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Serševke in
serševci

Stik,

glasilo Srednje elektro-računalniške šole Maribor
20. številka
Šolsko leto 2011/12
Urednica
Marjana Nerat, prof.
Uredniški odbor
Tatjana Antonič, prof.
Milena Milanovič, prof.
Urednica tujejezičnih prispevkov
Sanela Magerl Majhenič, prof.
Avtorji prispevkov
Dijaki in delavci SERŠ
Fotografije
Dijaki, učitelji in arhiv SERŠ

Z letošnjo, dvajseto številko,
se dijaško glasilo Srednje elektro-računalniške šole, STIK,
predstavlja v prenovljeni obliki, a še vedno ostaja glasilo,
ki se trudi predstaviti utrip
šole, katere dijaki ste. Od njegove zasnove pred daljnimi
leti se je marsikaj spremenilo, a še vedno si prizadeva
na zanimiv način predstaviti
vaše delo in počutje, vaše
sanje in hrepenenja, vaše izkušnje. Da pa bi se seznanili
tudi z učitelji, ki vas vodimo
skozi leta vašega srednješolskega izobraževanja, se med
prispevki najde tudi kak zanimiv utrinek iz našega življenja in dela.
Čeprav se generacije dijakov
menjajo, mi ostajamo in z
nami vaš in naš Stik. Sprejmite ga prijazno.
Marjana Nerat, urednica

Lektoriranje
Marjana Nerat, prof.
Oblikovanje
Domen Rupnik, prof.
Naslovnica
Jan Pomer, dijak
Tisk
Demago d.o.o.
Cena
1,00 EUR
Naklada
250 izvodov
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Dragi bralci Stika!
Čas od lanskega Stika pa do danes označujejo
v SERŠ izjemni uspehi dijakov, uspešno delo
Dijaškega parlamenta in številne kulturne prireditve.
Na svetovnem tekmovanju robotov RoboCup
Junior Rescue B, ki je bilo v Carigradu v Turčiji
med 7. in 10. julijem, sta dijaka tehniške gimnazije Tadej Tofant in Bojan Potočnik dosegla
drugo mesto na svetu v konkurenci 18 ekip iz 16
držav. Na tekmovanju so sodelovali tudi dijaki
tehnoloških velesil kot so ZDA, Japonska, Kitajska, Brazilija in Nemčija.
Od 19. do 23. julija 2011 nas je v Bratislavi na
Slovaškem na svetovnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenijo zastopal dijak poklicno
tehniškega programa elektrotehnik Gregor Nikolić in s projektom “Inteligentna regulacija
temperature v šoli” osvojil diplomo in medaljo.
V kategoriji je sodelovalo 21 držav s 40 nalogami, diplomo so prejele najboljše tri naloge na
vsakem področju.
Mitja Žgajner, dijak tehniške gimnazije, je v začetku šolskega leta 2011/12 postal svetovni prvak v raketnem modelarstvu. Prvič v zgodovini
je mladinec zmagal v članski konkurenci.
Dijaški parlament je tudi v minulem šolskem
letu organiziral vrsto odmevnih prireditev ali
sodeloval pri njih. Med njimi so prednovoletna
kulturna prireditev, informativni dan, maturantski ples in SERŠRock.
Iz sredstev šolskega sklada smo kupili dijaške
garderobne omare in dijaško pohištvo za hodnike, glasbeno mešalno mizo in digitalni fotoaparat. Sofinancirali smo prireditve, interesne
in športne dejavnosti dijakov ter enodnevni nagradni izlet dijakov na Dunaj z ogledom Tehniškega muzeja in studiev avstrijske TV.
Z rastjo Stika je rasla tudi kvaliteta in raznovrstnost dijaških prispevkov. Že 20. Stik, ki je
pred vami, to nazorno potrjuje z raznovrstnostjo področij in prispevkov. Kvaliteta prispevkov je vse boljša. Tudi pomen besed je danes
vse večji. Ko je neki politik “požrl” besedo,
niso mogli sestaviti zapisnika.
Ker zob časa briše marsikatere spomine, boste
lahko v kasnejših letih prav ob Stiku obujali
spomine na srednješolske dni.
Direktor: mag. Ivan Ketiš
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Vpiši se na SERŠ in postani
uspešen

Kolumna
Ne tako, dragi moji …
Na žalost ali na srečo sem ena starejših učiteljic te
šole, vendar me še vedno kak pripetljaj užalosti in
pretrese. Z nekaterimi dejanji naših dijakov se pač
ne morem sprijazniti. Včasih, ko grem po hodniku v
razred ali nazaj v zbornico, zavestno preslišim pogovore, šale, pripombe, kot da vse te zadeve niso
resnične, pač pa hude sanje. Tudi obrnem se proč
in spregledam podivjanost in nemogoče obnašanje,
pa ne do mene, temveč dijakov do svojih sošolcev.
Mislila sem, da so mladi občutljivi za vse krivice in
spodrsljaje, ki jih prinaša šola in izvajajo učitelji,
saj roko na srce, učitelji tudi niso več samo vzor ali
ideal nezmotljivega človeka. Ne mislim zgolj sporov,
do katerih gotovo pride, kjer se zbira veliko ljudi, ne,
mislim na normalno in vsakdanje druženje, prijateljsko obzirnost, saj ste vsak dan pravzaprav vsi v enaki koži. Včasih predrznost preseže vse meje, tako da
se zgrozim ob misli, da ste taki pravzaprav drug do
drugega. Nedolgo od tega se je zgodilo tudi v razredu med poukom, ko je sošolec sošolca tako ponižal,
da sem se morala krepko zbrati, preden sem odreagirala, ker bi se zlahka ne obvladala več. Pa se mi je
zdelo celo, da se sploh ni zavedel, kaj je storil, saj naj
bi bila zgolj šala. Morda zato, ker nima zraščenih las
čez oči, ali njegov pulover ni urezan po zadnji modi in
hlače ne po zadnjem barvnem kriku? Morda, ker prijaznost in vljudnost nista cenjeni odliki? Ker ne dela
težav ali ker ni iz mestnega središča? Povodov bi lahko bilo veliko, pa vendar bi morala z ne vem kolikšno
domišljijo sprejeti take vrste šalo, kjer gre bolj na jok
kot na smeh. Kako pa se počutimo nemi opazovalci
ob vseh velikih dejanjih mladeničev, ki kažejo svojo
izvirnost z brcami, pestmi in uničevanjem novih miz
in stolov po hodnikih? Pomembni so z mišicami, a žal
bolj malo z znanjem. Sama se počutim kot norec, ker
vztrajam pri normalnem in prijaznem komuniciranju
med ljudmi, ker želim razumeti dijake in jim olajšati
pot skozi osrednje šolanje, jih pripraviti na trdo življenje tam zunaj. Večina dojame smisel medsebojnega
spoštovanja, zato se dobro razumemo in mislim, da
nisem preveč domišljava, če sem prepričana, da se
imamo malo celo radi. Tudi osamljena nisem v svojem
prepričanju, k sreči še ne.
Tisti, zaradi katerih je ta kolumna nastala, je verjetno
tudi prebrali ne bodo. Žal. Taki frajerji so obžalovanja
vredni.
Tatjana Antonič
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Uspeh ni naključen! Če delaš prave stvari na pravi način, je možnost, da postaneš uspešen, še večja. Kakšen poklic bom opravljal
v življenju je pomembno
vprašanje in še pomembnejši je odgovor nanj, ki je
hkrati tudi odgovor na vprašanje: “Za kaj sem poklican, katero je tisto delo, pri
katerem bom zadovoljen in
uspešen?”
Da bi se osnovnošolci lažje in pravilneje odločali,
osnovne šole izvajajo poklicno orientacijo. Pri tem
običajno pomagamo srednje šole, tudi naša. Osnovnošolcem naše programe in
poklice predstavljamo na
več načinov.
Ob sredah dopoldan sprejemamo skupine osnovnošolcev in jim v obliki naravoslovnih dni približamo življenje in delo na naši šoli.
Sprejmemo tudi do tri oddelke osnovnošolcev hkrati
in jim v manjših skupinah
predstavimo raziskovalno
delo pri našem najuspešnejšem mentorju gospodu
Milanu Iviču. Spoznajo tudi
nekaj fizikalnih eksperimentov, v računalniškem
programu Photoshop pa
lahko povsem samostojno
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izdelajo plakat s svojimi fotografijami. Lahko tudi oblikujejo svojo spletno stran.
Pri predstavitvah sodelujejo razen ravnatelja, šolskih pedagoginj in učiteljev
še dijaki demonstratorji.
Osnovnošolcem pokažemo
predstavitveni film o značilnostih poklicev za katere
izobražujemo, seznanimo
jih z izvenšolskimi aktivnostmi ter z možnostmi in
postopki pridobitve različnih statusov. Odgovorimo
jim na vsako vprašanje, ki
bi jim olajšalo odločitev
za vpis v ustrezno šolo in s
tem odločitev za poklic.
Ob predstavitvah na SERŠ-u
izvajamo poklicno usmerjanje za osnovnošolce tudi na
tržnicah poklicev ter na razrednih urah in roditeljskih
sestankih devetošolcev.
Predstavljamo se tudi na
sejmih in drugih javnih prireditvah. V teh primerih se
naši dijaki predstavijo tudi
s kulturnim programom in
svojimi dosežki na raziskovalnem in drugih ustvarjalnih področjih. Naši dijaki
so res špica…
Šolski pedagoginji

Dijaki s statusi
Dijaki na Srednji elektro- računalniški
šoli lahko imajo naslednje statuse:

Ena od šolskih glasbenih skupin

Aleš Pernat, državni prvak v streljanju

Status športnika
Ta status ima na SERŠ-u
90 dijakov, ki se ukvarjajo
z različnimi športi npr. nogomet, košarka, strelstvo,
vaterpolo, judo, hip-hop,
veslanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika. Status
športnika dijaku omogoča usklajevanje šolskih in
športnih dejavnosti, tako
da je lahko uspešen na
obeh področjih. Dijak ima
na podlagi statusa različne
prilagoditve: napovedano
ocenjevanje, izostajanje od
pouka v času treningov in
tekem ter možnost opravičiti se od ocenjevanja dan
po tekmi. V okviru osebnega izobraževalnega načrta
si lahko dijak pridobi še
dodatne individualne prilagoditve in načrtuje pridobivanje ocen.
Status raziskovalca
Dijaki raziskovalci so na raziskovalnem področju zelo
uspešni tudi zaradi prilagoditev, ki jim jih omogoča pridobljen status raziskovalca.
Status demonstratorja
Dijaki ki sodelujejo pri promociji šole si lahko pridobijo status demonstratorja. Ti
dijaki urejajo spletno stran

Dijak demonstrator na ID

šole, oblikujejo plakate,
osnovnošolce vodijo pri
izdelavi plakata v photoshopu in izdelavi spletne
strani, predstavljajo našo
šolo na tržnicah poklicev v
osnovnih šolah, sodelujejo
na informativnem dnevu in
pripravljajo drugo propagandno gradivo.

Status dijaka s posebnimi
potrebami
Dijakom s primanjkljaji na
različnih področjih v individualiziranem programu na
osnovi odločbe, ki jo izda
Zavod za šolstvo, prilagodimo šolske obveznosti.
Prilagoditve jim omogočajo
fotokopiranje šolskih zapiskov, ure dodatne strokovne pomoči, napovedano
ocenjevanje, podaljšan čas
pri ocenjevanju, dodatno
razlago, uporabo različnih
pripomočkov npr. računalo,
obrazce, računalnik ipd.,
neupoštevanje napak, ki
izhajajo iz primanjkljaja
idr. Najpogosteje so to dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
(težave pri branju, pisanju,
računanju) in dolgotrajno
bolni otroci.

Status nadarjenega dijaka
Na SERŠ-u je teh dijakov
okrog 90. Status nadarjenega so si pridobili v
osnovni šoli in velja še za
ves čas srednješolskega izobraževanja. Naši dijaki so
nadarjeni na različnih področjih: matematičnem, jezikovnem, športnem, glasbenem, ustvarjalnem, tehničnem in računalniškem. Z
vsakim nadarjenim dijakom
na začetku šolskega leta
opravimo razgovor in na želji dijaka in njegovih staršev
pripravimo individualiziran
program. V njem opredelimo cilje dijaka za tekoče
šolsko leto in dejavnosti
s katerimi se bo ukvarjal.
Šola ponuja krožke na vseh
želenih področjih, priprave
na tekmovanja in prilagoditve pouka.
Irena Srša Žnidarič in
Maja Krajnc

Status kulturnika
Na naši šoli je veliko glasbenikov, ki se v okviru kulturnih prireditev lahko predstavijo publiki: sprejem novincev, novoletna prireditev,
informativni dan, predaja
ključa. Za dijake je še posebej zanimiv SERŠ Rock, na
katerem se predstavijo rok
skupine naše šole in gostje.

