse skupaj izpeljati do konca – da ne 

moremo kar sredi oddaje ugasniti mikrofona, ker si le na nacionalnem radiu in te posluša 30, 40. 

tisoč ljudi. Pozitivna trema se mi zdi vedno dobrodošla, saj je dostikrat treba kaj improvizirati in 

drugače izpeljati, kot si si morda na začetku zamislil in je dobro, da ti ni kar vseeno, kako bo vse 

skupaj na koncu izpadlo. Malce bolj nepredvidljive so oddaje na terenu, ker gre vedno lahko kaj 

narobe. Pred kratkim smo se živo oglašali iz šole, kjer je potekal festival. Sredi oddaje so mi nehale 

delati slušalke, a smo program izpeljali do konca, čeprav nismo vedeli, če se nas sploh še sliši v 

etru.  

Najhujše, kar se lahko na radiu zgodi, je tišina. Novinarji vedno raje govorimo preveč, kot pa da bi 

bili tiho. Tišine se pri nas kar bojimo. Po nekaj sekundah tišine se namreč pri poslušalcu v glavi že 

prižge alarm, da je nekaj narobe. V veliko pomoč so nam tukaj tonski mojstri. Če gre kaj hudo 

narobe, nam hitro priskočijo na pomoč s kakšnim instrumentalom ali glasbo. 

Kaj imate pri svojem delu najraje?  

Čeprav je nepredvidljiv urnik 

velikokrat slabost, mi je všeč prav 

njegova razgibanost. Nimam neke 

rutine, ker mi ni treba biti vsak dan 

ob isti uri na delovnem mestu. 

Nisem jutranji tip človeka, zato mi 

zelo ustreza, da lahko kakšen dan 

pridem malo bolj pozno v službo. 

Vsak teden grem vsaj enkrat na 

teren, tudi sicer veliko hodim 

snemat ven, med ljudi, tako da ne 
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Slika 5: Biziljeva s skupino otrok



sedim po cele dneve za računalnikom v pisarni – to je tisto, kar sem si vedno želela. Vsak dan se 

lahko tudi kaj novega naučim, saj delam za različna uredništva na radiu in se tako lahko 

pogovarjam s sogovorniki z različnih področij.  

Kako se delo z otroki razlikuje od dela z odraslimi?  

Delo se zelo razlikuje. Moram priznati, da po mojih zdaj že večletnih izkušnjah in opažanjih ni vsak 

novinar primeren za delo z otroki. Do njih ne smeš biti preoster, prilagajati se moraš njihovi starosti 

in jih motivirati k odgovarjanju. Preden se lotimo snemanja, se novinarji postavimo v vlogo 

animatorjev, da preženemo morebitno tremo. Meni so otroci najljubši sogovorniki, ker so zelo 

iskreni in povedo vse po resnici.  

 

Rada delam z osnovnošolci, ker velja 

neko prepričanje drugih, da njih nič ne 

zanima, mene pa vedno osupnejo s 

svojim razmišljanjem in vprašanji. 

Tudi priprave na oddaje s šolarji so 

lahko dosti daljše kot tiste, v katerih 

gostiš razne strokovnjake, ki lahko na 

eno vprašanje odgovarjajo tudi po 5, 

10 minut. Če osnovnošolca ali 

srednješolca pred in med oddajo kot 

voditelj ne boš dovolj motiviral in spodbujal, lahko odgovarja na vprašanja tudi z eno ali dvema 

besedama – to pa za poslušalce, ki jih moraš imeti vedno pred očmi, zagotovo ne bo prav prijetno. 

Se spomnite kakšne zabavne dogodivščine na snemanju oddaje?  

Konkretno ne, je pa vsaka oddaja živo izziv. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, kaj lahko pričakuješ, 

kaj gre lahko narobe, kje te lahko kdo ali kaj preseneti. Pred enim mesecem se mi je prvič zgodilo, 

da sta mi mlada novinarja, osnovnošolca, v studiu vzela besedo. Dogovorjeni smo bili, da se na 

telefonski klic v oddaji oglasim jaz in pozdravim, potem pa bosta lahko onadva govorila s 

poslušalcem. V trenutku, ko se je oglasil poslušalec, sta se osnovnošolca začela z njim pogovarjati 

in zastavljati vprašanja. Pogovor sta speljala suvereno, tako, da sem se počutila že kar malo odveč v 

studiu (smeh).  
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Slika 6: Tadeja s svojimi najljubšimi sogovorci



Kakšen je občutek poznati veliko znanih oseb?  

Do znanih gostov imam vedno neko začetno strahospoštovanje. Veliko treme je bilo navzoče, ko 

sem v studiu oddaje Hudo! gostila predsednika države Boruta Pahorja. Z mladimi novinarji smo ga 

pričakali, ravnati smo se morali po protokolu, pazili na to, kaj imamo oblečeno, kako ga 

naslavljamo … A nas je potem zelo hitro s svojo sproščenostjo in dobro voljo popolnoma očaral in 

navdušil. 

Pogovor po navadi, ko imaš v studiu znanega gosta, za katerim je že več intervjujev, steče še bolj 

gladko. V oddaji sem gostila na primer že pevki Alyo, Nino Pušlar, člane skupine Siddharta, igralce, 

kot so Klemen Slakonja, Klemen Janežič in še veliko drugih znanih. In moram priznati, da so 

največji vtis name naredili vsi prav s tem, da so bili popolnoma preprosti in da so hkrati vprašanja 

mladih jemali povsem resno. 

Imaš kakšen nasvet za bodoče novinarje?  

Vedno pravim, da ni neumnih vprašanj, da si morajo vedno upati vprašati stvari. Vprašati in 

preveriti odgovore. Nikoli ne bodite zadovoljni s prvim odgovorom. Za novinarje je pomembno to, 

da si upajo kdaj zastaviti tudi morda malce manj prijetna vprašanja, saj delajo v službi javnosti. Prvi 

pogoj za dobro delo, dobre intervjuje, prispevke pa je seveda dobra in temeljita priprava. Ne smete 

biti zadovoljni s preprostimi vprašanji, raje se poglobite in poiščite vprašanja, ki jih še nihče ni 

vprašal. To je poglavitna naloga novinarjev. 

Fotografije: osebni arhiv Tadeje Bizilj  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Slika 5: Novinarka s sodelavci



Kaj je prej v skledi: mleko ali kosmiči?

Tret’ štuk se je letos odločili, da bo izvedel vsešolsko anketo, ki bo vključevala dijake od 1. do 4. 

letnika in profesorsje, skratka celotno populacijo tretjega nadstropja. Z njo je poizkusil odgovoriti 

na vprašanje, ki je tukaj že ab ovo. Gre za vprašanje, ki je v mnogih družbah povzročilo pravo 

vojno stanje. Vprašanje, ki dokončnega odgovora do tega trenutka ni imelo, a ga je anketa razrešila 

za vse večne čase. 

Predstavljamo vam (ne)presenetljive rezultate bitke, ki se je bila med “mlekarji” in “kosmičarji” - 

pa si poglejmo, kako je vprašanje, s katerim bi si razbijali glavo že v prazgodovini, če bi kosmiče 

takrat poznali, razrešila statistika. 

Pa si poglejmo, kakšni do bili odgovori… 
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62%

38%

da ne

41%

56%

3%

mleko kosmiči ni	odgovoril/-a

1. vprašanje: Ali zjutraj zajtrkuješ? 

Odgovori niso bili presenetljivi - ugotovimo 

lahko, da približno 60% dijakov in profesorjev 

zjutraj obilno zajtrkuje. Zakaj? Po večini 

odgovorov sodeč, zato ker je zdravo. Tisti, ki 

zjutraj ne zajtrkujejo, to utemeljujejo svoja 

dejanja s časovno stisko. 

2. vprašanje: Kaj je prej v skledi - mleko ali 

kosmiči? 

Najbolj pričakovano vprašanje, ki je podalo 

(ne)presenetljive odgovore - kar 56% dijakov si 

v skledo prvo natrese kosmiče. Obe strani 

zagovarjata svoja dejanja rekoč, da gre za 

slavno tradicijo, ki se je prenašala iz generacije 

v generacijo že od pamptiveka. In tradicijo je 

potrebno spoštovati! Ave!
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38%

59%

3%

mrzlo	mleko toplo	 mleko ni	odgovoril/-a

3. vprašanje: Ali so kosmiči boljši s toplim ali 

mrzlim mlekom? 

Kot nam lepo odraža diagram, lahko opazimo, da 

dijaki (in profesorji) z nekaj izjemami posegajo 

večinoma po toplem mleku. Zakaj je temu tako? 

Odgovori nas prepričujejo, da imajo kosmiči 

veliko boljši okus in več arome, če je mleko 

segreto. Nekateri pa so povlekli iz rokava čisto 

novo karto - kosmiči so baje najboljši z jogurtom. 

Odločite se sami!

32%

67%

1%

pred	zajtrkom po	zajtrku ni	odgovoril/-a

4. vprašanje: Ali zajtrkuješ preden se oblečeš 

ali potem, ko se oblečeš? 

Zanimivo vprašanje, ki je podalo zanimive 

utemeljitve o arhitekturni domov anketirancev. 

Ugotovili smo, da imajo tisti, ki se oblačijo prej, 

v neposredni bližini kopalnico (kuhinja pa je po 

možnosti v drugem nadstropju). Oba tabora se 

strinjata, da je njihova aktivnost povezana tudi z 

izrabo časa in (ne)znožnostjo jutranjega 

entuziazma.

5. vprašanje: Ali si umiješ zobe preden 

zajtrkuješ ali po zajtrku? 

Rezultati grafa govorijo sami zase - kar 67% 

udeležencev si zobe umije PO zajtrku. To 

utemeljujejo z gurmansko izkušnjo zajtrka, saj 

naj bi zobna pasta uničila prefinjen okus 

kosmičev. Nasprotniki pa se jim rogajo, rekoč/

pišoč, da jutranji zadah nima nič bolj precizne 

note za brbončice.

33%

65%

2%

preden	se	oblečem potem,	 ko	se	oblečem ni	odgovoril/-a



Aktualno dogajanje 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Pohod na Lubnik skozi oči 2.a razreda

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a  

Bila je sobota, 28. september, ko smo dijaki drugega letnika Gimnazije Škofja Loka obiskali Dom 

na Lubniku. Pred šolo smo se začeli zbirati malo pred osmo zjutraj. Petnajst minut čez osem pa smo 

se, nekateri še vedno zaspani, odpravili proti cilju. 

Strm klanec je tudi najbolj zaspane kar hitro 

zbudil. Med potjo smo se veliko smejali, 

zabavali in pogovarjali. Punce smo kar nekaj 

napornih minut namenile opazovanju obutve 

sošolcev. Večina se nas je na športni dan 

odpravila v pohodnih čevljih ali pa vsaj 

supergah, so pa tudi izjeme, ki so se raje 

odločile za bele mestne čevlje, ki (glede na 

blatnost poti) nikoli več ne bodo beli. 

Hoja v skupini zna biti zelo zahtevno opravilo za tiste, ki tega morda niso vajeni. Najbolj se nam je 

v spomin vtisnila Julija Selak, ker jo je vsakih par sekund nekdo ponesreči pohodil. Po parih 

minutah je izjavila: »A bi me lahko pros´m nehal´ pohojat?« Ni minilo niti deset sekund, da se je 

zaslišalo: »LINA! Vem, da si bila ti!« Spet je sledila obilica smeha. 

Na vrh smo izmučeni prispeli okrog desete 

ure. Punce smo najprej iz nahrbtnikov 

potegnile sendviče in piškote, fantje pa 

tarok karte. Da, prav ste prebrali. Vemo že, 

da je za 2.a tarok značilna igra, s katero si 

zapolnimo skoraj vsako prosto minuto, 

nismo pa si predstavljali, da bodo fantje 

karte prinesli tudi na Lubnik. 
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Slika 1: Gremo!

Slika 2: Kam pa naslednjič?



Domov smo se odpravili po daljši poti, ki ji domačini pravimo čez Vincarje. Čas smo si krajšali z 

Lininimi ugankami. Te so bile zelo raznolike: vse od tistih najbolj logičnih in matematičnih, pa do 

reševanja umorov in naravnih nesreč. Eno izmed ugank lahko poskusite razvozlati tudi vi: 

Predstavljajte si, da ste v zaprti sobi. Edini izhod so vrata, a so žal zaklenjena, veste pa, da se bodo 

vrata odklenila čez točno 45 minut in bodo odklenjena dve minuti. Pri sebi imate samo vžigalice in 

dve vrvici, ki gorita vsaka po eno uro. Toda pozor! Vrvici gorita neenakomerno (torej lahko prvi 

centimeter vrvice zgori v pol minute, drugi v petih minutah, tretji v minuti in tako naprej). Vžigalic 

je neomejeno, čas pa se začne odštevati, ko prižgete prvo vžigalico. Vam bo uspelo pobegniti iz 

sobe?  

Za pravilen odgovor se lahko pozanimate pri Lini Smrkolj 2.a.  

Fotografije: Maja Šubic, 2.a  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Slika 3: Fantje v igri po napornem pohodu.



Na filozofski vikend s klasiki

Avtorici članka: Tinkara Cvirn in Lea Krišelj, 4.b 

Po napornem tednu v šoli smo se klasiki 4. letnika med  27. in 29. septembrom udeležili 

Filozofskega (latinskega) vikenda, ki je potekal v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Cerkno.  

Na poti so nas spremljali profesorji Janez Ciperle, Gašper Kvartič in Katja Huš. Po prihodu na kraj 

dogodka smo takoj začeli realizirati naš predviden program. (Juhej!) Do večerje smo obravnavali 

Platonovo prispodobo o votlini s pomočjo učnega gradiva. Hrana v centru je bila kar O.K. v 

primerjavi z kavo, ki so nam jo postregli naslednje jutro. Po večerji smo si ogledali film Matrica in 

se še sedaj sprašujemo, ali bi vzeli modro ali rdečo tabletko. Naslednje jutro smo vsi veseli že ob 

8ih zjutraj sodelovali na tibetanskih vajah pri profesorju Ciperletu. Kot že rečeno, kava zjutraj ni 

bila užitna in ji ni pomagal niti liter mleka niti kilogram sladkorja. Po zajtrku smo se zbrali pred 
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Slika 1: Klasiki v svojem naravnem habitatu.



centrom, si razdelili filozofska vprašanja in se odpravili po Cerknem. Tu smo pokazali še svojo 

športno nadarjenost in se povzpeli na bližnji hrib na poti pa smo debatirali. Večina nas je skoraj 

obupala že na začetku vzpona, ampak naša volja do učenja nas je spodbujala, da smo prišli do cilja. 

Po zasluženem kosilu smo celo popoldne svoje ugotovitve delili med seboj in prišli do kar nekaj 

zanimivih zaključkov in posledno tudi debat. Časa je na žalost zmanjkalo in bila je večerja. Po 

večerji smo imeli zabaven družaben večer z impro igrami. Naslednji dan smo spet začeli s 

tibetanskimi vajami in celo dopoldne prevajali latinske tekste znanih antičnih filozofov, ki bodo na 

našo žalost v testu za latinščino (HELP!!!!). Nato smo se po napornem, ampak produktivnem 

vikendu končno odpravili domov in preostanek dneva prespali v postelji. 

To je bil zanimiv način učenja. 

Fotografije: arhiv 4.b 

 

Na gimnaziji pobegnila kača
Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

V učilnici biologije imamo kar nekaj različnih 

vrst šolskih živali. Učenci se dostikrat pred 

začetkom ure ustavimo pri njih in opazujemo, 

kam so se skrili pajki, paličnjaki in celo ribice. 

Za mojstra skrivalnic pa lahko proglasimo 

Klinta – šolsko kačo. Bil je petek in po zadnji 

uri nas je nekaj deklet ostalo pri živalih. Kače 

tudi po nekaj minutah iskanja nismo našle. 

Profesorica Mateja Lavtar nam je povedala, da 

se je lahko zakopal v pesek, a ga tudi tam 

nismo našle. Začele smo sklepati, da je 

pobegnil. Pregledale smo povsod; pod omarami, okoli miz, na okenskih policah in po vseh 

majhnih kotičkih v razredu. Klint je honduraška mlečna kača in je nestrupen. Ker ni povzročal 

nobene nevarnosti, smo počasi obupovale nad iskanjem, na koncu pa ga je našla profesorica. 

Izkazalo se je, da Klint nikoli ni zapustil svojega terarija, temveč se je samo zvil okoli žarnice.  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Slika 1: Klint, si to ti?!



Naravoslovni dan naravoslovnega 2.a

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Naravoslovni oddelek je sredi oktobra obiskal Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Naravoslovni dan je 

bil namenjen učenju o zemeljskem plinu in metanu. Čeprav smo o tej temi vedeli marsikaj, še 

preden so se delavnice sploh začele, smo se naučili veliko novega.  Delali smo v skupinah s 

pomočjo elektronskih tablic, preko katerih smo si ogledali različne posnetke in tako iskali odgovore 

na najrazličnejša vprašanja.  

Izvedeli smo kako nastaja zemeljski plin in kje na svetu ga je največ. Velik delež zemeljskega plina 

sestavlja metan, zato smo se tudi o tem plinu veliko pogovarjali. Najbolj smo se osredotočili na 

gorenje metana v okolju z zadostno količino kisika in v okolju s premalo kisika. Obe reakciji smo 

po skupinah ponazorili z modeli molekul in s tablicami ustvarili GIF. Ta kemijsko obarvan dan je 

bil naravoslovcem pisan na kožo. Delavnice so minile hitro, po koncu pa smo se z avtobusom 

odpravili nazaj proti gimnaziji.  

Dijak dijaku

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Zadnji petek v novembru je v predavalnici naše šole potekala tradicionalna dobrodelna prireditev 

Dijak dijaku. Namen prireditve je zbiranje prostovoljnih prispevkov za tiste dijake, ki si sami težje 

privoščijo vse šolske ekskurzije. Letos so nas s pestrim programom presenetili dijaki drugih 

letnikov. Predavalnica je bila polna obiskovalcev, od katerih smo slišali veliko pohval. 

V avli so bile istočasno postavljene stojnice z najrazličnejšimi izdelki, ki so jih izdelali dijaki, da bi 

zbrali čim več prostovoljnih prispevkov. Dijake je poleg dobrodelnosti motivirala tudi 

tekmovalnost. Vsak razred se je trudil zbrati čim več denarja in na prireditev pripeljati čim več 

ljudi. Evropski razred je pripravil tudi srečelov. Veliko pozornosti sta dobila Božiček in Miklavž, ki 

sta se sprehajala med obiskovalci in se pogovarjala z najmlajšimi. V avli je dišalo po odličnih 
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piškotih, ki so jih dijaki spekli sami. Poleg piškotov je bilo možno videti različne okraske za 

božično smrečico, dišavne vrečke, kopalne soli, nakit in še veliko drugega. 

Rezultate so nam uradno povedali nekaj dni po prireditvi v šolski predavalnici, potem pa je vsak 

dijak drugih letnikov, v zahvalo za ves vložen trud, dobil kos torte. Zmaga je letos šla v roke 

naravoslovnemu razredu; pripeljali so največ ljudi, zbrali največ prostovoljnih prispevkov ter 

postavili največjo in najbolj svetlečo stojnico. 

Skupaj pa smo vsi razredi naredili nekaj lepega. Zbrali smo največ prostovoljnih prispevkov do 

zdaj. Dokazali smo, da nam je mar za ljudi okoli nas. Veseli smo, da lahko pomagamo našim 

dijakom. Vsak si zasluži enake možnosti, ta misel nas je motivirala bolj kot pa tekmovalnost. 

Pevke v Bratislavi zlate

Avtorici članka: Nika Pustišek in Jera Ziherl, 2.e 

Naša pot na Slovaško se je začela v četrtek, 6.10.2019. 

Skupaj s Komornim pevskim zborom Mysterium, smo se z avtobusom odpeljale proti Bratislavi in 

po 6 urah končno prispele do hotela. Že naslednje jutro nas je čakala dvourna vaja, popoldne pa tudi 
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prvi nastop, v cerkvi  Klarinsky Musi  Hall. Ta 

nastop je bil odlična priložnost, da smo pred 

tekmovanjem odpele svoj program in popravile 

še zadnje malenkosti. V soboto pa nas je čakala 

prava preizkušnja. Svoj program smo morale 

predstaviti tudi sodnikom in jih čim bolj očarati. 

Tekmovale smo v dveh kategorijah in sicer 

kategoriji mladinski zbori do 21 let in kategoriji 

ljudske pesmi acapella. Preden smo stopile na 

oder, smo se kar tresle od pričakovanja in 

vznemirjenja, na odru pa smo se uspele zbrati in 

pokazati, kaj zmoremo. Zadovoljne smo 

zapustile dvorano in se odpravile na ogled 

Bratislave. Popoldne je minilo v znamenju 

pričakovanja rezultatov. Zvečer smo se vse 

nestrpne odpravile v cerkev, kjer nas je čakal še 

zadnji nastop v Bratislavi in pa razglasitev 

rezultatov. Vsi zbori, ki smo tekmovali, smo 

ponovno  zapeli eno pesem, potem pa je nastopil 

težko pričakovani trenutek. Komaj smo čakale, 

da sodniki pokličejo ime našega zbora in upale 

na najboljše. Želja se nam je uresničila in 

zmagale smo v obeh kategorijah, s tem pa  

osvojile 2 zlati priznanji. Poleg tega je naša 

zborovodkinja Eva Čeh, prejela tudi priznanje za najboljšega zborovodja tekmovanja. 

Sledilo je nepopisno veselje in evforija. Naslednji dan smo se nasmejanih obrazov vrnile domov. 

Fotografije: Nika Pustišek in Jera Ziherl, 2.e 
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Klasiki odkrivali antično Italijo

Avtorica članka: Lucija Maček, 3.b 

7. novembra zgodaj zjutraj  smo se dijaki 2.bc 

in 3.b odpravili na tridnevno strokovno 

ekskurzijo v Italijo. 46 dijakov in trije 

profesorji – Sonja Gartner, Matic Močnik in 

Gašper Kvartič – smo se podali na 13-urno 

vožnjo do Rima, ki je bil osrednji cilj našega 

popotovanja. Poleg Rima smo obiskali še 

Vatikan, Pompeje in Neapelj. 

Prvi dan naše ekskurzije je bil namenjen 

odkr ivanju Vat ikana in znameni tos t i 

modernega Rima. V Vatikanu smo si ogledali 

veličastno baziliko Svetega Petra, ki je 

največja katoliška cerkev na svetu. Ko vstopiš 

vanjo resnično začutiš veličino ta arhitekturni 

biser. Najpogumnejši in najvztrajnejši smo se 

povzpeli na kupolo Svetega Petra. Ko smo 

premagali 531 stopnic in prišli na vrh, se je 

pred nami odprl prekrasen pogled na Vatikan in 

Rim. Nastalo je tudi kar nekaj čudovitih slik in 

selfijev. Potem nas je vodič popeljal po mestu 

Rim od angelskega gradu do trga Navona, 

panteona, Plazza di Trevi in Španskih stopnic. 

Sledila je nastanitev v hotelu, večerja in spanje. 

Drugi dan smo se zbudili v deževno jutro. Po 

zajtrku nas je čakal ogled Koloseja. Sprehodili 

smo se po veličastni areni, sediščih, pogledali 

pa smo tudi v samo središče Koloseja. Skupaj 

smo se sprehodili po Forum-u Romanum-u, 

ogledali smo si tržnico, templje in številne 

spomenike. Na naši poti do Garibaldijeve 

grobnice smo srečali rimsko volkuljo in kip 

Marka Antonija. Od zunaj smo videli rimsko 

gledališče, zgrajeno po vzoru grškega. Pri ustih 

resnice smo vsi preizkušali svojo srečo – k 

sreči nihče ni izgubil roke. Pred odhodom v 

Monte Casino smo si ogledali še katakombe, 

grobnice in zbirališča prvih kristjanov. Po dobri 
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uri hoje po podzemlju in ogledovanju grobov 

smo bili vsi, kljub neverjetnim občutkom, še 

kako veseli, ko smo ponovno zagledali večerno 

sonce. V Monte Casinu smo utrujeni od dolge 

vožnje hitro pojedli večerjo in se po nekaj 

igrah taroka odpravili spat. 