Dijaka novinarskega krožka s Stikom na ID
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Pouk nekoč – pela je tudi
palica!

Ali še na
mladih svet
stoji?
Koga lahko v današnjem
svetu štejemo za mladega? Statistični urad republike Slovenije za mladino
opredeljuje kot “mlade
oz. mladostnike” fante in
dekleta, stare od 15 do 29
let. Če pa pogledamo definicijo Združenih narodov,
lahko med mlade štejemo
vse od 15. do 24. leta starosti. Po zadnjih raziskavah različnih medijskih
hiš pridemo do zaključka,
da je na svetu že vsak peti
prebivalec uvrščen v kategorijo mladine. V Sloveniji
sicer delež le-teh v zadnjem času upada. Trenutno je k tej skupini prištetega 20,7 % prebivalstva.
Vsaj polovica mladine se
izobražuje, vseeno pa
njen položaj v svetu ni lahek in cvetoč. Predstavlja
zelo pomemben vir za razvoj in pozitivne družbene spremembe, vendar to
njeno poslanstvo zastira
nezmožnost hitrega osamosvajanja, stanovanjska
politika, zaposlovanje ter
nezmožnost samostojnega razmišljanja, kar je pokazala tudi raziskava časnika Mladina leta 2010.
Večina naštetih težav
izhaja iz prvega razloga,
saj je osamosvajanje ali
drugače povedano proces osamosvajanja zelo
pomemben, ker le neodvisen človek lahko v celoti
prevzame
odgovornost
za lastno življenje in tako
uresniči vse svoje cilje
in potrebe, hkrati pa poskrbi za svojo kvalitetno
prihodnost. Mladi danes
v očeh starejših večinoma veljamo za “nesrečnike”. Sojeni smo po svoji
lenobi in nezainteresira-
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Mladi so neusahljivi vir idej.

nosti, česar ne bi pripisal
samo mladini, temveč
tudi starejšim rodovom,
ki so nam takšne pogoje
ustvarili. Mladim je treba
dati delo, jih zaposliti, jim
pokazati zaupanje ter dati
vedeti, da so/smo svetu
potrebni. Naši politiki pa
so takšnim dejstvom še
naprej naklonjeni. Mislim
predvsem na zakon, ki
govori o zaposlitvi do 65.
leta starosti. Namesto da
bi starejše upokojili in jim
dali zasluženi čas za počitek, jih tako vsi skupaj
izčrpavamo do konca. Če
bi naredili prav to, bi rešili eno najtežjih vprašanj
– vprašanje o brezposelnosti. Brezposelni niso
le tisti z nižjo izobrazbo,
temveč tudi takšni z zelo
visoko izobrazbo. Po mednarodnih raziskavah je na
svetu med 620 milijoni
mladih sposobnih za delo
kar 81 milijonov brezposelnih. Čeprav marsikdo
pravi, da to ni tako zaskrbljujoče, “saj bodo že
dobili priložnost”, pa to
postaja vse večji problem.
Za kritično stanje ne moremo obtoževati drug
drugega, temveč moramo skupaj poskrbeti za
boljši jutri. Človek sam je
nič, skupnost in življenje
le-teh pa je vse. Moramo
se potruditi ter prevzeti
odgovornost in nalogo, ki
jo imamo v življenju, da
bomo zmogli odgovorno
živeti v veliki skupnosti, ki
nam je podarjena!
Uroš Pavkovič

Radoveden, v kakšno šolo so hodili nekoč, sem se odločil
za intervju z našim precej priletnim, a zato nič manj iskrivim in radoživim sosedom. Povedal mi je marsikaj, kar
se bo zdelo danes nam mladim oddaljeno svetlobna leta.
Povejte mi kaj o vašem osnovnošolskem izobraževanju.
V šolo sem hodil v 5 km oddaljeni kraj, Rob. Šel sem peš
po gozdni poti. Včasih me je spremljal oče, če je imel kakšen opravek, ali pa cerkovnik. Šola je bila osemrazredna,
a sem končal samo štiri razrede, saj sem pri pouku manjkal kar 92 dni letno. Živeli smo namreč na kmetiji, kjer je
bilo veliko dela. V družini nas je bilo pet otrok, toda trije
so umrli. Pomagati sem moral pri pobiranju krompirja, koruze, pri košnji ... Nismo imeli ne elektrike ne vodovoda,
tako da smo morali do doma nositi tudi vodo. Velikokrat
sem že pred poukom moral pasti ovce. Pozimi sem manjkal zaradi snega. V razredu je bilo od 25 do 30 učencev, a
to so bili trije, štirje razredi skupaj. Učil nas je en učitelj, ki
smo ga morali nagovarjati z gospod. Ravnatelju smo rekli
šolski upravitelj. Najbolj pa smo se bali nadzornika, ki je
prišel v šolo dvakrat letno.
Naši učni predmeti so bili: slovenščina, srbohrvaščina,
matematika, zgodovina, zemljepis, lepopis, prirodopis,
telovadba, petje in dvakrat tedensko verouk. Za lepopis
smo imeli zvezke z ozkimi in širokimi vrsticami. Pisati smo
morali od vrstice do vrstice (zaokrožimo ozko gor in široko
dol). Pisali smo s peresniki na črnilo. Imeli smo tudi tablice, na katere smo pisali s klinčkom, ki je puščal belo sled.
Pouk smo imeli štiri ure na dan, tudi ob sobotah. Prosti
smo bili le ob nedeljah in praznikih. Če je bil učitelj dobre
volje, smo se lahko igrali igro Kdo se boji črnega moža.
Pred in po pouku smo imeli šolsko molitev in mašo. Pozdravljali smo se z Z Bogom! Pri pouku smo sedeli po velikosti, fantje ločeno od deklet. Imeli smo tudi ročno delo:
dekleta so pletla in šivala, fantje smo sadili in cepili drevesa. Med odmorom smo malicali. Malico smo si prinesli od
doma, navadno kakšno sadje, kruh, pozimi suhe hruške.
Učitelji so bili zelo strogi. Poredni otroci so morali klečati
ob mizi ali pa so bili tepeni s palico po prstih. Pridni so
radi tožili. Predvsem dekleta. Fantje smo se po pouku velikokrat pretepali. Seveda smo bili naslednji dan kaznovani. Vedno smo morali imeti domačo nalogo. Nismo smeli
manjkati ali zamujati brez opravičila. Ocenjevanje pa je
potekalo podobno kot danes, le da ocen nismo mogli popravljati, ne pisnih in ne ustnih. Dvakrat letno smo dobili
izkaz. Ocenjeno je bilo tudi vedenje.
Za zaključek mi še povejte, kako ste bili oblečeni.
Oblačila so morala biti čista, zašita. Morali smo biti umiti,
z urejenimi nohti in čistimi ušesi. Vsakodnevno pregledovanje je bilo naloga razrednih rediteljev. Šolske torbe oz.
nahrbtnike pa smo podedovali od starejših bratov. Premožnejši so že imeli aktovke.
Almir Mulalić
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Svetovno tekmovanje
robotov v Turčiji
KAJ: Svetovno tekmovanje robotov v Turčiji
KDAJ: 5. - 12. julij 2011
KDO: SERŠ TEAM MB SLO
KAKO je to videl spremljevalec, prof. Slavko Nekrep
Se je komu sanjalo pred
časom, da se bo mala Slovenija pojavljala na svetovnih prvenstvih v nogometu?
Se je komu sanjalo, da bo
SERŠ TEAM poletel na svetovno tekmovanje robotov?
Bi si kdo pred odhodom
v Turčijo upal trditi, da bo
neki SERŠ iz Maribora tam

ko sem spoznal Bojana in
Tadeja ter postal tretji član
ekipe, spremljevalec v Turčijo. Če sem iskren, takrat
nisem vedel, pred kakšnim
izzivom pravzaprav sem.
Odkril ju je mentor, prof.
Milan Ivič, in kaj kmalu uvidel, da sta fanta talenta in
sposobna neverjetnih stva-

časovni načrt za izgradnjo
povsem novega robota,
programa, labirinta. Fanta sta se izkazala, delala
praktično dan in noč. Bil
sem samo koordinator dogodkov.
Verjetno vas ne zanimajo
podrobnosti, kaj vse je bilo
potrebno narediti glede
prijav, plačil, organizacije
potovanja, bivanja, realizacije vseh Bojanovih in
Tadejevih idej, kolikokrat
smo se sestali, kolikokrat
komunicirali.

drugi na svetu, boljši od Japoncev, Američanov, Nemcev, Kitajcev, Švedov itd.?
Sedaj imamo natisnjene
majice, plakate z napisi
“SERŠ MED NAJBOLJŠIMI
NA SVETU”.

ri. Žal mu čas ni dopuščal,
da bi ju sam spremljal.

Samo elektronskih sporočil
je bilo nekaj sto med Turčijo, koordinatorko dr. Suzano Uran iz FERI-ja, ravnateljem, dijakoma, agencijo,
zavarovalnico, prevozniki
in drugimi.

Pred prvomajskimi prazniki smo naredili podroben

5. julija smo se odpeljali v
Zagreb z vsemi ustreznimi

Po povratku smo bili deležni medijske pozornosti
- pogovori za Večer, snemanje za TV, obisk pri županu
Hoč, ministru za šolstvo…
v Celju na obrtnem sejmu
nas je obiskal celo premier.

potrdili. Kljub temu nam na
letališču ni bilo lahko, saj
robot ni vsakodnevni potnik, prav tako ne kovček s
posebnim orodjem.
Podobna zgodba se je odvijala tudi v Carigradu, ko
smo se že bali, da kovčka z
orodjem ne bomo več videli.
V Turčiji smo se dobro počutili, bivali sicer v bolj
skromnem hostlu, ampak
pomembno je bilo dogajanje v “areni”. Bilo je devet
tekem, osem najboljših se
je točkovalo. Vsakič novi labirint z novimi pastmi, pred
vsako tekmo dve minuti
časa za nastavitev parametrov v programu.
Mentorji nismo imeli dostopa do tekmovalcev. Poleg
odličnega robota in programa zanj so za drugo mesto
odločali zbranost, mirnost
in taktika. Bojan in Tadej
sta “carja”. Vodili smo do
predzadnje tekme, izgubili
smo za las.
Zadnji dan smo praznovali,
si polepšali dan s pohajkovanjem po Carigradu, naredili kar nekaj lepih fotografij in … poleteli domov.
Slavko Nekrep

Fotografije iz Carigrada so
preplavile Slovenijo.
Zgodba “SERŠ TEAM” se je
zame začela v marcu 2011,

www.sers.si
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RoboCup 2011 v Istanbulu – pozdravljena Mehika 2012!
Tadej Tofant in Bojan Potočnik sta v preteklem letu presenetila ne samo slovensko temveč tudi svetovno javnost z dosežkom, ki bi jima ga zavidali tudi precej starejši in izkušenejši tekmovalci. Na svetovnem tekmovanju RoboCup 2011
v Istanbulu sta namreč zasedla drugo mesto na svetu. Kako so potekale priprave in samo tekmovanje lahko preberete
v prispevku.

Prikaz delovanja robota ministru Lukšiču.