Končno je napočil tretji dan naše ekskurzije, 

veliki finale. Po enourni vožnji do Pompejev 

smo si mesto temeljito ogledali z italijansko 

vodičko. Pot nas je vodila od gladiatorske 

arene, preko ozkih uličic do patricijevske vile, 

gledališča, Izidinega templja, gostiln, bordela, 

kopališč do glavnega foruma. Ogledali smo si 

mumije prebivalcev, ki jih je leta 79 za sabo 

pustil uničujoči izbruh Vezuva. Čudovite 

podobe mesta je kljub deževnem vremenu 

dopolnjeval razgled na mogočni Vezuv v 

daljavi. Zaradi grdega vremena smo morali 

obisk Vezuva odpovedati, vendar smo zato 

dobili nekaj dodatnega časa v Neaplju. Mesto 

smo si samostojno ogledali, seveda pa ni šlo 

brez pice in sladoleda. Na sprehodu smo imeli 

možnost občudovati pisane neapeljske hiše, 

okrašene stojnice, trgovinice in gostilne, iz 

katerih je omamno dišalo po sveže pečenih 

dobrotah. Na trgu smo si od še od zunaj 

ogledali eno od palač, ki je bila okrašena s kipi 

vseh neapeljskih vladarjev. Na poti proti 

avtobusu smo se ustavili še pred normanskim 

gradom in posneli kar nekaj prečudovitih slik 

sončnega zahoda nad morjem. 

Naša ekskurzija se je končala, ko smo se v 

Neaplju posedli na avtobus in se odpravili proti 

domu. V Slovenijo smo se vrnili 10. novembra 

zjutraj, polni vtisov, izkušenj in novega znanja.  

Fotografije: Lucija Maček, 3.b  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Nekoč, nekje, pred davnimi časi, za devetimi gorami in devetimi 

vodami, in še prej, in še dlje

UNESCOV projekt “Beremo skupaj”

Avtorica članka: Patricija Raztresen, 4.b 

Da so pravljice del otroškega vsakdana, je takorekoč splošna resnica. Bralcem oziroma poslušalcem 

pomagajo graditi lastno domišljijo in kreativnost, hkrati pa jim bogatijo besedni zaklad in jim 

dovolijo, da se potopijo v pisane svetove, kjer si lahko naberejo polno naročje dišečega cvetja, se 

posladkajo z najbolj rdečimi jabolki ter prisluhnejo petju zlatih ptic. Prav s tem, ali pa še s kakšnim 

drugim razlogom, se je Gimnazija Škofja Loka vključila v UNESCOV projekt »Beremo skupaj.« 

Gre za projekt, kjer starejši pripovedujejo zgodbe mlajšim otrokom. Letos smo bile vanj vključene 

tri dijakinje; Lucija Maček, Teja Bergant in Patricija Raztresen, ekipo pa sta bogatila še energična 

napovedovalka Katarina Papler ter virtuoz na harmoniki Izak Kokalj. Ker smo pripovedovalke 

želele košček svojega otroštva prenesti na naše najmlajše, smo se odločile podariti jim vsaka svojo 

pravljico; pravljico, ki ji je najbolj pri srcu. Tako so otroci poslušali zgodbo o prebrisanem 

Špicparkeljcu, ki se je rodil v domišljiji Bratov Grim, pravljico o dečku, ki ni hotel nikoli odrasti 

(gre za Barrievega Petra Pana), spoznali pa so tudi veverička Čopka, za katerega se govori, da je 

»veveriček posebne sorte« in je izum naše zloglasne pisateljice Svetlane Makarovič. Lahko si torej 

predstavljate, da je bilo v sredo 6.1.2019 v knjižnici Gimnazije Škofja Loka precej živo. Okoli 

devete ure zjutraj so se odprla velika steklena vrata, skozi katera se je valila precejšnja gruča otrok, 

in se nato posedla na že prej pripravljene stole. Toda vsi vemo, da se nobena prireditev ne more 

začeti brez »glave družine« oziroma gospoda Jožeta Bogataja, ravnatelja. Ker pa ga na žalost še ni 

bilo na prizorišču, so  otroci sklenili vzeti stvari kar v svoje roke. Na znak tri, štiri, zdaj so ga 

poklicali, a podobno kot to počnejo, ko čakajo dedka Mraza. »Jooooooooooooožeeeeeeeeeeeeee!!« 

se je zaslišalo iz otroških grl. Ko je končno prišel, se je postavil na oder, in še sam začel s pomočjo 

ene od deklic iz publike pripovedovati pravljico o kraljici Mileni, ki je imela na glavi krono, živela 

v gradu in jahala konje. Ker pa je bil to le uvod v našo prireditev, pravljice na žalost ni dokončal. 

No, pa je končno prišel čas, da se izkažemo tudi pripovedovalke. Prva je začela pripovedovati Teja 
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in od vsega zlata, ki ga je Špicparkeljc spredel v njeni pravljici, so se otrokom svetile oči.  Nato je 

pod žaromete stopila Lucija, ki je skupaj s Petrom Panom in otroki odletela v deželo Nije, kjer so 

skupaj premagali Kapitana Kljuko, ter se čili in zdravi vrnili domov. Sledil je kratek glasbeni 

predah z Izakom Kokaljem na sceni. Zdaj pa nagradno vprašanje: Kaj se najbolj prileže po glasbi? 

Tako je! Tretja pravljica, seveda. Za to, da so jo otroci slišali pa sem tokrat poskrbela jaz. Zapihal je 

veter domišljije, in nas vse skupaj odnesel v gozd, kjer je živel veveriček Čopko, ki ni počel prav 

veliko veveričjih stvari; ni skakal po drevesih, ni plezal, vendar je pel, računal, pa še kaj bi se našlo. 

Po koncu te pravljice je sledil še en glasbeni vložek, nato pa je bila prireditev res pri kraju. Po 

bučnem aplavzu je naša ekipa prejela še zahvale vzgojiteljic, ter kup sladkih objemčkov naših 

najmlajših. Še malo smo poklepetali in se poveselili, nato pa so se oni odpravili nazaj v vrtec, mi pa 

k pouku. 

Vsekakor so to projekti, ki bogatijo tako majhne, kot tudi velike otroke t.j. nas, zato smo se 

pripovedovalke strinjale, da bi takšno pripovedovanje moralo postati stalnica in ne samo projekt, ki 

se zgodi le enkrat na leto. Ker pa še nismo tako daleč, in do tega verjetno ne bomo prišli, si samo 

želimo nadaljnjega sodelovanja ter čimveč takšnih projektov.  

Izlet v München

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Zadnjih dveh dni pred jesenskimi počitnicami 2.a ni preživel za šolskimi klopmi. Skupaj z nekaj 

učenci iz 3.a smo se odpravili v glavno mesto Zvezne dežele Bavarske – München. Po dolgi vožnji 

z avtobusom smo prispeli v mesto in si najprej ogledali Olimpijski park. Sam park stoji na 

ruševinah, ki jih je povzročila druga svetovna vojna. Zgrajen pa je bil za potrebe Olimpijskih iger 

1972, ki se jih žal najbolj spomnimo po terorističnemu napadu, ko je skupina Arabcev ugrabila in 

umorila 11 izraelskih športnikov.  V parku stoji tudi kar 190 metrov visok stolp. Z dvigalom smo se 

povzpeli na razgledno ploščo in si München ogledali še iz ptičje perspektive. »Olimpijski stolp se 

mi zdi dobra za naložba za mesto. Vreme je bilo dovolj jasno, da smo videli kar daleč naokrog; med 

drugim tudi BMW Svet, ki je bila naša naslednja postojanka,« je povedala Manca Šifrar. 
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In res smo se takoj po ogledu stolpa odpravili v BMW Svet, kjer smo preživeli kar nekaj ur. 

Razstavljenih je bilo veliko najnovejših avtomobilov in nekateri so bili odklenjeni, zato smo hodili 

od avtomobila do avtomobila in preizkušali njihove udobne sedeže. 

Z avtobusom smo nadaljevali pot proti mestnemu jedru, kjer smo si ogledali najprej staro, potem pa 

še novo mestno hišo. Nova mestna hiša ima eno prav posebnih značilnost; ob petih popoldne smo si 

lahko ogledali predstavo lutk, ki so se premikale ob spremljavi zvonov. To je bil tudi naš prosti čas, 

ki smo ga večinoma izkoristili za sprehod okoli mestnega jedra in nakupovanje kakšnih spominkov.  

Na poti do restavracije, kjer smo imeli večerjo smo so šli mimo pivnice. Najbolj nas je presenetil 

običaj, kako so včasih preizkušali kvaliteto piva. Skupina odraslih moških naj bi se usedla za mizo, 

pila in odvajala pivo hkrati. Po zadostni količini piva so vsi skupaj ustali, in če se je klop dvignila z 

njimi, je pomenilo, da je pivo dovolj gosto in dobre kvalitete. 

Zvečer smo utrujeni prispeli v hotel, kjer so nas mehke postelje hitro uspavale. Zjutraj, ko so naši 

vrstniki čas preživljali v šoli, smo se mi šele odpravljali na zajtrk. »Hrana mi je bila zelo všeč, imel 

si veliko izbire in bila je dobre kvalitete. Tudi osebje je bilo prijazno,« je za naše glasilo povedala 

Manca. 

Prva postanka drugega dne na začetku sploh ni bila v načrtu. Vodička je uredila, da smo si lahko na 

hitro ogledali Allianz Areno. To je nogometni stadion, ki ga najbolj poznajo navijači nogometnega 

kluba Bayern. Na hitro so nas spustili še v trgovino za navijače, potem pa smo se odpravili naprej 

po začrtani poti. 

Zadnje ure smo preživeli v Tehničnem muzeju, ki obsega klet, pritličje in še šest nadstropij. Muzej 

je preobsežen, da bi si vsega ogledali v enem dnevu, zato se je vsak odpravil tja, kamor ga je najbolj 

zamikalo. Vsi skupaj smo se zbrali dvakrat; prvič ob času za planetarij in drugič za predstavo o 

električni energiji. Nobena izmed predstav ni razočarala in sta definitivno vredni ogleda. 

»Domov smo se vrnili v večernih urah. Dvodnevni izlet je bil super, imeli smo se lepo in če bi se 

lahko vrnila, bi se. To je eno posebno doživetje, hkrati pa vidiš veliko znamenitosti in si tako širiš 

obzorja,« je zaključila Manca.  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Ekskurzija: London, Velika Britanija

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Del zimskih počitnic smo dijaki naravoslovnega in splošnega oddelka, namesto na zasneženih 

smučiščih, preživeli v Londonu. V štirih dneh smo prehodili kar nekaj kilometrov in videli nešteto 

znamenitosti, tudi nekaj tistih, ki niso bile zapisane v prvotnem programu. Naučili smo se orientirati 

na Londonski podzemni železnici in naše znanje angleščine končno malo bolj »za res« uporabili v 

praksi. Poleg dobre volje nas je spremljalo tudi lepo vreme. 

Prvi dan se je začel zelo zgodaj. Že 

malo čez eno zjutraj smo se zbrali pred 

šolo in se z avtobusom peljali do 

Benetk, od koder smo našo pot 

nadaljevali po zraku. Iz letališča smo se 

nato z avtobusom odpeljali do našega 

hotela. Čeprav smo tisto noč vsi bolj 

malo spali, nas je čakal še dolg dan. 

Hitro smo se spoznali z podzemno 

železnico, ki nas je potem spremljala do 
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konca našega potovanja. Od blizu smo videli Elizabeth Tower, ki je bolj poznan po vzdevku Big 

Ben. Stopili smo v Britanski muzej (angleško British Museum), kjer smo videli veliko zanimivega, 

med drugim tudi mumije, stare skoraj 5.500 let. Po ogledu smo na hitro pokukali tudi v Narodno 

galerijo. V naše objektive smo ujeli neverjetni The Shard of Glass, enega izmed najbolj fascinantnih 

nebotičnikov v Londonu. Bil je že večer, zato smo lahko slavni Tower Bridge videli osvetljenega v 

najlepših barvah. Lep pogled smo imeli tudi na nebotičnike v Canary Wharf in Londonsko mestno 

hišo. 

Drugi dan smo začeli z reko Temzo. Najprej smo jo iz gondole opazovali iz ptičje perspektive, nato 

pa se sprehodili še pod njo. Ustavili smo se pred O₂ prireditveno kupolo, kjer so nastopali že mnogi 
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iz sveta slavnih. Dvorana je znana tudi po tem, da imaš povsod dober pogled na oder, saj znotraj 

dvorane ni niti enega stebra. S podzemno železnico smo se odpeljali do Greenwich parka, kjer smo 

uradno stali hkrati na vzhodu in zahodu našega planeta. Med vožnjo na London Eye smo si malo 

odpočili noge in posneli nekaj lepih fotografij. Čas na Oxford Street-u smo izkoristili za 

nakupovanje, se z ladjico peljali po reki Temti, potem pa v večernih urah nadaljevali našo pot od 

živahnega Piccadilly Circusa. Sprehodili smo se čez kitajsko četrt in nekaj malega pojedli. Nekatere 

je v tem večeru čakal še muzikal, ostali pa smo se vrnili v hotel. 

Tretji dan smo se najprej skozi park sprehodili do 

Buckinghamske palače in čeprav to ni bilo v 

programu, smo si lahko ogledali menjavo straže. V 

samem parku pa so nam družbo delale prikupne 

veverice, ki so prav lepo pozirale za fotografiranje. 

Pred slovenskim veleposlaništvom smo naredili 

skupinsko fotografijo. Do konca dneva nas je čakal 

še ogled dveh muzejev. Naprej smo obiskali Muzej 

znanosti (Science Museum). Muzej je prevelik, da 

bi si lahko celega natančno ogledali, nam je pa 

uspelo videti veliko zanimivih predmetov. Po 

ogledu smo se spustili v svet slavnih. Naslednji 

muzej je bil namreč Madame Tussaud`s. Med 
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voščenimi lutkami so nekateri našli svoji idole in se slikali z njimi. Po manjšem nakupovanju v 

Camden townu smo se vrnili v hotel. 

Zadnji dan smo začeli z ogledom zunanjosti The 

Tower of London, nato pa smo si nebotičnike, ki smo 

jih dva ni nazaj videli le od daleč, pogledali tudi od 

bližje. Med sprehajanjem po Londonskih ulicah smo 

slišali legendo o požigu Londona, ki se je zgodil, ko 

se je mesto borilo s kugo. Legenda pravi, da je 

vajenec v neki pekarni zaspal, ko pa je zagorelo, se je 

ogenj zaradi lesenih hiš hitro širil. Med našimi 

zadnjimi postajališči je bilo Shakespearjev Globe 

gledališče. Čez Milenisjki most smo se sprehodili do 

Mitrovega templja. Po ogledu nas je čakala samo še 

dolga pot domov. V večernih urah smo pristali na 

Brniškem letališču. 

Ogled Londona je bil naporen, a hkrati tudi nepozabljiva izkušnja. Spoznali smo veliko novega in 

upamo, da se bomo lahko tja vrnili, ko bomo malce starejši, in raziskali še ostale skrite kotičke.  

Fotografije: Neža Kržšnik, 2.a  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Nekaj gnilega je v deželi danski…

Avtorica članka: Kaja Perčič, 3.b 

Priznam, malo sem pretiravala z naslovom; moja izkušnja na Danskem je bila fantastična, saj na 

Danskem ni prav nič gnilega (razen vremena). 

Na naši gimnaziji že več let vsako leto poteka dvomesečna izmenjava z dansko gimnazijo 

Himmelev. Moram priznati, da tudi sama sprva nisem bila najbolj navdušena za izmenjavo. En 

teden - super, dva - tudi v redu, ampak dva meseca?! Ali sem pripravljena deliti dom z nekom, ki ga 

ne poznam in ne vem, ali se bom s to osebo 

ujela ali ne? Naah, to ni zame, sem si rekla 

in rok za prijavo je minil. Nekega dne me 

je klicala razredničarka in povedala, da 

primanjkuje kandidatov za izmenjavo in 

naj še enkrat premislim.  Pogovor s 

svetovalno delavko me je dokončno 

prepričal, da je izmenjava dobra odločitev 

in mi dal misliti, češ, kaj mi je bilo, da se 

nisem že takoj prijavila.  

 

Od septembra do novembra sem si tako 

delila dom z dansko dijakinjo Mie, s katero 

sva se mojim pričakovanjem navkljub 

odlično ujeli. Minilo je kot bi mignil in že 

je nastopil januar, z njim pa čas za moj 

odhod na Dansko. Med bivanjem na 

Danskem sem tako rekoč hodila v dve šoli, 

saj sem poleg tega, da sem sledila domači 

snovi iz Škofje Loke, obiskovala tudi ure z 

danskimi dijaki na gimnaziji Himmelev - 

angleščino, francoščino in športno vzgojo. 
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Šokiralo me je, kako se danski šolski sistem 

razlikuje od našega. Dijaki snovi ne zapisujejo v 

zvezke, temveč na računalnik. Ocenjevanja je zelo 

malo, veliko pa je individualnih konzultacij, kjer 

dijaki prejmejo povratne informacije o svojem delu 

pri pouku. Ure trajajo 90 minut, vendar so veliko 

bolj sproščene, saj med profesorji in dijaki vladajo 

skoraj prijateljski odnosi. Precej drugačne so tudi 

ure športne vzgoje, kjer učenci niso ločeni glede na 

spol. Na gimnaziji Himmelev veliko pozornosti 

namenijo medijem; v kleti šole je majhna kino 

dvorana, imajo pa tudi studio za snemanje 

podkastov.   

Dvakrat tedensko sem popoldne obiskovala tudi tečaj danščine, ki je potekal na osnovni šoli v 

mestu Roskilde. Sicer se ne morem pohvaliti s tekočim znanjem danščine, vendar sem s tečaja 

odnesla nekaj pomembnejšega - nove veze in poznanstva. Spoznala sem vrstnike iz vseh koncev 

sveta - Latvije, Tajske, Avstralije, Brazilije - in vedno znova sem bila presenečena, kako smo se 

lahko najstniki iz toliko različnih držav naenkrat 

znašli na Danskem! Ta dva meseca so bili odlični 

prijatelji in verjamem, da bo tako tudi ostalo, čeprav 

bomo vsak na svojem koncu sveta. 

Opazila sem, da je na Danskem tok življenja veliko 

bolj sproščen; ljudje se ne bojijo vzeti časa zase in za 

svoje bližnje. Moja danska družina se je res potrudila, 

da mi je pokazala kar največ Danske, obiskali pa smo 

celo švedski Malmo. Sama sem v prostem času 

raziskovala Kopenhagen, dansko prestolnico, kjer ne 

manjka zanimivih kotičkov, trgovin, knjigarn in 

seveda - "hygge" kavarnic. "Hygge" je nekakšna 

danska različica "cozy", torej udobja, ki ga občutimo, 
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Slika 3: Frederikova ali Marmorna cerkev 

Slika 4: Grad Frederiksborg, Hillerød. 



ko na deževen dan sedimo na toplem, v mehkem 

naslonjaču, ob dobri knjigi in toplem napitku. Čeprav 

sem večkrat godrnjala zaradi obupnega vremena, bom 

vseeno pogrešala to prijetno vzdušje. 

Ta izkušnja je bila zame nekaj popolnoma novega, saj 

še nikoli nisem sama preživela dveh mesecev v tujini.  

Ne bom lagala, da nisem imela domotožja, vendar je 

bila to kljub temu izjemna izkušnja, ki mi bo za vedno 

ostala v spominu. Ne samo, da sem spoznala nove ljudi 

in novo kulturo, spoznala sem tudi samo sebe. Naučila 

sem se, da moraš v življenju tvegati in ga uživati brez 

strahu, če ne bo zdrvelo mimo tebe. Zato vam polagam 

na srce, bodoči dijaki, naj vas ne bo strah. 

Fotografije: Kaja Perčič, 3.b 

Angleščina v modernem svetu 

Avtorica članka: Maja Šubic, 2.a 

Se je tudi tebi že kdaj zgodilo, da te je tuj jezik spravil ob živce? Si si kdaj med učenjem za test iz 

angleščine, nemščine, francoščine, španščine ali ruščine mislil/a: »Pa kaj mi je tega treba? So jeziki 

sploh tako pomembni, da jim posvečamo toliko pozornosti?«. Da bi izvedela odgovore na podobna 

vprašanja, sem se pogovarjala z različnimi ljudmi, ki se z angleščino srečujejo vsakodnevno.  

Sama sem bolj naravosloven tip človeka in mi jeziki nikoli niso bili preveč blizu, zato me je v prvi 

vrsti zanimalo, kakšen odnos imajo sogovorci do tujih jezikov. Večina jih je povedala, da učenja 

jezikov že v osnovni šoli niso marali. Večinoma so bili za to krivi učitelji, ki so v učencih (nevede) 

vzbujali strah do izražanja v tujem jeziku.  
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Slika 5: Kip Male morske deklice, ki je 
plod domišljije slavnega danskega 
pravljičarja H.C. Andersena. 



Morda za našo ne suverenost niso krvi le učitelji, ampak tudi pretirana samokritičnost Slovencev na 

splošno. Za primer vzemimo angleščino; v šoli se podrobno učimo o slovničnih pravilih in ob 

neštetih napakah na testih hitro dobimo občutek neznanja tega jezika. Realnost pa je, po mnenju 

sogovorcev, precej drugačna. V angleško govorečih državah malokdo pravilno uporablja vseh 

trinajst časov in ostala slovnična pravila, ki se jih mi učimo v šolah. »Slovenci bi morali biti bolj 

pogumni pri uporabi angleščine. Ne bi se smeli bati napak; če bo kaj narobe nas bodo že popravili. 

Večinoma pa so tujci navdušeni nad našim znanjem. Smo majhna država in smo primorani v znanje 

angleščine, ker s slovenščino ne bi prišli daleč.« je povedal Slovenec, ki že šest let živi v Angliji in 

ga angleščina spremlja na vsakem koraku.  

Pri jezikih je, po mnenju sogovorcev, besedišče pomembnejše od slovnice. »Tudi, če poznaš vsa 

slovnična pravila, se težko izražaš brez bogatega besedišča. Eno brez drugega ne gre, za 

neprofesionalno izražanje pa so dovolj osnove slovnice, če imaš besedni zaklad. Tudi, če poznaš 

samo tri čase, bo vsak razumel kaj želiš povedati.«  

Dejstvo pa je, da je znanje tujih jezikov vse bolj pomembno. Intervjuvance sem vprašala, kako bi 

bilo njihovo življenje drugačno, če bi se znali izražati le v maternem jeziku. »Moje življenje bi bilo 

precej drugačno, predvsem težje. Imela bi več težav pri iskanju zaposlitve, dopuste pa bi preživljala 

samo v Sloveniji. Slovenščina je jezik z veliko posebnostmi, zato se izredno malo tujcev uči tega 

jezika. Ne ostane nam drugega, kot da se prilagajamo večjim narodom in se učimo njihovega 

jezika.« je povedala bivša trgovka, ki je zdaj zaposlena v logistiki.  

Angleščina je povsod okoli nas; na internetu, televiziji in tudi v vsakdanjih pogovorih lahko 

zaznamo vse več angleških besed in fraz. Z dodajanjem tujih besed k maternem jeziku popolnoma 

spreminjamo naš prvi jezik. Mnenja o tem pa so deljena. Nekaterim je spreminjanje jezika 

nesprejemljivo in menijo, da moramo slovenščino varovati, saj smo majhen narod in obstaja velika 

nevarnost, da se tista prava slovenščina izgubi. Drugim se pa zdi spreminjanje jezika nekaj 

normalnega. »Zdi se mi, da je čar jezika prav to, da lahko raste in zna sprejemat nove izraze. Res je, 

da je zdaj uporabljamo veliko angleških izrazov ali izpeljank iz angleških besed, vendar 

spreminjanje jezika ni nekaj novega. V preteklosti smo pa namesto angleških izrazov uporabljali 

nemške.« 
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Časi se spreminjajo in morda je res angleščina najbolj uporabna trenutno. Pa bo tako tudi v 

prihodnosti? V ospredje prihaja ruščina, ne smemo pa pozabiti na pomembnost in razširjenost 

francoščine, španščine ter kitajščine. Napredek pomembnosti teh jezikov na običajne ljudi še nekaj 

časa ne bo preveč vplival, v poslovnih vodah pa znanje več jezikov nikoli ni odveč.  