Kot so že zahtevala pravila
državnega tekmovanja RoboCup Rescue B Junior, da
je potrebno izdelati robota, ki rešuje žrtve, sva po
zamislih izdelala robota, s
katerim sva na svetovnem
tekmovanju RoboCup 2011
v Istanbulu zasedla drugo
mesto.
In kako poteka tekmovanje?
Robot rešuje iz “ruševin”,
kjer se nahajajo ponesre-

Zmagovalca s spremljevalcem,
profesorjem Slavkom
Nekrepom.
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čenci. V ta namen je na tekmovanju pripravljen labirint z različnimi stopnjami
težavnosti. S pomočjo GPS
senzorja, kompas senzorja,
žiroskopa ter pospeška-metra, se robot povsem
samostojno orientira po
prostoru. Njegova naloga
je, da pregleda hodnike ter
prostore v določeni stavbi
ali na območju (na tekmovanju je to kompleksni
labirint s slepimi hodniki,
odprtimi avlami in nastavljenimi ovirami na poti) ter
s temperaturnimi senzorji
ves čas spremlja temperaturo v okolici. Ko zazna
povišano temperaturo oz.
temperaturo človeka preko
brezžične Bluetooth povezave, pošlje na računalnik
informacijo o temperaturi
in lokaciji žrtve. Prav tako
lahko s pomočjo premika-

joče barvne mikro-kamere
brezžično opazujemo dogajanje v okolici. Premikanje
preko ovir mu omogočajo
močni motorji in gosenice,
na katere sta montirana
tudi magnetna encoderja,
ki mu omogočata določanje pozicije do milimetra
natančno, dolgi čas obratovanja pa mu zagotavlja LiPo
baterija. Po potrebi ga lahko krmilimo preko računalnika ali telefona s pomočjo
ustrezne aplikacije.
Cilj tekmovanja je bil, zgraditi reševalnega robota,
ki bi ga lahko postavili v
realno okolje in z njim odkrivali ponesrečence v ruševinah. Glavni namen je,
da ne izpostavljamo reševalca nevarnostim, ampak
v porušeno ali zastrupljeno
stavbo pošljemo skupino
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takih robotov, ki pregledajo
celotno območje, zaznajo
ponesrečence in posredujejo lokacijo teh reševalcem, nato pa se vrnejo na
izhodiščno točko. S tem je
reševanje hitrejše, učinkovitejše in manj nevarno za
reševalce.
Drugo mesto na državnem
tekmovanju nama je omogočilo udeležbo na svetovnem tekmovanju RoboCup
Rescue B Junior 2011 v Istanbulu v Turčiji. Takoj sva
začela razvijati novo, izboljšano verzijo robota, za kar
sva potrebovala približno
pol leta. Ker je nakup sestavnih komponent pogojen z denarjem, sva istočasno iskala tudi sponzorje,
ki so naju pri razvoju robota
denarno in/ali materialno
podpirali. Posebej se mo-

“Zmagovalni” robot

rava zahvaliti tudi Občini
Hoče-Slivnica, ki nama je z
donacijo omogočila nabavo
ključnih komponent.
Tekmovanje v Istanbulu je
skupaj trajalo pet dni. Prvi
dan je bil namenjen treningu, trije dnevi tekmovalnim

Tadej Tofant in Bojan Potočnik s pokalom

vožnjam (po dve na dan) ter
peti dan za SuperTeam tekmovanje, kjer sva v sodelovanju s Slovaki dosegla
tretje mesto. V tekmovanju
posameznih ekip sva prvo
mesto zgrešila le za pičlih
30 točk, tretjeuvrščena portugalska ekipa je zaostaja-

la že za 280 točk.
Polna novega znanja, izkušenj ter zagnanosti se že
pripravljava na svetovno
tekmovanje RoboCup 2012
Mexico v Mehiki, za katero
že razvijava novega robota
z več in še boljšimi funkci-

jami. S pravšnjo mero optimizma sva namreč prepričana, da bova letošnje taktično drugo mesto skupaj s
pomočjo novih in že obstoječih sponzorjev “nadgradila” z zmagovalnim mestom.
Tadej Tofant, Bojan Potočnik

Lastna ustvarjalnost, ideje in izkušnje
so pot k osebnostnemu razvoju
Milan Ivič, učitelj praktičnega pouka, je že vrsto let najuspešnejši mentor mladim raziskovalcem na Seršu. Ob izjemnem uspehu naših dijakov na Svetovnem tekmovanju robotov v Turčiji, RoboCup, in v Bratislavi, Expo-Sciences
International, v letu 2011, ga želimo predstaviti kot učitelja, ki zna v mladih odkriti potencial za raziskovalno delo in
kot izredno skromnega sodelavca.
Za začetek predstavite svojo poklicno pot, izobrazbo,
hobije, uspehe in nadaljnje
načrte.
Po končanem šolanju, inženir elektronike, sem se
zaposlil v tovarni Iskra polprevodniki Trbovlje. Tam
sem prvič ugotovil, da učinek praktičnega dela pomembno vpliva na razumevanje teoretičnega znanja.
Znanja s področja polprevodnikov so mi kar naenkrat postala razumljivejša,
ko sem določene učinke
lahko spremljal pri raziskovalnem delu v podjetju.

Gospod Ivič med svojim najljubšim opravilom
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V družbi z ministrom za šolstvo in svojimi dijaki ter sodelavci

V tistem času se je v našem
okolju odprl novi obrat, kamor se je iz Ljubljane preselila proizvodnja relejev.
Moja poklicna pot se je nadaljevala v tem obratu, kjer
sem delal v tehnološkem in
kasneje v razvojnem oddelku. Poleg razvijanja novih
izdelkov je bila naša glavna
naloga zmanjšati stroške
proizvodnje z raznimi polavtomatizacijami in avtomatizacijami posameznih
tehnoloških operacij.
V času privatizacije je sledil
stečaj podjetja. Po stečaju se je moja poklicna pot
nadaljevala na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor, kjer sem zaposlen kot
učitelj praktičnega pouka.
Na svoji poklicni poti sem
se neprestano srečeval
tako z uspehi kot tudi z neuspehi. Spoznal pa sem, da
lahko tudi neuspeh povzroči dodatni zagon v človeku,
ko se mora boriti, da s svojim znanjem in izkušnjami
prebrodi trenutno krizo.
Prosti čas najraje izkoristim
za pohodništvo, ko se od-
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pravim v hribe, za urejanje
okolice hiše in seveda za
svojo družino. Na žalost pa
je prostega časa vse manj,
saj se velikokrat vidimo le
zjutraj in zvečer. Velikokrat
vklopim računalnik, s pomočjo katerega razvijam
razna krmilna in regulacijska vezja, v korak s časom
pa hočem iti tudi s spoznavanjem novih programskih
okolij, ki so že skoraj na
dnevnem redu.

šam in pri delu spodbujam.
Boljši se mi zdi individualni pristop, saj so dijaki,
njihova znanja in pristopi
različni. S takšnim delom
opazim, da hočejo posamezniki rešiti probleme na
izvirne načine in ne vržejo
takoj puške v koruzo. Tem
dijakom pri reševanju nastalih problemov pomagam
in jih povabim v krožek, saj
pri rednem pouku zmanjka
časa.

Kako odkrijete dijake, ki so
pripravljeni sodelovati v
raziskovalnih nalogah?

V okviru krožka se pogovarjamo o različnih nalogah, ki
jih dijaki predlagajo oz. bi
jih radi izdelali. Tako nastane kar precej izvirnih idej,
ki jih več ali manj realiziramo, dijaki pa jih potem
predstavijo kot raziskovalne naloge. Moj princip je ta,
da najbolj pomagam dijakom začetnih letnikov, ki še
nimajo dovolj potrebnega
znanja iz smeri elektrotehnike, krmiljenja, regulacij
in programiranja. Nujno pa
ga potrebujejo, če želijo naloge dokončati. Teoretična
znanja jim v takih primerih
nudim na praktičnih predstavitvah, kjer takoj vidijo

Pri pouku so dijaki bolj ali
manj samostojni. Pri reševanju posameznih nalog
najraje vidim, da si dijaki
sami začrtajo pot, po kateri
bodo prišli do cilja oz. rešitve. Želim si, da so čim bolj
inovativni, da znajo sami
poiskati določena znanja
in informacije. Večkrat jim
le namignem, v kateri smeri naj naloge oz. probleme
rešujejo. Seveda jih pri tem
ne pustim same, njihovo
delo komentiram, se z njimi pogovarjam, jih poslu-
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odzive in vlogo posameznih elementov in sklopov
naloge. Pomagajo pa si tudi
med sabo. Dijakom zaključnih letnikov navadno izrazim željo, da oni mene kaj
naučijo, da mi pri njihovih
nalogah prikažejo izvirne
rešitve, do katerih so prišli
na primer v programskih
okoljih, katerih pa jaz še ne
poznam.
Kako motivirate dijake, da
ustvarjajo tudi po pouku v
svojem prostem času?
Dijaki želijo svoje naloge
dokončati ter raziskati in
prikazati njihovo delovanje.
Med poukom nimajo časa,
pa tudi jaz se jim ne morem posvetiti. Ostane samo
možnost, da se sestanemo
v prostem času. Večinoma
jim ni problem ustvarjati
v prostem času, večkrat to
celo predlagajo, saj vedo,
da se v eni ali dveh urah ne
da dosti narediti. Njihova
glavna motivacija je delujoči izdelek. Tudi priprave na
predstavitev večinoma potekajo v prostem času, saj
želijo biti čim uspešnejši.

Znebijo se treme, ki je sicer
vedno prisotna, če predstavljajo pred skupino. Je pa
vedno težava pri izdelavi
dokumentacije. Zanjo ne
najdejo časa ne doma in ne
v šoli. Vedno moram nanje
„pritiskati“ in jih opominjati na rok, ko je potrebno
dokumentacijo izdelati oz.
oddati.
Od kod črpate ideje za tako
široko raziskovalno delo?
Ali prihajajo k Vam dijaki
že z idejami?
Dijaki vidijo posamezne
naloge že na predstavitvah
v šoli in na informativnem
dnevu. Pri praktičnem pouku naravnam delo večinoma na primer praktične
uporabe v vsakodnevnem
življenju. Pogovarjamo se
o možnosti uporabe, izboljšavah, o problemih,
ki pri tem nastajajo in o
idejah, kako izdelati neko
napravo, ki bo delovala po
naših zahtevah. Porodijo
se zamisli in nekatere od
njih realiziramo. Pri tem
smo bolj ali manj uspešni.
Dijakom vedno pravim, da
ni cilj brezhibno delovanje
neke naprave. Glavni cilj
pri izdelovanju neke naloge je osvojiti nova znanja
in izkušnje, znati poiskati
določene informacije in jih
koristno uporabiti.
Ko dijaki vidijo naloge iz
prejšnjih obdobij, se večinoma sami odločijo o nalogi, ki jo želijo izdelati. Ko
jo končajo, že imajo v mi-

slih novo, ali pa izboljšavo
obstoječe naloge, ker so z
izkušnjami prišli do novih
spoznanj.
Ali pričakujete uspehe? So
uspehi motivacija in vzpodbuda za delo z dijaki?
Ko se ukvarjam z raziskovalci, imam vedno pred
očmi izkušnje z moje poklicne poti v proizvodnji,
gospodarstvu.
Strokovni
kader se mora ob nenehnem razvoju tehnologije
neprestano ukvarjati z razvojem in napredkom v
podjetjih, kar pripomore k
dvigu produktivnosti. Delavci, zaposleni v tehnologiji in razvoju, bodo lahko
le s svojo ustvarjalnostjo,
idejami, izkušnjami in znanju pripomogli k skupnemu
in osebnostnemu razvoju.
Napisane besede bo marsikdo razumel kot utopija,
vendar iz lastnih izkušenj
vem, da smo lahko bili konkurenčni le z večanjem produktivnosti in razvojem novih izdelkov. Tudi tam smo
kot ekipa večkrat delali v
prostem času. Ko smo, tudi
s pomočjo Siemensovega
kadra, dosegali zavidljive rezultate in se na neki
način naučili „reda“, je na
žalost podjetja prišel čas
privatizacije in lastninjenja.
Pri zaposlovanju se bodo
iskali ustvarjalni delavci,
inženirji. Znanja, ki se jih
učijo danes, bodo čez nekaj let zastarela. Le inovativni in tisti z raziskovalno

žilico bodo lahko uspešno
sledili nenehnemu razvoju
in upam, da bo med njimi
čim več takšnih, ki so končali srednješolsko izobraževanje pri nas.
Zakaj ste pripravljeni vlagati toliko energije in znanja v dodatno delo z dijaki,
ki pa po navadi ni cenjeno?
Zato, ker tak pač sem. Ne
morem se predati malodušju in se sprijazniti z dejstvom, da je izobraževalni
sistem razvrednoten. Nekaj
lahko naredim v to smer, da
bodo vsaj nekateri dijaki
obdržali ali pa pridobili dobro samopodobo, občutek
osebnostne rasti in potrebno samozavest za nadaljnji
študij.
Dodatno delo z dijaki po
navadi res ni cenjeno, kot
bi lahko bilo. Sem pa zadovoljen, ko mi dijaki raziskovalci z veseljem pripovedujejo o svojih dosežkih in
nadaljnjih načrtih. Po drugi
strani je pa res, da imam te
energije čedalje manj.
Kako Vi gledate na današnje generacije dijakov?
Mislim, da današnjo generacijo dijakov zaznamujejo
družbene razmere, v katerih živimo. Nič več ni cenjeno delo ampak v večini
primerov le kapital, kako
na čim lažji in enostavni
način obogateti. Zato tudi
dijaki terjajo predvsem
svoje pravice, na obvezno-
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sti pa pozabijo. Številne
vrednote kot so delavnost,
poštenost in pravičnost so
izgubile svoj pomen. Število brezposelnih je veliko,
zaposlovanja ni, tehnični
oz. naravoslovni poklici (in
izobraževanje) so zapostavljeni, plače so nizke ali
jih celo ni. V takih razmerah dijaki ne vidijo svetle
prihodnosti in se predajo
malodušju. Znanje naenkrat ni več pomembno, pomembna je iznajdljivost. S
takšnim kadrom tudi delodajalci lažje manipulirajo.
Kako se sami počutite kot
učitelj v poklicnem izobraževanju, saj vemo, da je
delo učitelja razvrednoteno?
Vedno iščem nove pristope, s katerimi želim motivirati tako sebe kot dijake.
Ko vidim nekatere uspehe,
ki smo jih z dijaki dosegli,
sem zadovoljen. V glavnem
pa je moje počutje odvisno
od počutja dijakov. Njihovo
počutje pa je velikokrat odvisno od trenutnega razpoloženja in od stopnje motiviranosti.
Upam, da bodo izgubljene
vrednote zopet pridobile na
veljavi, kajti takrat bo tudi
delo učitelja vredno svojega pomena. Tako v šoli kot
tudi v širšem okolju.
Tatjana Antonič in
Marjana Nerat
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Raketno modelarstvo
kot poklic
Mitja Žgajner, dijak 4.ag, je na zaključni tekmi v Sloveniji
dosegel izreden uspeh v članski konkurenci Svetovnega
pokala v modelarstvu in postal zmagovalec skupnega seštevka Svetovnega pokala v raketnem modelarstvu v kategoriji S8E/p – radijsko vodeni raketoplani. Da bi seznanili s to vrsto modelarstva tudi širšo javnost, smo prosili
Mitjo za kratek intervju.

Od kdaj se ukvarjaš z modelarstvom in kdo te je zanj
navdušil?
Z modelarstvom sem se
začel ukvarjati zelo zgodaj, mislim da v 3. razredu
osnovne šole. Navdušil
sem se preko revije TIM, ki
mi jo je brat prinesel domov. Moja modelarska pot
se je začela v astronavtičnem raketnem klubu Vega
iz Sevnice, kjer so me začeli
pripravljati za prva tekmovanja.
Kdaj so se začeli tvoji prvi
uspehi?
Moji prvi uspehi so se začeli kar hitro. Dokazovati sem
se začel že na prvem tekmovanju za mlade tehnike,
kjer sem osvojil 3. mesto.
To mi je dalo še dodatno
motivacijo za naslednja
tekmovanja.
Opiši ta svoj hobi. So kakšne kategorije in kaj vse
moraš obvladati?
V raketnem modelarstvu je
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8 različnih kategorij. Intenzivno tekmujem v treh kategorijah, ki jih bom na kratko opisal; to so S3A, S6A in
S8E/p.
Kategorija S3A so rakete s
padalom, kjer se ocenjuje
trajanje leta, ki ima dovoljeno maksimalno potisno
silo 2,5Ns. Za pristajalno
sredstvo je uporabljeno
padalo, saj mora vsak kos
varno pristati na zemlji.

vanjih in kakšni so tvoji
uspehi?
Tekmujem po različnih
evropskih državah kot so:
Španija, Češka, Srbija, Slovaška, Anglija, Romunija,
Rusija, Latvija…
V letošnji sezoni sem se
udeležil sedmih tekem za
Svetovni pokal in sicer v
Španiji, Srbiji, Sloveniji,
Latviji, na Poljskem in Hrvaškem, za zaključek sezone pa ponovno v Sloveniji.
Na omenjenih tekmah sem
osvojil šest prvih in eno
drugo mesto, kar me je
pripeljalo do zmage v skupnem seštevku Svetovnega
pokala.
Imaš poleg modelarstva še
kakšen hobi?
Ukvarjam se tudi z jadralnim letenjem, ki mi je priraslo k srcu tako kot modelarstvo. Sam že četrto leto
letim z jadralnim letalom.
Največja neumnost, ki si jo
napravil kot otrok ali mladostnik?
Moje največje neumnosti
se dogajajo na tekmovanjih, ko ne poslušam bolj
izkušenih članov reprezentance in velikokrat se zgodi, da zato ostanem brez
kakšne dobre uvrstitve.

Kategorija S6A so rakete s
trakom. Je zelo podobna
kategoriji S3A, ampak pri
kategoriji S6A je drugačno
pristajalno sredstvo in sicer
“strimer” oziroma zloženi
trak.
Moja najboljša kategorija
pa je S8E/p. To so radijsko
vodeni raketoplani. Pri radijsko vodenih raketoplanih se ocenjuje trajanje leta
in pristanek na točko.
Kje vse si že bil na tekmo-
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Ti vzame modelarstvo veliko časa? Katere materiale
uporabljaš in kje vse, kar
potrebuješ, dobiš?
Modelarstvo mi vzame veliko časa in odrekanja stvarem, za katera imajo moji
vrstniki veliko prostega
časa.
Uporabljam zelo veliko različnih materialov. Večinoma
gre za razne umetne mase,
balzo, tkanine, karbon…, ki
jih pa večinoma ne dobim v
Sloveniji, ampak jih naročam iz drugih držav (Avstrija, Češka, Srbija, Nemčija in
včasih celo Kitajska).
Bo morda tvoj poklic v prihodnje povezan z modelarstvom in kakšne želje še
imaš?
Želim si, da bi to postalo
moj poklic, vendar država
Slovenija ne podpira tega
športa tako kot druge države po svetu. V bodoče
upam, da se bo kaj spremenilo na boljše, saj dosegamo raketni modelarji vrhunske rezultate na svetovnih
pokalih ter evropskih in
svetovnih prvenstvih. Želim
pa, da bi opravljal poklic, ki
bo vezan na letalstvo, zato
bom študij nadaljeval na fakulteti za strojništvo.
Tomaž Verdinek

Veslanje je moj način
življenja

Že v prvih razredih osnovne
šole sem se spogledoval in
preizkušal v različnih športih. Bližina reke Drave in
njen magnet sta bila premočna. Zmagalo je veslanje.
Veliko “ krivdo” za to, da
sem danes veslač, ima tudi
družinski prijatelj Janez
Zupanc, ki je v letu 2004
postal mladinski svetovni
prvak v četvercu z Gašperjem Fistravcem in še dvema
veslačema z Bleda. Veslati
sem začel tudi zaradi tega,
ker se veslaški klub Dravske elektrarne Maribor,
kjer treniram, nahaja zelo
blizu mojega doma. Bresternica je poleg propadlega motela Jezero in mini
golfa zelo znana predvsem
po veslanju, saj so člani
kluba osvojili številne medalj z evropskih in svetov-

Priprave v Skradinu 2011

nih prvenstev.
Trenirati sem začel z osmimi leti. Ko sem prvič prišel
na trening, sem moral trenirati s starejšimi veslači, saj
sem bil med vsemi najmlajši. Tudi tekmovati sem prva
leta moral s starejšimi. Prvi
dve leti so bili treningi lažji,
prav tako mi še ni bilo potrebno hoditi na tekme v tujino. Moja prva resna tekma
je bila v Izoli leta 2005, kjer
sem presenetljivo zmagal.
Ta tekma mi je dala veliko
motivacije za nadaljnji resnejši trening. Tej tekmi so
sledile še druge in na vseh
sem se uvrstil zelo visoko.
Leta 2006 sem prvič veslal
na državnem prvenstvu na
Bledu. Veslati sem moral s
starejšimi in boljšimi veslači, saj starostne kategorije

za mlajše še ni bilo. Na tem
državnem prvenstvu sem
zasedel 5. mesto, a nisem
bil zadovoljen, saj sem bil
navajen zmagovati. Trener
in družina so me tolažili.
Bila pa je to moja prva izkušnja s porazom. Od takrat
dalje mi je jasno, da so poleg zmag in veselja sestavni
del športa tudi porazi.
Ena od pomembnih uvrstitev je bila leta 2007, ko sem
prvič zmagal na državnem
prvenstvu v enojcu. Ta zmaga mi je zelo veliko pomenila. Tako so se državni in
poddržavni naslovi vrstili
vsako leto, vključno z letom 2011, ko smo s kolegi
iz kluba ponovno zmagali v
četvercu.
Sedaj, ko je sezone konec, nam trener zastavlja
že nove cilje za naslednjo
sezono. Ti cilji so višji, kot
sem jih pričakoval. Naslednjo sezono, ki se začne
marca, je prvi cilj uvrstitev
na mladinsko evropsko prvenstvo. Ker treniramo z
reprezentanco, so treningi
vsak dan, tudi med vikendi.
Pri testiranju na simulatorjih veslanja nam vzamejo
kri, da preverijo mlečno kislino. Ti testi so zelo naporni. Nekateri moji soveslači
od napora tudi bruhajo.
Med vikendi, ob dobrih vremenskih pogojih, se večkrat odpeljemo na Hrvaško,
kjer imamo v letoviškem
kraju Skradin blizu Splita
zelo dobre pogoje za veslanje tudi pozimi.
Poleg tega se je trener odločil tudi za zimske priprave v Črni Gori konec meseca januarja. Veslanje je zelo
naporen šport. Ostanejo
le najbolj vztrajni ali pa
najbolj trmasti. Takšen je
eden od mojih vzornikov,
Anglež Sir Steve Redgrave,
kateremu je kraljica zaradi
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Zmagoviti četverec

dosežkov v športu dodelila častni naziv. Steve je
svojo formo vzdrževal celih

Veselje ob osvojeni medalji

dvajset let. Ima pet zlatih
medalj z olimpijskih iger. V
Angliji in Ameriki velja veslanje za zelo pomembno
športno panogo, ki so jo
v svet ponesle tudi tekme
med fakultetami. V Ameriki
obstaja bršljanova liga ali
angleško IVY league, ki je
športno združenje osmih
zasebnih univerz ZDA, ki
tekmujejo med sabo tudi v
veslanju. Zmaga na teh tekmah pomeni za študente in
fakulteto določen prestiž.
Doma je moj vzornik Iztok
Čop, ki je v razmerah, ki
se ne morejo primerjati z
angleškimi ali ameriškimi
dosegel zelo veliko. Ima
namreč 2 medalji z olimpijskih iger in več kot dvajset s
svetovnih prvenstev.
Veslanje mi pomeni zelo
veliko, pravzaprav ga živim
vsak dan in mi predstavlja
tudi način življenja. V popoldnevih in vikendih, ki jih
po šoli preživljam v klubu,
sem razvil tudi zelo dobre
prijateljske vezi z vrstniki,
kar mi pomeni še dodatno
vzpodbudo za nadaljevanje
kariere.
Miha Ramšak
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Šola in šport z roko v roki

V dvojcu za sotekmovalcem

Šport je moj način življenja. Ker veliko treniram,
sem pogosto odsoten zaradi priprav. Udeležujem
se tudi mednarodnih tekmovanj, zato je moja orga-

niziranost ključnega pomena. Šole in športa ni lahko
usklajevati, še posebno
ob pomanjkanju podpore
razrednika, vendar se ob
odrekanju in prilagajanju

lahko uspešno udejstvujem na obeh področjih.
Podpora staršev in trenerja
je tukaj velikega pomena,
saj nas lahko razbremenijo.
Starši z ustrezno podporo v
šoli, trener pa z ustreznim
programom na pripravah.
Ključ do uspeha so vsekakor pogoji za treninge in
izobraževanje, kar je treba
prilagoditi vsakemu športniku posebej.
V življenju je redko kaj
dano, zato se je za vse stvari treba boriti. Tudi v športu
rezultati ne pridejo sami
od sebe, ampak so plod
večletnega trdega dela. A
še takrat nas lahko doleti
neuspeh. Tako že več kot
pet let treniram veslanje,
zadnje leto tudi nastopam
v reprezentanci.