Znanje tujega jezika se hitro porazgubi, če ga ne uporabljaš. Temu se izogneš, če se večkrat 

pogovarjaš in tako obnavljaš znanje, tako se znebiš tudi strahu pred napakami. Z besedami enega 

izmed sogovorcev: »Use it or lose it.« 

Umetniško delo: Taša Križnar, 4.e  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Škofjeloška galerija 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Umetniško delo: Taša Križnar, 4.e



Optične iluzije naših dijakov

Nagovor: Diana Curk, profesorica biologije 

Ali ste vedeli, da vidimo z možgani? Kaj pa počnemo z očmi? Z njimi gledamo. Oko je samo 

posrednik vidne informacije, medtem ko možgani informacijo sprejmejo, jo analizirajo in nam 

»povedo«, kaj vidimo.  

Možgane pa lahko vidna informacija tudi prevara. Možgani lahko vidijo nekaj, česar ni, ali pa vidijo 

stvar drugačno, kakršna je v resnici. Čeprav, kaj resnica sploh je? To pa je že zgodba zase. 

O zaznavanju vidne informacije so se pri pouku biologije poučili tudi dijaki 3. letnikov. Da bi stvar 

spoznali še z druge perspektive, so se sami prelevili v vlogo ustvarjalcev optičnih iluzij. 

 

Nekateri so se še prav posebej potrudili, ali z ustvarjanjem ali z idejo. Več informacij pa naj vam 

povedo sami izdelki. 

Uživajte  v »razstavi«! 
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Jerca Mali Hočevar: 

Ogromna stopala
Eva Vižin



 

45

Katarina Omejc: 

Bralki

"Lesen ist Denken mit fremden Gehirn."  

Jorge Luis Borges 

Špela Dolenc: 

Ksenjino vnebovzetje

"It's not what you look at 
that matters, it's what you 

see.” 

Henry David Thoreau 
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Andraž Koščak

Anja Kočar

Nika Bernik: 

Ugreznjena črka A

Lara Tušek
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Sara Buh: Ne mi 

zruvat drevesa!

Сегодня кмо-то 
довольстуеться тенью 
только потому, что кто-
то другой когда то давно 

посадил дерево.  

Уоррен Баффет 

Klara Rajsek

“Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.” 

Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ 

Teja Prevc
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Katarina Omejc: 

Balerina

"Keep dancing on your own."

Mina Šubic

All we have to decide is what to do with 
the time that is given to us. 

Klara Gaser

Vedno si lahko 
pomagamo in poberemo 
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Ana Eržen: Happy or 

Sad Face

What we see depends 
mainly on what we look for. 

John Lubbock

Nina Tominc

It’s better to be at the 
bottom of the ladder you 

want to climb than the top 
of the one you don’t. 

Lara Tušek



Taša Križnar
Pozdravljeni! 

Sem Taša Križnar, dijakinja 4.e. Rada se ukvarjam s športom in že 9 let igram odbojko. Med drugim 

veliko potujem in se občasno posvečam fotografiji. Veseli me spoznavanje novih ljudi in 

premagovanje izzivov. Na gimnaziji sem lani zaključila tudi program MEPI. Vseeno pa najraje 

prosti čas preživljam s svinčnikom in listom papirja. Vedno sem uživala v risanju, saj sem se pri tem 

sprostila ter imela mir in čas zase. Po končani srednji šoli bom, če bo vse šlo po sreči, nadaljevala s 

študijem likovne pedagogike. Trenutno je risanje zame le hobi, upam pa, da bo v prihodnosti tudi 

moja služba bolj ustvarjalne narave. 

Moja dela si lahko ogledate na Instagram profilu: @asa.drawing5 

50



51



52



53



Lan Mohorič Bonča
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Luč preteklosti

Skodelica dežja
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Spomladanski regrat



Literarni utrinki 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NOČ KNJIGE -“Ujeti med štirimi zidovi, svobodni med 

knjižnimi prostranstvi”

Lektorici besedil: Majda Kokalj Avguštiner, prof., knjižničarka in Ema Golob, profesorica 

sloenščine 

Slikovno gradivo: Taša Križnar, 4.e 

Letošnja Noč knjige je potekala v posebnih okoliščinah. Navajeni smo že, da v zvezi s svetovnim 

dnevom knjige več kot mesec dni tudi zunaj meja Slovenije potekajo številne dejavnosti in dogodki, 

ki se navezujejo na branje, pisanje in širjenje bralne kulture nasploh. 

Ker prireditev ni mogla potekati na šoli, ste bili vabljeni, da sodelujete v NOČI PISANJA. Letošnje 

literarno ustvarjanje je potekalo pod naslovom Ujeti med štirimi zidovi, svobodni v knjižnih 

prostranstvih – zgodbe in pesmi iz samoizolacije. Sodelujoči so svoje občutke tega posebnega časa 

predstavili v spodnjih vrsticah. 

Naj nas vodi geslo tokratne NOČI KNJIGE: »IZ KAOSA V KOZMOS.« 

Ob večerih, kadar pada dež, vedno lažje zaspim. 

Predstavljam si, da mi zemlja daruje vso to vodo, 

da me z njo očisti skrbi in slabih misli, 

ki jih imam pripravljene za naslednji dan. 

Rada poslušam dež, ker me spominja na reko, 

v kateri sem si prejšnje poletje umila lase. 

Naj pada dež in naj odnese skrbi, ki jih imam pripravljene za življenje. 

Avtorica: Blažka Dolenc 
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Umetniško delo: Taša Križnar, 4.e
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Dva zaljubljenca v parku Tivoli se razideta. 

Opazim, kako se vsak ozira za drugim, a vedno se zgrešita. 

Gospa na avtobusu ima šal iz takih barv, ki si jih še predstavljati ne moreš. 

Ljudje na železniški postaji stojijo in čakajo z naveličanimi očmi življenja. 

Luči mesta žarijo, kot zažarijo oči materi, 

ko prvič vidi svoje dete in ga dobi v naročje. 

Nebo je živo rdeče barve, ponoči bo črno in zjutraj modro. 

Jaz pa bom prišla domov, šla spat in zjutraj spet vse ponovila še enkrat. 

Dva zaljubljena se bosta spet srečala, 

gospa na avtobusu se bo ovila v barvno ruto, 

ljudje na železniški bodo še vedno čakali, 

luči mesta ne bodo ugasnile 

in nebo bo spet rdeče. 

Avtorica: Blažka Dolenc 

In odpre oči v letargično realnost. 

Njegova zvedavost v tišini zamre. 

Ga čaka glas, v glasu – »stvarnost«. 

Deček posluša, 

deček umre. 

Avtorica: Pia Vrečko 
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Sam pri sebi 

Ujet dan in noč v svoji sobi med zidovi. 

Pogovor mu težko gre z jezika. 

Zaprt vase, ne more navezati stika, 

besede slika, ki jih narekujejo glasovi. 

Svojih napak zave se, 

ko svoje poezije razlije na modificirana drevesa. 

Hujši je greh, večja je teža peresa. 

Obnovi stik z divjino, ko odgrne zavese. 

Sončni sij posije skozi okno, 

ko ven strmi, mu oči zaslepi. 

Misel mu skoraj izhlapi, 

a ohrani kapljico drobno. 

Modro morje misli. 

Sinje besede, svojih sanj sin je. 

Znotraj svoje domišljije odkriva nove poti, 

pot pod noge, ustvarja nove stopinje. 

Avtor: anonimen 



Pisane barve gugalnice zamenja temno modra. 

V hišo, v kateri si včasih živel, se vselijo drugi 

in spremenijo vse, kar je tebi pomenilo dom. 

Prikupna otroška oblačila zamenjajo odrasla. 

Ti kot človek nisi več umirjen in srečen, 

ampak te je današnji svet posrkal vase in te spremenil. 

Svoboda ni več enaka, skoraj je ni več ali pa se moraš boriti zanjo. 

Danes pišeš o drugih stvareh, kot si včasih, o mračnejših in globljih. 

Zabavno plezanje po visokih drevesih zamenja strah pred višino. 

Razmišljanje o rojstvu metuljev zamenjajo misli o tem, kaj se zgodi po smrti. 

Pričakovanja drugih so zdaj zahteve. 

Postaneš oseba, kakršna si mislil, da nikoli ne boš. 

Delaš stvari, o katerih si mislil, da jih nikoli ne boš. 

Veš, da preteklosti ne boš dobil nazaj, vseeno pa ne obupaš nad sanjarjenjem o njej. 

Kaj če smo v otroštvu porabili vso srečo, ko smo se smejali s širokimi nasmehi, 

in je danes kot odrasli nismo več zmožni čutiti? 

Avtorica: Blažka Dolenc 
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Moja korona 

verjemi 

čakala sem te 

stala sem ob obzidju 

bližal si se z masko na obrazu 

natikal si si gumijaste rokavice 

in šel mimo 

nisi dvignil maske za poljub 

stopila sem na drugo stran zidu 

in z dlanmi zdrsela 

po grobi, topli, prijazni 

in otipljivi steni 

bila sem srečna 

oči sem že zdavnaj odpela 

s plazemske modrine 

in jih položila v sinjino neba 

iz vsečasja je zapihal hladen strah 

nekdanjih in sedanjih zgodb 

o kugi, španski in koroni … 

nekoč bodo rekli 

nam se to ne more zgoditi 

mi imamo nepropustno zaščito 

ždeli bodo v prosojnih inkubatorjih 

bledorožnate polti in mlahavih mišic 

nikoli ne bodo razumeli pogleda 

v osrčje zelenine krošnje 

in ne bodo občutili pregretosti 

dveh kož 

pri drevesnih koreninah 

Avtor: MM 



Nova Geneza

Piše: Patricija Raztesen, 4.b 

Najprej ni bilo ničesar. Nič ni obstajalo; ni bilo časa, ne prostora, niti teme. Nato se je kar na vsem 

lepem od nekje vzel BOG, ta dobri, vsemogočni BOG, in rekel: »Naj bo luč!« In bila je luč. Seveda 

se pri tem nihče ne vpraša, kako je BOG mogel vedeti za svetlobo, če pa na začetku ni bilo ničesar. 

Kako je torej lahko razločeval temo od svetlobe, če pa ju sploh ni bilo? Odgovor je kajpak na dlani: 

ker je BOG vsemogočen, ker BOG ve vse. Ve tudi tisto, česar ni, ve tisto, česar še ni bilo, česar 

nikdar ne bo ... 

Tako je torej prvi dan storil to, drugi dan ono, tretji dan tisto in vsakič mu je uspelo. Ni bilo 

neuspehov, niti napak, iz katerih bi se BOG lahko učil in izpopolnjeval... »Zakaj?« se vprašamo. 

Zakaj neki! Ker je BOG vsemogočen, ker je nezmotljiv in brez ene same napake. Je ideal 

božanskosti, in je ideal sploh vsega in vseh, ki (ne) obstajajo. 