Pomembno si je zastavljati
cilje, ki nas motivirajo. Lansko poletje sem nastopil
na mladinskem svetovnem
prvenstvu v Londonu, kar
je bil moj najvišji cilj. Zdaj
si moram zastaviti nov cilj,
ki me bo motiviral. Le tako
lahko napredujemo. Da
lahko uspemo, moramo biti
ambiciozni in si zastavljati
visoke cilje.
Matej Grobelnik

Ples je moj vsakdan

ples vezan na religijo in
njene običaje, z razvojem
kultur pa je postal še oblika zabave sprva majhnih
skupin, kasneje pa način
preživljanja prostega časa
velikih množic.

V 20. in 21. stoletju je popularnih veliko vrst plesa:
bachata, balboa, balet,
beguine, black bottom, blues, boogie woogie, bossa
nova, break dance, bump
buny hug, cakewalk, calypso, charleston, conga,
cotillon, čačača, četvorka,
electric boogie, fokstrot,
flamenko, galop, habanera, hip hop, hustle, java,
jazz balet, jive, latino, lindy
hop, mambo, merengue,
pop, paso doble, polka,
quickstep, rock’n’roll, rueda, rumba, salsa, samba,
shag, slowfox, step, swing,
tango, twist, valček, jumpstyle ...

Glede na okolje, v katerem
se ples odvija, gre lahko
za umetniški ples, športni
ples oziroma rekreativni
ples, balet, dvorni ples,
ljudski ples, obredni ples,
idr.

Množico plesnih oblik delimo v skupine: standardni
plesi,
latinsko-ameriški
plesi, družabni plesi, folklorni plesi, disco plesi,
show plesi, orientalski plesi (trebušni ples) ... Plešeta

Božična produkcija 2011 - drugi v vrsti od desne proti levi je Rok Marin.

Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je govorica telesa, ki se izraža
skozi ritem glasbe in lahko
predstavlja stil človekovega življenja, kajti z vsakim
gibom se v človekovi duši
ustvarja zadovoljstvo. Ples
je del kulturne izobrazbe
vsakega posameznika in je
kultura posameznega naroda. Ples je tudi umetnost in
hkrati šport, v katerem se
prepleta usklajenost dveh
ali več teles. Nekoč je bil
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običajno dva (par), lahko
tudi solo ali pa skupinsko
(kolo).
Koreografija nekaterih plesov preteklosti je danes
že pozabljena. Zgodovina
evropske umetne glasbe
pozna številne vrste plesov,
ki se večinoma zrcalijo le še
v okviru skladb: allemanda, sarabanda, couranta,
gigue, poloneza, mazurka,
galiarda, pavana, gavotta,
siciliana, menuet, habanera, itd. Med zgodovinskimi
plesi je morda najbolj priljubljen ples četvorka.
„Beseda pove samo en
del, najslabši. Čim manj
govorim, tem jasneje se
razodevam. Ples je še nad
glasbo,“ je zapisal Izidor
Cankar v romanu S poti.
Rok Marin

Želel sem postati pilot
Rodil sem se 24. 2. 1995 v
mestu Brodi na območju
Lvova v Ukrajini in sicer v
dvojezični družini o četu
Damijanu in materi Iryni.
Ukrajina je največja evropska država. Podnebje je
celinsko z vročimi poletji in
mrzlimi zimami. Leži v vzhodni Evropi in na jugu meji
na Črno morje, na vzhodu
na Rusijo, na severu na Belorusijo, na zahodu pa na
Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Moldavijo.
V Ukrajini je 46 milijonov
prebivalcev; od tega je 18%
Rusov. Prebivalci Ukrajine
so pravoslavne vere, le pre-

bivalci Krima so muslimani.
Če se zazremo nazaj v zgodovino, vidimo, da je bila
nekoč današnja Ukrajina
srednjeveška vzhodnoslovanska država, ki je nastala
okoli leta 880. Ustanovili
so jo skandinavski trgovci
Varjagi, imenovani Rusi.
Kijevska Rusija velja za zibelko treh sodobnih vzhodnoslovanskih
narodov:
Belorusov, Rusov in Ukrajincev. V Ukrajini govorijo
ukrajinski jezik in pišejo v
cirilici. Ukrajinski jezik je
zelo lep in pojoč.
Tako ga opeva ukrajinski
poet Ivan Franko:

українська рідна мова,
мелодійна, світанкова.
в кожнім слові дзвін струни,
шепіт поля, спів весни.
неба чистого блакить,
осяйна щаслива мить.

Prvi in drugi razred osnovne šole sem obiskoval v

lih). Tuji jezik, angleščina,
se poučuje od 2. do 12. razreda.
Do sedmega razreda sem
obiskoval OŠ Lenart, zadnje tri razrede pa osnovno
šolo v Benediktu, kamor
smo se preselili leta 2008.
Sedaj sem star 16 let in obiskujem SERŠ, program tehniške gimnazije.
Smo štiričlanska družina,
saj imam mlajšo sestro
Emo. Ker so moje oči svetlo zelene, se mama včasih
pošali in mi reče, da v njih
skrivam košček poletja.
Moj pogled je pronicljiv in
marsikomu seže globoko
v dušo, kar vrstnike včasih
plaši. Športno postavo sem

Ukrajinski rodni jezik
si pojoč in čudovit.
Tvoje besede so kot spomladanska pesem,
kot zvon strun in šepetanje njiv,
kot bliskovit trenutek sreče.

Kot sem že omenil, sem se
rodil in del otroštva preživel
v mestu Brodi, ki se nahaja
v zahodnem delu Ukrajine.
Glede na velikost Ukrajine
je zelo majhno (40 tisoč
prebivalcev) ampak lično
mesto z lepo ohranjeno arhitekturo. V mestu so štiri
šole, enako število predšolskih ustanov, glasbena
šola in kolidž. V bližini je
vojaška baza zračnih sil
Ukrajine, zaradi česar sem
si v otroštvu želel postati
pilot. Pa tudi hiša, v kateri
sem živel s starši in starimi
starši, se je nahajala blizu
omenjene vojaške baze.

Trg Ševčenka

Ukrajini. Ko sem se preselil v Slovenijo, 15. oktobra
2003, sem moral zaradi
velike razlike v šolskem
programu in zaradi slabega znanja slovenskega jezika še enkrat obiskovati
drugi razred. Izobraževalni
program v Ukrajini poteka drugače. Ocenjuje se s
točkami od 1 do 12. Na tak
način lahko učitelj natančneje oceni znanje učenca.
Šolanje traja 9 ali 12 let. V
tem času se zaključi osnovnošolsko izobraževanje ter
izobraževanje v poklicni
šoli ali splošni gimnaziji. V
prvem razredu so tako kot v
Sloveniji opisne ocene, od
drugega razreda dalje pa
se ocenjuje v točkah (ba-

in pravičnost. Rad berem
knjige, poslušam glasbo
in obožujem dobro hrano.
Spomini na moje otroštvo
so še zmeraj topli, zato
med poletnimi počitnicami
vedno obiščem babico in
dedka v Ukrajini.
Velikokrat tudi razmišljam
o svoji prihodnosti. Takrat
imam v mislih naslednje
besede:
Življenje je igra, igraj jo!
Življenje je izziv, sprejmi ga!
Življenje je sen, uresniči ga!
Življenje je sreča, uživaj jo!
Tudi jaz verjamem, da nam
življenje ponuja veliko možnosti, ki jih želim maksi-

Slika Eme z dedkom

podedoval po materi. Sem
resen in zanesljiv, dobro
znam presoditi ljudi, čeprav včasih napačno, toda
na napakah se učimo. V
življenju je namreč tako,
da je človekovo bivanje na
zemlji namenjeno temu, da
si pridobivamo izkušnje in
znanje. Cenim natančnost
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malno izkoristiti. Nimam še
določenih ciljev, a vem, da
bom svoje življenje preživel
tako, da na koncu ne bom
obžaloval brezciljno preživetega časa.
Mihajlo Dokl
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Novoletni koncert v Rušah

Nastop ob materinskem dnevu

Bili smo brez konkurence

je bil profesor Remšak. Z
delovanjem v tej sestavi
smo začeli meseca junija
leta 2006 in se oktobra istega leta udeležili regijskega tekmovanja komornih
skupin. Skupaj z mentorjem smo izbrali tri skladbe
in začeli s trdim delom. To
je potekalo ob vsakodnevnih vajah doma še tri do štirikrat tedensko na skupnih
vajah. V konkurenci petih
skupin smo bili najmlajši,
a smo kljub temu dosegli
prvo mesto in se uvrstili
na državno tekmovanje komornih skupin. Pred nami
je bil velik izziv in še več
dela, ki je potekalo tudi
takrat, ko so ostali imeli
zimske počitnice. Vendar
je bil ves trud poplačan 13.
3. 2007, ko je v Ljubljani, v
Zavodu svetega Stanislava,
potekalo državno tekmovanje komornih skupin. V
konkurenci petnajstih skupin smo dosegli najvišje
število točk in tako postali
državni prvaki. Največji
dogodek je sledil 23. 3.
2007, ko smo nastopali na
koncertu prvonagrajencev
v Slovenski Filharmoniji v
Ljubljani in se še istega leta
udeležili
mednarodnega
tekmovanja v Novem Sadu,
kjer smo presegli pričakovanja in znova “pokasirali”
100 točk.

pov je bilo še več. Igrali
smo na raznih prireditvah,
otvoritvah, v cerkvah in še
kje. Seveda so bili ti nastopi tudi plačani. Tako
smo nadaljevali, dokler ni
eden od članov končal nižje glasbene šole in se vpisal na srednjo. Naslednje
leto se je nanjo vpisal še
drugi član, jaz pa sem čez
eno leto prišel na SERŠ. Po
končani nižji glasbeni šoli
bi lahko nadaljeval na srednji, a sem si premislil, saj
bi moral veliko časa porabiti za vajo, a mi ga že sedaj
večkrat primanjkuje.

Toda tekmovanj in nasto-

Andraž Vergles

čeprav sem dijak tretjega
letnika na SERŠ, je moje življenje v veliki meri povezano z glasbo. V glasbeno šolo
sem se vpisal leta 2002, ko
sem obiskoval pripravnico.
Naslednje leto sem začel
hoditi v prvi razred glasbene šole, ko sem tudi pričel z
igranjem trobente. Čez dve
leti sem postal član društva
Godbe Ruše, kjer igra tudi

ritmih in povsem napolnil
Športno dvorano Ruše. Ne
samo publika, tudi mi smo
uživali. Z društvom gremo
tudi na izlet, vsako leto pa
se udeležimo tudi intenzivnih vaj. Do nedavnega smo
hodili tudi na morje, a smo
se morali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
temu odpovedati.

S podelitve v Novem Sadu

moj oče. Vaje, ki potekajo
vsak petek, zelo rad obiskujem predvsem zaradi
dobre družbe in številnih
zabavnih trenutkov. Nastopov, med najpomembnejše
spada vsakoletni novoletni
koncert, je veliko. Letošnji z
naslovom VIVA LA FIESTA je
potekal v latinskoameriških
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V času, ko je bil dirigent
Godbe Ruše profesor Dušan Remšak, moj učitelj trobente, smo tekmovali v prvi
kakovostni skupini. Isto
leto sem tudi začel igrati v
skupini trobent TRIO DEČKI,
kjer sta ob meni igrala Anžej Remšak in Leon Pokeržnik. Naš mentor in učitelj
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Pred nastopi s skupino
TRIO DEČKI se je velikokrat
zgodilo, da smo se tako
smejali, da smo komaj začeli nastop. Tako je bilo tudi
na zadnjem nastopu oziroma generalki pred državnim tekmovanjem, ko smo
nastopali pred zelo “številnim” občinstvom štirih ali
petih ljudi.
Na nastopu v eni izmed
cerkva je na kor, kjer smo
čakali na svoj trenutek, prišel cerkovnik z mošnjičkom
za prostovoljne prispevke.
Ko sem ga zagledal, sem
dejal: “Kaj zdaj moramo še
plačat, da bomo lahko špilali!” Temu je sledila salva
tihega smeha.