Dnevi, ki so se prav tako kot BOG vzeli od kdo ve kje, so tekli in napočil je tisti usodni šesti dan, 

ko je Vsemogočni, nezmotljivi storil napako. Iz prahu in prsti je po svoji podobi zgnetel človeka. To 

odvratno, nehvaležno bitje, ki je odsihmal vladalo živalim in naravi. Toda zakaj bi Bog pustil, da 

njegovi pompozni kreaciji tistega, kar še pred sedmimi dnevi ni imelo niti oblike, niti imena, vlada 

takšen stvor? Tu odgovora ne bomo več podajali, saj ste menda že dovolj slišali, da si ga 

izoblikujete sami. Namesto tega pa se bomo nekoliko bolj poglobili v ta zloglasni šesti dan. V dan, 

ko se je zgodil prvi protislovni čudež; nezmotljivo bitje je storilo napako. Že med modeliranjem se 

je zataknilo; bitju, ki je nastajalo pod njegovimi vsemogočnimi prsti, je namreč BOG čisto po 

nesreči podaril gratis rebro, kar pa bi ga (človeka), utegnilo ovirati pri vsakdanjih opravkih. Ker pa 

je BOG vsemogočen in nezmotljiv, je v trenutku našel rešitev za svojo napako, ki v resnici sploh ni 

bila napaka. Iz nezaželjenega ostanka je ustvaril še manj zaželeno bitje – žensko. Oh, ko bi vedel, 

kako ga bo to v prihodnosti teplo, bi je nikoli ne zgnetel! Mar bi si iz odvečnega rebra napravil še 

eno posteljo ali pa zofo, ki bi jo uporabljal na sveto nedeljo, toda ne. Moral se je dokazati, da se tudi 

iz ostankov lahko naredi čisto uporabna stvar. Ta gesta nam da vedeti, da je bila pri storitvi sveta 

uporabljena tudi reciklaža, in da to pravzaprav ni nič novega. Še en dokaz, da BOG ve tudi za 

stvari, ki se šele bodo zgodile. Tisti dan mu je namreč postalo jasno, da se bo človeštvo čez mnogo, 
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mnogo let borilo z ekološko krizo, Raj pa je Raj, in ker je Raj Raj, tam takšnih problemov ne sme 

biti. 

Recikliral je torej Adamovo rebro, ga spremenil v žensko, ker pa je očitno preveč razmišljal o 

ekoloških, ne pa tudi o drugačnih katastrofah, se ni zavedel, da je s to lahkomiselno potezo svetu in 

človeku storil zlo. Takoj, ko je bila ustvarjena babnica, so se začele pojavljati težave v Paradižu. 

Nemarna grešnica je popolnoma brez razloga in pravice, kljub strogi prepovedi takratnega 

totalitarnega sistema, ugriznila v tisto preklemansko jabolko. Ni bila več ovčica v čredi; videla in 

razumela je stvari, ki bi jih ne smela, ker pa to kuzli še ni bilo dovolj, je dala ta grešni sadež 

poskusiti še možu. Oh, ko bi se ji zataknil tisti kos jabolka v nenasitnem gobcu, da ne bi več mogla 

govoriti, in ne bi imela moči razlikovati in govoriti o dobrem in slabem, bi bilo morda danes vse 

drugače! Pa se to na žalost ni zgodilo, in ker je nezmotljivi BOG očitno zelo samovšečen in 

absolutno nezmožen biti enak človeku, ju je za kazen, ter iz lastne nejevolje in strahu treščil iz Raja. 

Ker pa je BOG dober in pravičen, se je odločil svoje ovčice voditi iz ozadja. 

…se nadaljuje! 

Molči še malo, da ne bo res

Piše: Patricija Raztresen, 4.b 

Ni govorila, samo stala je in se osredotočala na svoje dihanje. Če tega ne bo povedala naglas, potem 

ne bo res. S tresočimi rokami se je dotaknila svojega obraza, v ustih okus krvi ... pa je šel še en zob. 

Iskala je, gledala po tleh, pa ga ni našla. Najbrž ga je pogoltnila v vsem tistem kaosu. Kateri 

manjka? Samo da ni sprednji, samo tega ne! Dobro je ...  Bolj zadaj je ... Ne bo se videlo ... In če ne 

pove naglas, potem ne bo res.  Bolela jo je glava ... V ušesih ji je šumelo ... S pogledom je počasi 

drsela po temni dnevni sobi ... Ojoj! Kaj hudiča pa je to?! Kri?! Kri na preprogi? Kako je mogla biti 

tako nepozorna! Namesto, da bi pazila, da se ne bi nič poznalo, se je izmikala brcam in udarcem. 

No, zdaj pa ima ... kri na preprogi ... Toda če preproge ne bo, potem tudi krvi ne bo. In če krvi ne 

bo, potem ne bo res.  Vzela je torej preprogo in planila nad njo ... Najprej s škarjami za obrezovanje 

žive meje, ko pa jo je uspela razrezati na manjše kose, je vse skupaj vrgla v plamene. Tako ... Zdaj 

pa ni več 
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res ... Tega nikoli ni bilo, tega nikoli ne bo. Nikoli! Kdo ve, ali je že odšel? Ni bilo več slišati 

njegovega preklinjanja ... ni bilo moč vonjati njegove alkoholne sape. Je sploh kdaj bil? Da, bil je, 

bil! ... ... Res? Da, bil je. Vendar je takšen obstajal le med štirimi stenami ... Drugi ga takega niso 

poznali, zato ga ni nikoli bilo ... in ga nikoli ne bo. 

Zdaj je le treba počasi priti do vode, izmiti obraz ... S hladno vodo se kri dobro spere s tekstila ... 

Da, to drži ... večkrat je že poskusila ... Tudi z limono lahko odstraniš madeže ...  ... ... Tako, že ni 

več res ... Ni bilo krvi ... Ni je bilo ter je nikoli ne bo. Kaj pa zdaj? Človek vendar mora govoriti. 

Tako čudni so tisti, ki molčijo. Kaj naj si položi na jezik, kaj naj da v usta, da si izpere okus po 

železu? Okus po železu vendar ne sme obstajati ... Ne sme biti res! Nikoli ne bo smelo biti res. Na 

jezik si položi molitev ... Moli in prosi, da ne bi bilo res. Nikoli. Moli glasno in razločno, ker je 

lahko res. Le moli, moli in molči, da ne bo res! Tiho, tiho, tiše ... da kdo ne sliši. Moli in prosi, da 

nisi zadnjič preglasno kričala in ihtela, da ne bi kdo pomislil, da je res! Moli, da si resnično 

pogoltnila svoj zob ... da se ni nemara skotalil pod kavč in se bo ven prikotalil ob najbolj 

neprimernem trenutku. Če bi se to zgodilo, bi bilo res ... Pa ne sme biti! Nikoli! Ko končaš z 

molitvijo ustani z betona ... ustani in pojdi, saj se ni nič zgodilo. Nič ni res. Pojdi naprej in dokončaj 

tisto, kar si počela, preden se je zgodilo tisto, kar ni res. Kaj že moraš narediti? Ja, seveda, ribi je 

potrebno dokonca očistiti akvarij. Kako lepa je ta tvoja ribica. Njene barve so tako resnične, tako so 

žive. Ničesar čudnega ni v njih, vedno bodo ostale iste. Ribica, kako si ti zvesta človeku ... kako 

resnična ... Obstajaš, o tem ni dvoma in vse sme biti res. Mnogo zvestejša si od sten, ribica ... na 

stene se človek ne more nikoli zanesti. Ne molčijo kot ti, ribica ... Vse slišijo, vse vidijo ... Tudi 

tisto, kar ni res ... Če jo mož premočno potisne ali vrže  ob steno, se na njej poznajo tisti zoprni 

rdeči madeži. Takrat je res ... Takrat jo resnica gleda z zloveščimi, rdečimi očmi in jo roti, naj 

vendar spregovori. A če bo nehala molčati, potem bo čisto zares vse res, tega pa si ne želi. Ne sme 

biti res! Zato stene v hiši že dolgo pleska s »pralno barvo«. Z mokro krpo z belega zidu obriše rdeče 

madeže, če to ne deluje, steno prepleska z novo plastjo snežno bele barve... Postopoma prekrije 

rdeče sledi, če pa so še vedno tam, na steno preprosto obesi novo sliko device Marije. Mil obraz 

prekrije tisto, kar je spodaj. Tako ni več res... Ni in ne bo. Nikoli! 

Klavirja že dolgo ne igra več ... Boji se, da bi takole, mimogrede kaj izdal. Zelo glasen je, poleg 

tega pa je kot spužva. Vase vpija vse, kar se dogaja. To se seveda zgodi le takrat, ko se ga dotaknejo 

prsti, vendar to zdaj ni pomembno. Pomembno je le to, da nič od tistega ne bo res. Nikoli! 
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Pri vratih je pozvonilo ... No, pa spet ne bo mogla očistiti akvarija do konca. Vedno kaj pride 

vmes ... bodisi resnično, bodisi neresnično. Zvoni ... ... ... zvoni ... Kaj pa zdaj? Ni še vsega 

počistila. Pa mora! Mora, preden lahko odpre vrata. Zvoni ... ... Ne, ne sme odpreti. Če bo odprla, 

potem bo res. Pa ne sme biti res, ne sme! Zvoni! Pa kdo za boga je to?! Mora biti pa res kaj 

nujnega. Odprla bo vrata. Saj ga ne bo spustila naprej. Stala bosta med vrati in se pogovorila ... 

Naprej ga ne bo spustila. Lahko bi kaj opazil, če pa bi kaj opazil, potem ... ... ... ... potem bi bilo 

res ...  Pa ne sme biti res. Nikoli  ni bilo res in nikoli ne bo! Četudi bi morala tistega, ki trdi drugače 

spraviti s poti. 

Zvoni! Počasi stopa proti vhodnim vratom in spotoma zapre vrata dnevne sobe. Slednja so iz 

zatemnjenega stekla; ko se ta vrata zaprejo, za njimi izgine to, kar ni res, to, kar se ni nikoli zgodilo. 

Zvoni!! Še zadnjič pogleda svoj odsev v ogledalu. Dobro je, ustnice si je namazala s krvavordečim 

rdečilom, da bi skrila sledi ... Da ne bi bilo res. Počasi obrne ključ v vratih ... Pred njo stoji drobno 

bitje ... v rdeči obleki ... Joj, kako resnična je ta rdeča barva ... kot bi z njo hotela nekaj povedati ... 

Ah ne, saj se ji le tako dozdeva ... Barve ne govorijo ... barve ne govorijo. Barve ne govorijo! 

BARVE NE GOVORIJO!!!!!!! Vdih, izdih, vdih, izdih ... Nekaj govori to bitje v rdeči obleki ... Pa 

ne govori z glasom ... govori z očmi ... Joj, kako glasno govori z očmi ... Ti uho parajoči pogledi 

postajajo nevzdržni. Zapreti mora vrata! Zapreti čim prej, da ne bi oči bitja, ki stoji zraven nje 

povedale česa preveč. Potem bi bilo res ... Pa ne sme biti res! Ne sme, ne sme! Zaprla bo vrata. 

Njena hladna dlan se že stegne po kljuki, a vrata se ne premaknejo. Kaj se dogaja? Ta vrata so se 

vedno lahko zelo hitro zaprla. Pravzaprav so se zapirala kar sama od sebe ... Le zaželeti si je 

morala, da bi se zaprla, in so se ... Pa zdaj? Zakaj se ne zaprejo?! Potisne močneje ... Dobro ... 

premikajo se ... Mogoče jih, zaradi strahu ob misli, da bi bilo res, ni dovolj močno 

potisnila ... ... ... ... Vrata se kar naenkrat sama od sebe široko odprejo in jo krcnejo po roki ... Z 

grozo opazi, da se je bitje, ki je prej stalo na pragu, prerinilo v notranjost njene hiše. Tega vendar ne 

sme dovoliti! Kaj se bo zgodilo, če bi se bitju uspelo izmuzniti v dnevno sobo? 

Postavi se pred zasteklena temna vrata, bitje v rdeči obleki pa samo mirno stoji pred njo. Kako 

čuden izraz ima na obrazu. Zakaj takšna grimasa? Saj vendar ve, da nič od tistega, kar se je prej 

zgodilo, ni bilo res ... Njen pogled se ustavi na tablici, ki jo ima bitje okrog vratu. Na njej z 

medlimi, komaj opaznimi črkami piše ... ... ... ACINSER ... ... Kaj je to ACINSER? So to prve črke 

imena sekte, iz katere prihaja?  No, pa saj ni važno ... zdaj je treba ugotoviti, kaj bitje hoče. Še 

preden bi lahko izustila vprašanje se bitje zgane. S svojimi zgovornimi očmi ji da vedeti, da je 
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vprašanje razumelo, čeprav ga ni bila izgovorila naglas. Tudi bitje ne spregovori glasno. Le pogleda 

ji naravnost v oči, nato pa dvigne kazalec, in pokaže na njeno srce, kot bi hotelo  ... ...  ... kot bi ji 

hotelo reči, da je zdaj prišel čas, da spregovori o vsem, kar se ji krivičnega godi ... Kaj? Če bi 

spregovorila o tem, bi bilo potem vendar vse res ... Pa ne sme biti ... Nikoli ni bilo, in tudi nikoli ne 

bo. Ne bo! 