Moj šport - kolesarstvo
Na naši šoli, med vsemi
drugimi skupinami učencev, čas prebijajo tudi športniki, ki so sicer v manjšini.
Ukvarjajo se z najrazličnejšimi športi, večina verjetno
z najbolj popularnim nogometom, velik del pa je na
SERŠ-u gotovo računalniških igričarjev, med katere
se sam ne uvrščam.
Sam sem dober del svojega srednješolskega življenja posvetil enemu najbolj
garaških športov - kolesarstvu. Večina vrstnikov tega
športa seveda ne pozna,
kar jim seveda ne gre zame-

riti, saj je v Sloveniji, kljub
nekaterim svetovno znanim
kolesarskim imenom in vse
večjim uspehom naših fantov, precej nepopularen. Da
je to resnično šport garanja
in odrekanja, sem uspel izkusiti tudi sam. Opravljati je
treba vsakodnevni trening,
ki vzame čas od prihoda iz
šole ter do sončnega zahoda, to pa seveda oteži še
šola. Zelo težka naloga za
človeka je namreč biti popolnoma fizično pripravljen
po zgodnjem vstajanju ter
osmih urah obremenjevanja možganov. Seveda pa
se mora kolesar kot dijak

Bil sem član smučarske
ekipe SERŠ-a
Na smuči sem prvič stopil
pri štirih letih. Navdušila
sta me oče Danilo in mati
Irena. Na začetku sem se
spoprijemal s težavami, a
sem jih sčasoma odpravil.
Do sedmega leta starosti
sem smučal samo v spremstvu staršev, nato pa sem
se udeležil prvih smučarskih tečajev, za zabavo pa
tudi številnih tekem.
V tretjem razredu osnovne
šole sem se smučanja lotil
resneje, saj sem začel obiskovati celoletno šolo smučanja. Ta trening je trajal dve
leti. V smučarski šoli smo že
vadili vožnjo po smučarski
progi označeni z vratci za
veleslalom, hkrati pa sem se
učil nove tehnike smučanja.
V četrtem razredu sem prvič tekmoval in sicer v veleslalomu. Zasedel sem
sedmo mesto, a se nisem
uvrstil naprej. Toda to mi ni
vzelo volje, saj sem tekmoval v vseh razredih osnovne

šole razen v osmem. Takrat
sem si namreč pri nogometu zlomil nogo. V devetem
razredu sem nato dosegel
svojo najboljšo uvrstitev in
sicer šesto mesto ter se uvrstil naprej na področno tekmovanje, kjer sem bil osmi.
Leta 2011 sem tudi prvič
tekmoval za Srednjo elektro – računalniško šolo
Maribor. V tekmi na Arehu
sem osvojil peto mesto in
s tem pripomogel k skupni
uvrstitvi naše šole na drugo
mesto. Boljša od nas je bila
samo 2. gimnazija Maribor.
Za tiste, ki vas mika, da bi
se spustili po zasneženih
strminah, pa nekaj osnovnih podatkov.
Alpsko smučanje je spuščanje po zasneženih hribih
s smučmi in ga je mogoče
primerjati tudi s smučarskim
pohodništvom, nordijskim
smučanjem, tekom na smučeh, smučarskimi skoki in

pripraviti tudi za naslednji
dan, kar se zavleče v večerne ure, dostikrat pa se ta
del preprosto izpusti zaradi
druženja s prijatelji ali kakšnega drugega zabavnega
opravila.
Iz napisanega bi lahko hitro
sklenili, da pri kolesarstvu
ni pozitivnih stvari, vendar
je po mojih izkušnjah prav
nasprotno. Z vsakodnevno
vadbo si po jutranjih predavanjih namreč zelo zbistriš
možgane. Zelo zanimiva so
tudi vsa potovanja, ki jih
prinese ta šport. Zima prinese priprave na sezono v
toplejših krajih ob obali celotnega Jadranskega morja,

telemark tehniko. Posebej
se je uveljavilo po izumu
vlečnic, saj se smučarjem
ni bilo več potrebno truditi
z naporno in dolgo hojo navzgor, da bi se nato v kratkem
času znova znašli v dolini.
Za smučanje pa potrebujemo tudi smučarsko opremo, kamor sodijo smuči,
smučarski čevlji, smučarske palice, smučarski kombinezon ter smučarska očala in čelada.
Ob rekreativnem smučanju
poznamo še tekmovalno
smučanje, ki je pod okriljem mednarodne smučarske zveze (FIS). FIS skrbi za
izvedbo petih smučarskih
disciplin, to so: slalom
(edina disciplina, kjer je
proga označena s količki),
veleslalom, superveleslalom, smuk in kombinacija
(slalom in smuk). Za razliko
od rekreativnega smučanja
se tekmovalno smučanje
vozi na čas in po vnaprej
določeni progi označeni s
količki ali vratci.
FIS ali mednarodna smučarska organizacija skrbi
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Padci niso redkost.

na sezono pa sem se med
vikendi udeležil tudi do 40
tekmovanj v Sloveniji, na
Hrvaškem ter v Italiji, kjer
sem prejel tudi nekaj nagrad.
Kolo zato priporočam vsem,
ki bi radi živeli aktivno življenje v športnem duhu.
Lep športni pozdrav!
Klemen Furman

Po zasneženih pohorskih strminah

za vsa zimska športna tekmovanja že od leta 1924.
Sedež ima v Oberhofnu v
Švici. Ko je bila leta 1908
ustanovljena
Norveška
smučarska zveza, so se začele pojavljati prve pobude
za ustanovitev organizacije, ki bi vodila in nadzorovala vsa zimska tekmovanja. Nastala je leta 1910, ko
se je na Norveškem zbralo
22 delegatov iz 10 držav.
Tedaj so pod norveškim
vodstvom postavili temelje
organizacije FIS. V naslednjih letih so se še sestali v
Stockholmu in Münchnu ter
leta 1914 v Christiani, kjer
so predlagali, da bi smučanje postalo olimpijska
disciplina. Na ustanovitev
trdne krovne organizacije
pa sta zelo vplivali srečanji
v Stockholmu leta 1922 in v
Pragi leta 1923.
Uroš Rihter
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Ameriški nogomet
mi je zelo pomagala in me
vzpodbujala. Čez čas sem
postal vedno boljši in kar
hitro sem se znašel na poziciji lovilca.

Šport, ki me je navdušil
tako zelo, da ga resno treniram, je ameriški nogomet. Sem lovilec pri klubu
ameriškega nogometa Maribor Generals. Pred tem
sem igral košarko, odbojko in dolgo tudi nogomet.
Vendar sem zaradi kolena
moral začasno prenehati s
športom. Po približno dveh
letih so bolečine v kolenu
izginile in ni trajalo dolgo,
ko me je prijatelj navdušil
za ameriški nogomet. Hitro sem spoznal ekipo, ki

Ameriški nogomet je šport,
ki se je razvil iz ragbija.
Leta 1879 ga je izumil Walter Camp, ki je bil igralec
in sodnik na univerzi Yale.
Čez čas je igra postajala
vedno zanimivejša, zato
so ustanovili profesionalne ekipe. Leta 1920 so se
organizatorji odločili da
ustanovijo NFL (nacionalno
nogometno ligo). Hitro se
je približal 15. januar leta
1967, ko se je odvijalo prvo
prvenstvo ameriškega nogometa‚ “SuperBowl” v Los
Angelesu. Skozi leta je ta
šport dozoreval in nastajalo je vedno več profesionalnih ekip. Trenutno se odvija
SuperBowl 46.
Na prvi pogled deluje ame-

Oprema

Rokavice za
lovilca in tekača

Čelada za
vse pozicije
(trenutno med
najboljšimi)

Čevlji - močne
pozicije (linija,
linebackers)
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Rokavice za
močnejše
pozicije (linija)

Ščitniki za
podajalca,
lovilca in
kornerja

Ščitniki za noge (vse pozicije)

Ščitnik za zobe

Ščitniki za
močnejše
pozicije (linija,
linebackers)

Klasična žoga

Čevlji - hitre
pozicije
(safety,korner,
lovilec, tekač)

Moja ekipa

riški nogomet kot nekakšno
zaletavanje igralcev enega
v drugega, vendar ni tako.
V igri imata tako napad kot
obramba preko 200 akcij, ki
jih morajo igralci poznati na
pamet. Cilj igre je spraviti
žogo v nasprotnikovo končno polje, kar je precej težje
kot se sliši. Za ta cilj se trudi 11 napadalnih igralcev, ki
jih vodi podajalec. Na drugi
strani pa je 11 obrambnih
igralcev, ki tega nikakor ne
bodo dovolili. Napad ima
4 poskuse, da osvoji 10
yardov. Če jim uspe, imajo
4 nove poskuse, če pa so
neuspešni, sledi predaja
žoge. Napad in obramba se
menjata. Točke večinoma
pridobivajo tekači, lovilci,
včasih pa tudi podajalci, če
se odločijo, da sami stečejo
v končno polje. Ko igralec
priteče v končno polje oz.
Touchdown, ekipa pridobi
6 točk. Sledi ponovni poskus za Touchdown ali strel
na gol. Za strel se lahko ekipa odloči tudi, če ne more
priti do končnega polja. Pri
tej akciji en igralec pridrži
žogo strelcu, ta pa cilja na
gol za 3 točke. Pri točkah pa
ne smemo odšteti obrambe, saj lahko tudi ona prestreže podajo in takrat lahko obramba steče v končno
polje napada. Lahko pa
obrambni igralci podrejo
podajalca z žogo v njegovem končnem polju in si s
tem pridobijo 2 točki.
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Pri ameriškem nogometu je tudi veliko poškodb.
Minimizirajo jih s pravilno tehniko ob udarcih in z
opremo. Vsak igralec ima
ščitnike za določeno pozicijo. Obvezna oprema je:
čelada, ramenski ščitniki,
ščitniki za noge, ščitniki za
zobe, igralci pa lahko imajo
tudi rokavice, ki pomagajo
pri lovljenju žoge, in posebne čevlje.
Vsak igralec mora biti fizično in tudi psihično pripravljen, saj teče po igrišču
ki je dolgo 110 metrov in
široko 45 metrov. Tekme
potekajo čez vse leto tudi
v najhujšem dežju, po
najhujši vročini in celo po
snegu. Pred vsako tekmo
gredo igralci skozi vse akcije, polepijo si tudi gležnje
in zapestja, da ne pride do
zlomov. Tik pred tekmo ima
glavni trener motivacijski
govor, da si pridobijo igralci
morilski nagon, ki ga potrebujejo na igrišču.
Pri nas se tekme začnejo
spomladi. Letos smo bili 3.,
naslednje leto pa ciljamo
na 1. mesto. Naši nasprotniki so: Ljubljana Silverhawks, Koper Pirates, Zagreb Thunders, Alp Devils,
Gold Diggers in Murska Sobota Storks.
Robin Tomažič

Na SERŠ-u se je marsikaj dogajalo tudi v letu 2011
Tudi v letu 2011 se je na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor dogajalo marsikaj zanimivega. Seveda so ene dejavnosti opazne bolj kot druge. Naši dijaki so aktivni na številnih področjih, kar kaže tudi lepo število krožkov, ki delujejo
na šoli. Vendar, če ne bi bilo učiteljev, ki žrtvujejo marsikatero prosto uro, da posredujejo dijakom še tisto nekaj več,
in dijakov, ki so ponujeno pripravljeni sprejeti, uspehov in prepoznavnosti v širšem slovenskem pa tudi svetovnem
prostoru ne bi bilo.
Kratek pregled nekaterih dejavnosti, ki jih v letošnjem Stiku nismo posebej predstavili, so pa prav tako pomembne, si
oglejte s pomočjo slikovnega gradiva, ki je zgovorno samo po sebi.

1. Informativni dan – 11. in 12. 2. 2011
Številne dejavnosti prikazane tako na uvodni prireditvi v šolski telovadnici kot v prostorih šole so pritegnile veliko
število obiskovalcev. Tako osnovnošolci kot njihovi starši so bili nad prikazanim navdušeni, kar je tudi dovolj velik
razlog za zadovoljstvo vseh, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi ID.

Ne samo osnovnošolci, tudi njihovi starši so si z zanimanjem
ogledovali predstavitve.

Kemijski preizkusi so zelo
odgovorno delo.

Le kaj nam prinaša novi STIK?

2. Pust– 8. 3. 2011
Četudi je pustni torek sovpadal z 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, smo oba praznika družno spravili pod
streho in se neizmerno zabavali ob predstavitvah dijaških skupin in pogumu sicer redkih, vendar prav zaradi tega še
kako dobrodošlih učiteljskih maskah.

Najodmevnejša med
dijaškimi pustnimi maskami
je bila gasilska desetina z
demonstracijo gašenja požara.

Da pa ne bi bile ženske
prikrajšane za voščilo ob
njihovem prazniku, je poskrbel
sam šejk in jim marsikaj obljubil.