S tresočo roko je odrinila vsiljivo bitje ... Po nekaj minutah ji je le uspelo nagnati nezaželjenega 

gosta ... Olajšano je zaprla vrata in jih zaklenila ... enkrat ... dvakrat ... trikrat ... Še, še večkrat jih 

mora zakleniti ... Človek nikoli ne ve, kaj in kdo lahko pride ... pa saj bitja ne bo več nazaj ... 

Zaklenila je vrata ... Ni se ji več treba bati ... Dobro je zaklenjeno, vrata pa so tako težka in debela, 

da bi jih malokdo lahko razbil. Tisto bitje pa sploh ne, saj je bilo videti zelo drobno in nemočno ... 

Stopila je korak nazaj ... Ničesar se ji ni več treba bati ... Vrata so zaprta, okna tudi ... No, v 

najslabšem primeru bi se, če bi bitju le uspelo spet priti, lahko zaprla v dnevno sobo. Tudi tam so 

močna vrata. Sicer so res steklena, a je treba vedeti, da je steklo debelo, skozenj pa se nič ne vidi, 

ker je črno pobarvano. Pametno je storila, ko je zahtevala, da so v steklo, iz katerega so delali vrata, 

primešali črno barvo. Sicer je bilo najprej rečeno, da to ni mogoče, toda ona je bila odločna in je s 

trdovratnim pogajanjem to dosegla. Modreci so že stoletja nazaj trdili, da človek zmore vse, če se za 

to le dovolj močno trudi. In ona se je trudila ... močno se je potrudila, da je dosegla, da so bila vrata 

v osrednji prostor hiše narejena iz trdnega, za ped debelega črnega stekla. Skozi ta vrata nihče ne 

more ... Nihče. Nihče! 

Od vsega zapiranja vrat, zaklepanja in podenja vsiljivcev je bila tako izčrpana, da je sedla v 

naslanjač, zaprla oči in razmišljala. Kako lepo je, če si sam ... Nenadoma jo je prešinilo. Akvarij! 

Do konca ga mora počistiti! Ne bi prenesla, da bi se njena najbolj zvesta prijateljica zadušila v 

lastnih izločkih. Hitro, hitro na delo! Kako lepo je čistiti akvarij ... tu se ni treba popolnoma nič 

spraševati in odločati, kaj je resnično in kaj ne ... Očistiš steklo, zamenjaš vodo ...  ... ... Ko bi bilo 

to mogoče narediti povsod ... zamenjati vsebino, očistiti steklo ...  Toda vsako bitje ne more imeti 

čistega stekla ... skozi čisto steklo se reči čudno vidijo ... Lahko pride do tako imenovanih iluzij ... 

Iluzije pa niso resnica ... Niso. Niso! Niso in nikoli ne bodo! 

Pogled ji nehote  zdrsne na nasprotno steno, na kateri visi stenska preproga. Široka je najmanj dva 

metra, sega pa skoraj od stropa do tal. Lepa preproga je ... sivkaste barve, na njej pa so različni 

vzorci. Tudi ti so sive barve, le nekoliko svetlejši od podlage. Vzorci so zelo zanimivi. Nikoli se ne 
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zdijo po vsem enaki. Dajejo občutek, kot bi se konstantno nekoliko premikali. Odsotno je brisala 

steklo akvarija, ko se ji je nenadoma zazdelo, da sliši glasove. Pozorno je prisluhnila ... Nič ... 

Morda se ji je le tako zdelo. Toda vseeno bo bolje, če zagrne zavese ... čisto za vsak primer. Pa 

vendar ... nekaj se sliši. Kot nekakšno ... trkanje? Pravzaprav ne trkanje, ampak škrabljanje ... kot bi 

miš grizljala in mrcvarila košček papirja ...  Kakšna miš neki! V njeni hiši že ni nobene miši, ki bi 

kaj glodala. Še črva ni. Pa četudi bi bila miš ali črv, saj nimata ničesar, kar bi lahko glodala. V njeni 

hiši je vse narejeno iz tako trdih materialov, da bi si vsaka še tako kompetentna miš polomila vse 

zobe. Edina mehka stvar v tej hiši je naslanjač, tega pa nihče ne gloda ... Ona bi to videla. Spet 

prisluhne ... Nič ... Vse bolj nemirna postaja ... Ogleduje okrog sebe in nenadoma se ji zazdi, da se 

po stenah in slikah premikajo sence. Kot dolge roke so, ki grabijo po neoprijemljivem. Pogleda 

malo bolje. Sence izginejo ... Kaj je to? Je to resnično?  Iz razmišljanja jo zdrami glasen pok. Kaj?! 

Kaj se dogaja? Joj, samo da ni kaj z avtom! Ne da bi se ozirala okrog sebe, se požene skozi vrata, 

zavije ostro desno, skoraj preleti stopnice in se znajde v kleti, kjer ima poleg druge ropotije parkiran 

svoj avto. Obstane pred njim ... Vse v redu ... Kaj pa je potem tako poč- ... Joj, ne! Vrata! Lepo 

prosim, samo ne vrata! 

Tako hitro ni tekla še nikoli. V nemar je pustila kapljice krvi, ki so ji začele nenadoma polzeti iz ene 

od svežih ran na lakti, samo tekla je ... Prisopla je v predsobo, in od groze zakričala. Vrata, tista 

močna vhodna vrata, so ležala na tleh ... sneta s tečajev, kot da ne bi imela okrog 150 kilogramov ... 

Saj to ni res! Ni ji bilo treba pogledati, da bi vedela, kdo jih je vrgel s tečajev ... Spet tisto bitje! 

Spet tista rdeča obleka, tiste oči ... Rada bi se premaknila, da bi odgnala vsiljivca, toda ni se mogla 

ganiti z mesta. Kje je kakšna arterija? Kje je kakšna glavna žila?! Bitje se za njeno prisotnost sploh 

ni zmenilo. Več dela je imelo namreč ... ne, samo tega ne! Z vrati dnevne sobe! Ne! Ne tja! Zdaj ni 

bila več prepričana, da bitje ne bo moglo odpreti tudi tistih vrat ... Res je, da so težka, da jih lahko 

odpira le ona, toda, če je bitje odprlo vhodna vrata ... Komaj je končala s premišljevanjem, je 

zaslišala še en oglušajoči tresk. Ta je bil  še veliko glasnejši kot prvi ... Vrata so se namreč ob padcu 

s tečajev začela razletavati na kose ... Ti so se odbijali od sten in švigali skozi zrak, kot grozeče črne 

puščice ... Kaj pa dela?! Kar stoji tam in mirno gleda, kako bo neko neznano bitje vdrlo v njeno 

dnevno sobo ... Ne! Tega si ne sme privoščiti! Kaj če bi bitje kaj našlo? Kaj, če bi potem postalo res 

vse tisto, kar že toliko časa prikriva? Ne! To se ne sme zgoditi! Zbere še toliko moči, da za bitjem 

stopi v dnevno sobo ... Vsaj poskusiti mora. Vsaj poskusiti ga mora ustaviti! Toda glej, ko stopi 

skupaj z bitjem v dnevno sobo s stene pade prva slika ... rdeč madež na steni. Kje je kakšna arterija? 

Kje je kakšna glavna žila? S stene pade druga slika. Madež ... še več madežev ... Kje je kakšna 
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arterija? Kje je kakšna glavna žila?! Slike padajo na tla, s stene se lušči barva ... tista barva, ki jo je 

v vseh teh letih skrbno nanašala, da bi z njo prekrila tisto, česar ... Toda zdaj vendar ne more več 

reči, da ni ... Rdeči madeži zrejo vanjo s svojimi rdečimi očmi. Kje je kakšna arterija? Kje je kakšna 

glavna žila?! Madežev je vedno več, stena je že popolnoma rdeča ... Obrnila se bo stran ... Obrnila 

se bo k tisti steni, kjer visi preproga. Tam ni slik in tam nikoli ni bilo krvi ... Gledala bo v preprogo 

in počakala, da bo vse mimo ... V tistem trenutku preproga pade z zidu ... Groza! Popolnoma je 

pozabila, da tudi preproga tam visi z razlogom ... Za njo se je namreč skrivalo ... ogledalo! Kje je 

kakšna arterija? Kje je kakšna glavna žila?!  

Zdaj se ni več imela kam skriti ... povsod je videla kri ... zdajci je  v zrcalu zagledala še nekaj ... 

hrbet tistega  bitja ... No ... Kako se že imenuje? Acinser, ali kako že? ... Pogled se ji ustavi na 

črkah, ki jih ima bitje na hrbtu ... v zrcalu jih bere ... piše ... RESNICA ... RESNICA. RESNICA! 

Ne, ne, ne, ne! Kje je kakšna arterija? Kje je kakšna glavna žila?!  Krvave stene ... resnica ... 

razdejanje po dnevni sobi ... Resnica ... Ne, tako ne bo šlo! Bitje je treba umoriti! Če bi lahko 

umorila bitje, potem nihče ne bi videl tega ... Vse bi lahko spet pospravila, na novo prebarvala, pa 

spet ne bi bilo več res ...  Stopi k zrcalu ... Odtrga ga z zidu, ga vrže na tla, da se razbije ... Pograbi 

največjo črepinjo ... Bitje mora umreti! Resnica mora umreti! Kje je kakšna arterija? Kje je kakšna 

glavna žila?! Poišče vrat ... Tu bo ... Utripa ... črepinjo prisloni k žili ... Potegne ... močneje ...  

tako ... Zdaj je lahko vse res ... Njej ni nič več mar ... 
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Poletni horoskop 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Oven (21. 3. – 20. 4.) 

Tvoja tekmovalnost te je v življenju 
pripeljala daleč, vseeno pa bodi previden/na, 
da te ne bo odnesla v nerealnost. Znan/a si 
po hitrih odločitvah, ki so večinoma pametne 
in najboljše za dano situacijo, lahko pa tudi 
vodijo v katastrofalen poraz, zato si vzemi 
trenutek za razmislek. Ko boš našel/a svoj 
notranji mir, bodo vsi problemi postali čisto 
lahki in popolnoma rešljivi. Kot vodja se 
dobro znajdeš v nepričakovanih situacijah, 
zato kar pogumno prevzemi vajeti, ljudje 
okoli tebe ti bodo hvaležni. 

Bik (21. 4. – 20. 5.) 

Tvoja miroljubnost se hitro spremeni v 
lenobo. V življenju ti bo šlo bolje, če boš 
nove informacije povezoval/a s stvarmi, ki 
jih že poznaš. Vedno se potrudi po najboljših 
močeh, tako ti nikoli ne bo spodletelo. Pred 
tabo so zaslužene počitnice, če pa imaš še 
kakšne dolgove, jih kar hitro poravnaj, da 
boš potem res lahko brezskrbno užival/a. 
Veliko ti pomeni prosti čas s prijatelji, pazi 
samo, da ti čas ne pobegne. Pomisli tudi na 
družino in najpomembnejše – nase.  

Dvojček (21. 5. – 21. 6.) 

Izkoristi svojo radovednost! Ena izmed 
tvojih najboljših lastnosti je gostobesednost. 
Zapomni si, da imajo besede veliko moč; 
lahko celijo rane hkrati pa lomijo srca. 
Nagnjen/na si k občutljivosti, zato še posebej 
pazi, da ti drugi ne pridejo do živega. Malo 
še potrpi, lepši časi so pred tabo. Sreča je 
povsod okoli tebe, le opaziti jo moraš. 
Nekoga posebnega skrbi zate, pusti tej osebi, 
da ti pomaga. Previdnost ne bo odveč. Pazi 
nase! 

Rak (22. 6. – 22. 7.) 