Učiteljske pustne maske
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3. Robosled 2011
V četrtek, 10. marca, je na šoli potekalo predtekmovanje
državnega tekmovanja osnovnošolcev z mobilnimi roboti.
Rezultati tekmovanja po kategorijah:

DIRKAČ 1. Matic Gačar – OŠ Pesnica 2. Isen Aziri in Kevin
Žiher – OŠ Martina Konšaka 3. Uroš Kurnik in Jernej Majer – OŠ Tabor I
OBLIKOVALEC 1. Domen Ornik – OŠ Starše 2. Matic Gačar
– OŠ Pesnica 3. Rok Friš in Aleksander Stevanović – OŠ
Martina Konšaka
POZNAVALEC 1. Matjaž Kajba – OŠ Ludvika Pliberška 2.
Jan Takač – OŠ Ludvika Pliberška 3. Rok Friš in Aleksander Stevanović – OŠ Martina Konšaka

Tekmovanje je potekalo pod budnimi očmi komisije.

S podelitve priznanj in nagrad sodelujočim

4. Ko te napiše knjiga

5. Predaja ključa

15. 4. do 23. 4. 2011
Mladinski kulturni center Maribor je bil tokrat organizator že 14. slovenskih dnevov knjige v Mariboru z
letošnjim naslovom Ko te napiše knjiga 2011. V tem
času se je na 34 različnih lokacijah v mestu zvrstilo 70 dogodkov, akcij in prireditev, na katerih se je
predstavilo okoli 230 ustvarjalcev. Osrednja tema
letošnjega literarnega festivala, ki je vključen tudi v
program Evropske prestolnice kulture, je bila literatura in glasba. Na enem od prizorišč, na Grajskem trgu,
se je prestavila glasbena skupina dijakov Serš.

Serševski bend je znova navdušil.
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V sončnem majskem dopoldnevu so pokrito tribuno
Ljudskega vrta zapolnili naši dijaki. Ob bučnem navijanju in vzpodbujanju so spremljali boje dijakov 3. letnikov za osvojitev ključa šole, ki ga vsako leto nosilci
enega izmed četrtih letnikov predajo v varstvo zmagovalcem prireditve. Ob ravnateljevem govoru in glasbeni spremljavi potekajo boji za enoletno varstvo ključa.
Prireditev je tudi možnost za zahvale in nagrade učiteljem, ki so bili za karkoli zaslužni v preteklem šolskem
letu. Nagrada je tradicionalni IVEK!

Zadovoljni novi lastniki ključa SERŠ
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6. Nagradni izlet na Dunaj
junij 2011

Tradicionalno šola vsako leto ob zaključku šolskega leta nagradi najprizadevnejše dijake in njihove mentorje z nagradnim izletom po Sloveniji ali tujini. Tokrat smo se odpravili na Dunaj, kjer smo se sprva seznanili s kulturnozgodovinskimi znamenitostmi mesta. Sledil je obisk Tehniškega muzeja, kjer so lahko dijaki sami izvedli večje število
eksperimentov in si zapeli ter zaigrali v glasbenem studiu.
Po kosilu je sledil ogled poslopja in studia avstrijske državne televizije – ORF, kjer smo si ogledali prostore, prisluhnili razlagi o poteku snemanja oddaj in v živo spremljali vajo za oddajo Zvezde plešejo. Na koncu smo se še lahko
preizkusili kot snemalci, napovedovalci vremena in televizijskega dnevnika, nekateri pa so tudi poleteli na metli.

Ne samo dijaki, tudi učitelji so se razveselili
nagradnega izleta.

Ogled studiev ORF

V Tehniškem muzeju je našel
vsak nekaj zase.

Prešerno razpoloženje na avtobusu

Pred Štefanovo cerkvijo na Dunaju

Napovedovanje vremena

7. Mednarodni obrtni sejem v Celju
7. 9. do 14. 9 2011

Dijaki SERŠ, ki so poskrbeli za odmevnost šole v svetovnem
merilu.

Na 44. MOS je bila predstavitev Serš zelo odmevna, k čemur so pripomogli naši dijaki Gregor Nikolić, Tadej Tofant
in Bojan Potočnik, ki so razstavili svoje izdelke, s katerimi so na mednarodnih tekmovanjih v Istanbulu in Bratislavi dosegli najvišja mesta. Razstavno mesto je obiskal
tudi predsednik vlade, ki si je z zanimanjem ogledal izdelke in prisluhnil razlagi naših dijakov.

Dijaki s predsednikom vlade Borutom Pahorjem

www.sers.si
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8. Delavnica šole elektronike

9. Bodi frajer brez droge

Da bi popularizirali med učenci osnovnih šol področje
elektronike, smo na SERŠ izvedli delavnico pod mentorskim vodstvom učitelja Milana Iviča in našega bivšega dijaka, danes študenta, Gregorja Nikolića. Delavnice
se je udeležilo 9 osnovnošolcev. Izdelovali so utripalnik, Night rider, smrečko in elektronsko kocko. Pri delu
so pokazali veliko zavzetost in iznajdljivost.

V času odraščanja je normalno, da si mladostnik želi
biti pomemben. Težave pa nastanejo, kadar mladostnik išče lastno uveljavitev v posnemanju napačnih
družbenih trendov. Na zelo komičen in mlademu človeku primeren način se je predstava Bodi frajer brez
droge v izvedbi Društva za boljši svet dotaknila tabujev
in ponudila logično rešitev za odpravljanje konfliktov.
Gledališka predstava je bila v telovadnici šole za dijake
1. letnikov.

2. 11. do 4. 11. 2011

22. 12. 2011

Ob zaključku delavnice so ob navzočnosti staršev in
predstavnika Zveze za tehnično kulturo prejeli priznanja za svoje delo, majice organizatorja ter fotografije
posnete med njihovim delom. Vsi udeleženci so izrazili
izjemno zadovoljstvo s potekom dela in predlagali še
več takšnih delavnic, na katerih bi izpopolnjevali svoja
znanja in spretnosti.

Nasmejani obrazi udeležencev povedo vse.

Člani Društva za boljši svet

10. Božično-novoletna prireditev
23. 12. 2011

Tako kot že nekaj let smo
se tudi od leta 2011 poslovili z zabavno prireditvijo v
šolski telovadnici. Ob številnih glasbenih in plesnih
točkah, katerih izvajalci so
bili sedanji in bivši dijaki
šole ter njihovi gostje, smo
neizmerno uživali.

Luka s prijatelji

Da se ne bi izneverili tradiciji, so svoje dodali tudi
učitelji, ki so presenetili z
izvedbo popevk Ajda ter
Mini in maxi. Za prijetno
presenečenje pa so poskrbeli dijaki 4. ag s projekcijo filma, ki je na zabaven
način predstavil dogajanje
na SERŠ v letu 2011.
Marjana Nerat
Brez Rudija ne gre!
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Miha Gračner s soplesalko v ritmu latina
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Šport na SERŠ-u v letu 2011
Ob koncu leta kot po navadi delamo pri sebi nekakšne inventure – ali smo
bili zadovoljni s preteklim
letom in našimi uspehi, kje
nam ni uspelo in kaj bomo
prihodnje leto storili bolje.
Pregledov rezultatov preteklega leta ne delajo le
posamezniki, ampak tudi
strokovnjaki za različna
področja - kdo je bil najboljši v znanju, ustvarjalnosti, športu,… Sestajajo se
znanstveniki, pisatelji, dobrodelniki, mirovniki,… in
podeljujejo nagrade za najboljše na svojem področju.
Tudi v športu je navada, da
športni novinarji Slovenije
za minulo leto izberejo najboljšo športnico, športnika
in ekipo. Za leto 2011 so izbrali Tino Maze kot najboljšo športnico in Petra Kauzerja kot najboljšega športnika, najboljša ekipa pa so
postali smučarski skakalci.
Kaj pa na naši šoli? Kdo bi
bil športnik leta? Najboljšo
uvrstitev je dosegel Aleš
Pernat, ki je zmagal na državnem prvenstvu v streljanju z zračno puško, najboljša ekipa pa je atletska
ekipa, ki je bila osma v finalu srednješolskega tekmovanja. In ker na naši šoli še
ne izbiramo naj športnika,
bi lahko bili NAJ vsi tisti, ki
so se srčno borili za šolo in
zase, za ekipo, vsi, ki so bili
na tekmovanju enkrat ali
večkrat v enem športu ali
v različnih športnih panogah. Učitelji športne vzgoje
se veselimo uspehov naših dijakov in prav tako se
z njimi žalostimo, kadar
jim spodleti. Pred nami je
olimpijsko leto in komaj
že čakamo tekmovanj, na
katerih bodo nastopali
naši favoriti. Upam, da se
bo, kot v časih stare Grčije, umirilo orožje, da bodo

športniki trdo trenirali in se
dobro pripravili za vrhunske rezultate in da bodo
tekme potekale po načelu
fair playa brez uporabe nedovoljenih poživil. Želim si
tudi OI 2012 brez ponižujočih političnih trikov.

Pregled
tekmovanj in
rezultatov po
mesecih:
JANUAR
Smučanje, badminton, streljanje z zračno puško, odbojka in zimski športni dan
13. 1. je bilo občinsko prvenstvo v veleslalomu. Blaž
Jeza, Uroš Rihter, Žan Jurič,
Aljaž Cerar, Tjaž Ristič, Tadej Rola, Mitja Pak, Timotej
Raušer Zemljič in Nace Kosak so osvojili 2. mesto v
ekipnem tekmovanju.

skanje, drsanje, plavanje,
fitnes, bovling, nogomet,
namizni tenis, badminton,
šah in pohod! Super, ni bilo
pouka!
25. 1. se naši odbojkarji
(Tomo Dukarić, Domen Juhart, Matej Oswald, Žan Zadravec, Tomi Hauzenbah,
Tjaš Ristič, Alen Perklič,
Luka Jerebic) kljub dobri
igri proti Srednji zdravstveni in kozmetični šoli ter proti III.gimnaziji niso uvrstili v
finale občinskega prvenstva.

Šolska ekipa v odbojki

17. 1. je bilo na strelišču
Strelskega društva Elektro
občinsko in regijsko prvenstvo v streljanju z zračno
puško. Aleš Pernat je postal
občinski in regijski prvak.

FEBRUAR
Streljanje z zračno puško,
nogomet
12. 2. je postal Aleš Pernat
državni prvak v streljanju z
zračno puško. Dosegel je izjemen rezultat – 376 krogov.

Aleš Pernat – prvi z leve

Državni prvak!

18. 1. je Martin Šeško na državnem prvenstvu srednjih
šol v badmintonu osvojil
drugo mesto. Na državno
prvenstvo sta se uvrstila še
Blaž Meršnik (5.- 8.) in Blaž
Jeza(9.- 12.).

15. 2. so se pričele prve tekme v dvoranskem nogometu. Po lanskem tretjem mestu na državnem prvenstvu
so fantje komaj čakali, da
se pokažejo in dajo ostalim
ekipam lekcijo iz nogometa. Vendar se ni izšlo po njihovih željah. Izpadli so že
po drugem kolu tekmovanj.

20. 1. smo imeli zimski
športni dan. Smučanje, de-
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Igrali so: Žan Majer, David
Perger, Matej Oswald, Dejan Kurbus, Primož Dvoršak
Špehar, Žiga Goljat, Aljaž
Jerenko, Nace Kosak in Matija Damiš.
MAREC
Državno prvenstvo v veleslalomu
24. 3. je bilo na Rogli državno prvenstvo v veleslalomu. Med nekategoriziranimi smučarji sta sodelovala
le Žan Jurič in Nace Kosak,
ki sta častno zastopala
našo šolo.
MAJ
Športni dan in posamično
atletsko tekmovanje
7. 5. so zaključni gimnazijski letniki pisali maturitetni
esej, ostali pa smo imeli
športni dan - pohod. Baje
je hoja zdrava, ampak kako
dolgočasna! Ni bilo “fajn”,
pa še sobota je bila.
19. 5. smo se zopet zbrali na
Poljanah - na področnem
posamičnem
prvenstvu
v atletiki. Naši so osvojili
dve zlati, dve srebrni in dve
bronasti medalji. Tek na
2000 m je bil naš: zmagal je
Klemen Furman (6:33,89),
drugi je bil Jan Kresnik
(6:33,92) in tretji Denis
Krofič (6:49,11). V teku na
100 m je zmagal Blaž Željko
(11,21). V teku na 1000 m je
bil Alen Kolman (2:51,08)
drugi, ves čas pa je imel v
žepu bron tudi Matej Šturm
(2:52,40), a ga je v zadnjem
metru izgubil. Erik Kancler
je sunil kroglo 13,05 m in
osvojil bronasto medaljo.
V finale (25. 5. v Ljubljani)
posamičnega prvenstva v
atletiki za srednje šole so
se uvrstili: Blaž Željko, Matic Bezjak, Alen Kolman in
Erik Kancler. Na tekmovanje sta odšla le Bezjak in
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Kancler, ki pa nista bila preveč zadovoljna z rezultatoma. Matic Bezjak je na 100
m tekel 12,09, Erik Kancler
pa je sunil kroglo 12,03 m.

zen gimnazijcev. 2., 3.in 4.
letniki so tekmovali v športnih igrah, 1. letniki pa so
šli na pohod v okolico Maribora.