Poskusi premagati svojo sramežljivost, saj si 
dobra družba svojim prijateljem. V družini v 
naslednjem obdobju ne boš imel/a posebnih 
težav, saj si zelo pozorna oseba. Če kdo 
dvomi vate, mu svojo zanesljivost dokaži z 
dejanji, saj štejejo več, kot le prazne besede. 
B r e z o d l a ša n j a s e o d p r a v i n o v i m 
dogodivščinam nasproti. Veliko se boš 
naučil/a in če boš verjel/a vase, ti bo uspelo 
vse, kar se na prvi pogled zdi nemogoče.  

Lev (23. 7. – 23. 8.) 

Ozri se okoli sebe, da ne boš spregledal/a 
kakšne neponovljive priložnosti. Do 
prijateljev ostani razumevajoč/a in hkrati 
iskren/a. V naslednjih nekaj dneh boš dobil/a 
pogum, da ljudem okoli sebe poveš, kaj si 
misliš o njih. Previden/na bodi pri izbiranju 
besed. Tvoja samozavest in energičnost 
lahko izpadeta preveč udarno in mogočno. 
Kakšna bolj plaha oseba se bo ustrašila tvoje 
vztrajnosti. Ti pa se raje osredotoči nase, 
tako boš vse svoje odločitve vedno 
sprejemal/a s srcem. Kar pogumno! 

Devica (24. 8. – 23. 9.) 

Tvoja natančnost in urejenost zelo dobro 
funkcionirata v šoli, vendar v želji po 
popolnosti večkrat pozabiš nase. Vzemi si 
kakšen dan zase, da si urediš misli in se 
sprostiš. Za tabo je nekaj kar napornih dni, 
po kratkem premoru pa jih sledi še malo. 
Vsem izzivom boš kos, če boš ostal/a miren/
a. Ko pride do hitrih in pomembnih odločitev 
se večkrat ustrašiš. Poskusi zbrati pogum in 
že takoj povej, česa si želiš. Tvoja nova 
odločnost lahko pripelje do manjših 
prepirčkov z prijatelji, zato postopaj 
previdno.  

Škorpijon (24. 10 – 22. 11.) 

Nikoli ne pozabiš krivice, ki se ti je zgodila, 
kajne? Imaš močno osebnost in si nagnjen/a 
v maščevalnost. V naslednjih nekaj tednih 
poskusi biti bolj razumevajoč/a, to ti bo 
koristilo nekje v prihodnosti. Vsi smo ljudje, 
vsi se motimo, priznaj si, da tudi ti nisi 
popoln/a. Prijatelji te vidijo kot zelo 
zapleteno osebo, če želiš, da te bolje 
razumejo, se bolj odpri o svojem privatnem 
življenju. Mogoče boš presenečen/a,  koliko 
ljudi zanima tvoje mišljenje. Pogumno stopaj 
naprej po svoji življenjski poti.  

Tehtnica (24. 9. – 23. 10.) 

Tvoje glavno načelo je pravičnost, vendar si 
velikokrat neodločen/a. Dobro deluješ v 
družbi prijateljev in znaš z njimi sodelovati.  
Prijatelji cenijo tvojo odkritost. Ne pozabi, 
da rabiš čas zase in notranji mir. Zapomni si, 
da stopiti korak nazaj ne pomeni odnehati, 
temveč iti po zalet. Spoznal/a boš novo 
osebo, od katere se lahko veliko naučiš. Ne 
podcenjuj človeka, ki ga še ne poznaš dobro. 
Spomnil/a se boš na dogodke iz preteklosti in 
ker se zgodovina ponavlja, bodi pozoren/a, 
da ne boš ponavljal/a starih napak.  

Kozorog (22. 12. – 20. 1.) 

Česarkoli se lotiš, ti bo uspelo, ne 
obremenjuj se, če bo malce dlje trajalo. 
Čeprav si izredno odgovorna oseba, se lahko 
tvoje spletke slabo končajo. Ne znašaj se 
preveč na svojo preračunljivost, saj te 
prijatelji hitro prepoznajo. Ljudje okoli tebe 
te imajo radi in skrbijo za tvojo prihodnost. 
Bodi pozoren/a, da ne boš zamudil/a kakšne 
neverjetne priložnosti. Nove avanture te 
čakajo na ljubezenskem področju. Življenje 
je lepo, uživaj ga! 

Vodnar (21. 1. – 19. 2.) 

Zvede imajo zate en manjši nasvet; navadi 
ljudi, kdaj te morejo pustiti pri miru. 
Nekatere osebe ti pomenijo veliko več, kot si 
mislil/a, da ti bodo. Ne pozabi na stare 
prijatelje! Moraš se zavedati, da nihče ne bo 
delal za tvoje sanje, sam/a se moraš truditi da 
boš uresničil/a največjo željo. Uspelo ti bo! 
Pozitivna energija je povsod okoli tebe. Le 
naučiti se moraš, kako jo sprejeti v svoje 
srce. Malo samozavesti ti ne bo škodovalo, 
pokaži ljudem kdo si! 

Ribi (20. 2. – 20. 3.) 

Prihaja preizkušnja, kjer se boš moral/a 
odločiti koga poslušati; srce in glavo. 
Večkrat se sicer odločiš za srce, tokrat pa ne 
bi škodilo, če na situacijo pogledaš tudi iz 
druge strani. Prosi za pomoč nekoga, ki ti v 
zadnjem času veliko piše. Tisti, ki te imajo 
najraje bodo ostali ob tebi tudi v najtežjih 
časih, zato jih ne zanemarjaj! Spomni se na 
tiste, brez katerih ne moreš v življenju. 
Majhna pozornost lahko pomeni velike 
spremembe. Že sladek nasmeh lahko 
spremeni dan.  

Strelec (23. 11. – 21. 12.) 

Stvari, ki te težijo zdaj, se bojo kmalu 
razrešile. V iskanju resnice boš ugotovil/a 
nekaj šokantnega. Prijatelj se ti bo izpovedal, 
ne zdaj njegovega zaupanja. Bodi previden/a, 
s kom deliš svoje skrivnosti. Če boš preveč 
pod stresom poskusi s kakšnim novim 
športom in se malo pozabavaj. Si dovolj 
optimističen/a, da ti bo v šoli šlo tako, kot si 
si zamislil/a. Trdo delo in zbranost pa nikoli 
nista odveč. Stori nekaj lepega za družino, 
saj se dobro z dobrim vrača.  



Ikonične izjave v 2.a
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Vnalogi smo računali 

globino jezera, v katerem je 

podmornica in prišli do 

rezultata 198 metrov. 

"No, in iz tega sklepamo, da 

ta podmornica ni v Blejskem 

jezeru.”  

“Jaz rečem Azija in ti 

iščeš Japonsko - 

olala!!”

sošolka: »JAZ NE ZNAM  

RAZMIŠLJAT…« 

profesor: »JA KAKO, VSI 

SESALCI ZNAJO 

RAZMIŠLJAT, SAMO 

KURE NE.« 

“Opeka pade 

človeku na glavo. 

Koliko ga boli 

glava?” 

Tale naš meter za vlago 

ni tako natančen, ga je 

Kitajec naredil. Sicer 

smo ga že poiskusili 

popravit, ampak še zmer 

ni dober. Laborant Aleš 

ni ta pravi Kitajec. 

»Imamo osebni avto z neko 

maso in hitrostjo, brm brm, 

ter tovornjak z neko maso in 

neko hitrostjo. Trčita. Med 

trkom se sprimeta. Avto se 

nalima na tovornjak. 

Prvo vprašanje: kdo preživi? 

Drugo vprašanje: kolikšna 

povprečna sila deluje na 

šoferja tega avtomobila, če 

ves čas sedi, nič ga ne vrže 

čez šipo, edino malo obleži? 

In še zadnje vprašanje za 

današnji petek: Kdo bo bolj 

verjetno preživel?« 

"O, danes smo pa 1.12.–

same take številke, kot 

bodo pri vas v 

redovalnici.”

PREHAJANJE TOPLOTE ČEZ  

VAKUM:  

"MED ZEMLJO IN SONCEM JE 

PRAZEN PROSTOR. NO, VČASIH 

KAKŠEN MARSOVEC VMES 

PRILETI, AMPAK PUSTIMO ZDAJ 

TO." 

PREHAJANJE TOPLOTE: 

»ČE TOPLOTA NE BI PREHAJALA, 

JAZ NIKOLI NE BI ŽUPCE SKUHU.« 

Muha najprej leti nekaj časa 

počasi, nato nekaj časa hitreje, 

potem pa se zaleti v nasprotno 

vozeči avto. Kateri graf pravilno 

kaže gibanje muhe, kakršno bi 

opazil mirujoči opazovalec ob 

cesti? 

Profesorjev komentar: “Potem jo 

pa avto pobere in gre muha 

hitreje. Sicer pa, ta graf ni realen 

- muha je šla zelo hitro, take  se 

sploh ne splača zbit. Pa ko vklopiš 

brisalce, moraš še za to dati 

denat. Potem pa je še vse krvako 

in moraš spet pucat. To ni glih za 

navadne smrtnike.“ 

“Kaj delajo zmaju? 

Bruhajo, ane!" 



Latinska rebusa
Avtor: Gašper Kvartič, profesor latinskega jezika 

Rebus je uganka, pri kateri je treba iz risb stvari, črk ali znakov ugotoviti ustrezno besedo ali frazo. 

Če ga želite dešifirirati, morate pravilno poimenovati vse upodobljene predmete in razumeti, kaj 

znak to pomeni. Vendar pozor: spodnja rebusa (besede) sta v latinščini! 
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Rešitev: Vergilius; Deus ex machina

https://sl.wikipedia.org/wiki/Uganka


Ali ste vedeli…?

…, da je bil Arhimed, znan grški znanstvenik (ok. 287 – 212 pr. n. št.) v sorodu z Hieronimom II., 

kraljem Sirakuz?  

…, da so na starodavnem Kitajskem izdelovali črnilo iz sezama, pred cesarjem pa so morali dati v 

usta nageljnove žbice, da so imeli sladek zadah? 

…, da je 18.2.1979 v Sahari prvič snežilo? Sneg je padal 30 minut, vendar se je kmalu stopil. 

…, da so v rimski Kolosej včasih tudi spustili vodo, da so lahko zabavali množico s povodnimi 

bitkami? Še pred tem pa je imel cesar Neron tam postaviti ribnik za svojo vilo. 

…, da je najkrajša vojna v zgodovini trajala nekje med 38 – 45 minut? Govor je o angleško-

zanzibarski vojni leta 1896. 

…, da imajo Inuiti svojo državo na skrajnem severu Kanade, ki se imenuje Nunavut (slo. Naša 

država)? 

…, da je bila sladoledna lučka inovacija 11-letnega Franka Eppersona, ki je ponoči pomotoma 

pustil zunaj kozarec z leseno palčko, vodo in sodo? 

…, da se kisik pri -182,962 °C spremeni v bledo modrikasto tekočino in zamrzne pri temperaturi 

-218,4 °C? 

…, da je latvijščina eden od najstarejših jezikov v Evropi? Sorodna je s starodavnim indijskim 

sanskrtom. 

…, da je poimenovanje laser v resnici kratica za light amplification by simulated emission of 

radiation (slo. “ojačanje svetlobe z simulirano emisijo sevanja”)? 

…, da je najstarejša šala, ki vsebuje besedno zvezo »tvoja mami« stara več kot 3500 let in je bila 

prvič vklesana na tablico iz Babilonije? 

…, da flamingoti ne upognejo kolena, temveč gleženj na nogi? 

…, da so se Angležem do leta 1896 zdeli avtomobili tako nevarni, da je moral pred vsakim hoditi 

možak in mahati z rdečo zastavico? 

…, da je detergent izumil nemški fizik Fritz Gunther leta 1916, čeprav so že stari Rimljani poznali 

milo? 

…, da so prve tramvaje okoli leta 1830 vlekli konji? 

…, da je Michelangelo napisal pesem o tem, kako je bil sit slikanje Sikstinske kapele? 

Prirejeno po knjigi Fradon, John. 4000 stvari, ki jih tudi morate vedeti. Ljubljana: Cnkarjeva založba, 2005  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