SEPTEMBER
Odbojka na mivki, športna
dneva, atletika ekipno
8. 9. - čeprav se še nismo
dobro organizirali v novem
šolskem letu pa so si že
Tomo Dukarić, Žan Zadravec, Timotej Franc, Matej
Oswald, Domen Juhart in
Leon Golavšek priigrali
pokal s tretjim mestom na
področnem tekmovanju v
odbojki na mivki.

29. 9. je bilo na stadionu na
Poljanah področno ekipno
atletsko tekmovanje. Našo
šolo sta zastopali dve ekipi.
Ekipa A je bila tretja z 8244
točkami in se s tem rezultatom uvrstila v finale, ekipa
B pa je zbrala 3402 točki in
osvojila osmo mesto.

16. 9. smo imeli jesenski
športni dan za gimnazijce
in šolsko atletsko tekmovanje. Med atletskimi tekmovanji so nam na Poljanah
popestrili športni dan člani
Ultimate frizbi kluba iz Maribora.
20. 9. je bil športni dan za
vse ostale dijake SERŠ ra-

Atletska ekipa SERŠ

Rezultati naših tekmovalcev:
2000 m: Klemen Furman
(6:14,32), Denis Krofič
(6:44,56), Timotej Koležnik (8:11,57); 1000 m:
Alen Kolman (2:45,72),
Matej Šturm (2:55,14),
Tomo Dukarič (3:07,22),
Rok Hunjadi (3:12,13), Aleš
Šenekar (3:18,92); 400 m:
Blaž Željko (54,64), Nace
Kosak (1:01,38); 100 m:
Matic Bezjak (11,88), Gorazd Fažmon (12,49), Henri Zaletelj (12,56), Dean
Skledar (12,60), Timotej
Capl (12,76); 4 x 100 m:
Zaletelj, Fažmon, Željko,
Bezjak (46,42); KROGLA:
Uroš Gratej (13,03), Blaž
Meršnik (11,78), Dejan Kurbus (11,41); DALJINA: Patrik
Žganec (585), Matic Kocbek
(545), Jan Kešner (524), Klemen Šubic (523), Ingo Muršec (504); VIŠINA: Kevin

Diploma za ekipno 8. mesto v
atletiki

Mauko (160), Matej Oswald
(160), Mišo Kac (155), David
Najžer (135).
OKTOBER
Finale ekipnega prvenstva
v atletiki
12. 10. je bilo v Slovenj
Gradcu “ekipno državno
prvenstvo” v atletiki za srednješolce. Naši atleti so
zbrali 8478 točk ter s tem
osvojili 8. mesto. V vsaki
disciplini lahko v finalu
tekmujeta le dva tista dijaka, ki sta na področnem
tekmovanju dosegla najboljša rezultata. Tekmovali
so: 1000 m: Alen Kolman
- 2:47,80 in Matej Šturm –

2:56,50; 2000 m: Klemen
Furman – 6:16,71 in Jan
Kresnik - 6:43,52; 100 m:
Shpejtim Reshani – 12,13
in Matic Bezjak – 12,21;
400m: Blaž Željko - 55,31 in
Nace Kosak – 58,53; 4 x 100
m: Reshani, Žganec, Željko, Bezjak – 45,44; Krogla:
Uroš Gratej – 13,24 in Blaž
Meršnik – 11,86; Višina:
Kevin Mauko – 1,65 in Matej Oswald – 1,60; Daljina:
Žganec Patrik – 6,12 in Matic Kocbek – 5,28.
NOVEMBER, DECEMBER
Košarka
30. 11. se je na Srednji gradbeni šoli začel košarkarski
turnir za srednje šole. Rene
Derčaj, Stefan Bujagić, Patrik Urlaub, Đorđe Bjedov,
Gregor Vavdi, Eldin Ferizović, Simon Babulč, Matjaž
Ternjak, Vedran Jurič in Jani
Mezgec so v prvem krogu
zabeležili dve zmagi in se
uvrstili v drugi krog (6. 12.)
področnega košarkarskega
tekmovanja, kjer so premagali dijake Gimnazije
Antona Martina Slomška,
izgubili pa proti Srednji
prometni šoli. Skupno so
bili osmi.
Polona Krivec Švab

Košarkarska ekipa SERŠ

Poslovila se je še ena generacija dijakov maturantski ples 2011
V šolskem letu 2010/11 se je, tokrat v dvorani na Vrbanski cesti, poslovila generacija maturantov SERŠ, ki je dala šoli
prav poseben pečat, saj je vseskozi bila vidno prisotna v vseh dejavnostih šole in sicer tako izobraževalnih, raziskovalnih, športnih kot kulturnih. S prisrčnim in hkrati zabavnim programom so se dijaki še zadnjič pred končnim izpitom
zrelosti, maturo, poslovili od šole in učiteljev.
Popotnico za življenje je odhajajočim dijakom v imenu delavcev šole izrekla profesorica Nataša Hauptman.
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Dragi maturantje, spoštovani starši, profesorji, ostali gostje!
Doletela me je čast, da se v
imenu razrednikov zaključnih letnikov poslovim od
letošnje generacije, ki zaključuje šolanje na SERŠ-u.
“Vse ima svojo uro, vsako
veselje ima svoj čas pod nebom!” je zapisal modrec.
Za vas je sedaj čas odhajanja.
Bili ste nekaj posebnega.
Pridni, živahni, polni mladostne energije in moči.
Če boste k temu dodali še

kanček ustvarjalnosti in
odgovornosti, boste pripravljeni na vse skušnjave in
pasti življenja. Ne bojte se
izzivov življenja. Pogumno
stopajte naprej. Bodite preroki veselja.
Učitelji smo se trudili, da bi
vas skozi vzgojo in proces
izobraževanja ob pomoči krasnih in odgovornih
staršev pripravili na prihodnost. Hvala vam, dragi
starši, za zaupanje in sodelovanje!
Upam, da odhajate v dobrih medsebojnih odnosih,
obogateni z znanjem na

vseh področjih, s pristno
človeško plemenitostjo. Z
vami smo preživeli nekaj
čudovitih let. Hvala, ker ste
nam dovolili stopiti v svet
vaše mladosti.
Draga dekleta in fantje!
V imenu vseh, ki smo v teh
letih živeli in delali z vami ,
vam želim, da bi uspešno
končali letnik, opravili maturo, se našli v študiju in
dogradili v poklicu. Spominjali se vas bomo s ponosom.
Naj zaključim z verzi Pavčkove
pesmi:

Na svetu si, da gledaš
sonce!
Na svetu si, da greš za
soncem!
Na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš
sence.
Večer se je nadaljeval v
sproščenem vzdušju vse do
zgodnjih jutranjih ur, za kar
so poskrbeli predvsem maturantje sami.
Marjana Nerat

Mladi matematiki na serš-u Poliglot 3 – državno tekmomesto in postal državni pr- vanje iz angleškega jezika
vak med tretjimi letniki kategorije B (mentorica Monika
Stergar, prof.).

Nejc Grebenc in Tadej Eker

Že kar pričakovano se vsako
leto naši dijaki udeležujejo
državnega tekmovanja iz
matematike v kategoriji srednje strokovno in tehniško
izobraževanje. Tako je bilo
tudi v lanskem šolskem letu,
ko sta nas posebej presenetila Nejc Grebenc iz 1. at, ki je
dosegel 2. mesto (mentorica
Irena Pivko, prof.) ter Tadej
Eker iz 3. ar, ki je dosegel 1.

18. 5. 2011 sta se v Ljubljani
udeležila podelitve priznanj
in nagrad matematičnih tekmovanj.
Omeniti pa moramo tudi
tiste dijake, ki so prav tako
prejeli zlato priznanje. Ti
so: Luka Jerebic iz 3. ar ter
Domen Vidovič in Mario Verdnik iz 2. br. Njihova mentorica je bila profesorica Monika Stergar.

MITJA KMETIČ, dijak 2. ap
oddelka, je na državnem
tekmovanju iz angleškega
jezika za poklicne šole Poliglot 3 (v organizaciji TŠC
Kranj, 14. april 2011), dosegel 1. mesto in s tem zlato
priznanje.
Na državnem tekmovanju
je po predhodnem šolskem
tekmovanju tekmovalo 57
dijakov iz različnih slovenskih poklicnih šol. Njegova
mentorica je bila profesorica Branka Klarič.

Monika Stergar
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Mitja pred tekmovanjem
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Fotografski natečaj
Na naši šoli želimo spodbujati dijake, da bi prosti čas
preživljali kar se da ustvarjalno. Zato smo se odločili, da
med drugimi dejavnostmi, ki potekajo na šoli, objavimo
tudi razpis za najboljšo fotografijo. Doslej smo objavili tri
razpise: ZIMA, POMLAD in JESEN. Odziv dijakov je bil dober. Komisija v sestavi Miran Waldhütter, Slavko Nekrep,
Domen Rupnik in Anton Soršak je pregledala poslane fo-

tografije in jih ocenila v skladu z razpisanimi pogoji. Najboljše tri fotografije z vsakega natečaja so bile nagrajene.
Glede na velik odziv iz vseh izobraževalnih programov
želimo s to dejavnostjo nadaljevati, dijake pa pozivamo,
da predlagajo teme za naslednji razpis. Predloge bo zbiral
Miran Waldhütter do 1. marca 2012.

Zmagovalna fotografija natečaja ZIMA – Leo Strmšek

Zmagovalna fotografija natečaja JESEN –
Alen Pušnik

26

Zmagovalna fotografija natečaja POMLAD – Timotej Roškar
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Anton Soršak

Obiskali smo knežje mesto

Friderikov stolp

Dijaki drugega letnika Srednje elektro - računalniške šole smo si v okviru ekskurzije
ogledali Celje. Pot nas je peljala na ogled
gradu, muzeja, ostankov rimskega mesta
in starega mestnega jedra.
20. 10. 2011 smo se z avtobusom odpeljali iz Maribora proti Celju. Najprej smo
se ustavili pred Celjskim gradom. Tam nas
je pričakal vodič, ki nam je povedal kratko zgodovino gradu in nas popeljal skozi
njegovo notranjost. Prvotni grad je najverjetneje zgorel v bojih, zato so ga morali na
novo zgraditi. Skozi zgodovino je zamenjal
več lastnikov kot so celjski grofje, celjski
knez in kmet, ki je grad izrabljal kot kamnolom. Na gradu je veliko znamenitosti.
Ena izmed pomembnejših je Friderikov stolp.
Grad je bil svoj čas arhitekturna ikona drugim gradovom, saj gradu niso mogli zavzeti s srednjeveškim orožjem.
Naša naslednja postaja je bil muzej, v katerem so razstavljeni predmeti iz zgodovine Celja. Videli smo lahko stare baročne
omare in še veliko dragocenih predmetov.
V muzeju je tudi razstava o življenju in

Ena izmed soban v muzeju

delu Alme Maksimiljane Karlin, pesnice,
pisateljice in svetovne popotnice.
Po končanem ogledu muzeja smo se z vodičko odpravili proti ostankom starega rimskega mesta. Celeia je bila močna in zelo
razvita rimska kolonija z znamenitim Marsovim templjem. Obdajalo jo je močno obzidje, znotraj katerega so se nahajale številne zgradbe z množico prebivalcev. Večina
starega mesta je bila tekom časa uničena.
Sledil je še ogled mestnega jedra, kjer
smo izvedeli še nekaj o zgodovini Celja. Po
vseh ogledih je sledil trenutek, ki smo ga
z veseljem pozdravili - postanek v McDonaldsu. Sprehod do avtobusa ni trajal dolgo, saj nas je čakal na bližnjem parkirišču.
Polni prijetnih vtisov smo se vrnili nazaj v
Maribor.
Z obiskom Celja smo si pridobili nekaj
novega znanja o zgodovini in kulturi pomembnega in po velikosti tretjega največjega slovenskega mesta. Predvsem pa
smo teoretično znanje o Celju in njegovih
znamenitostih lahko povezali s tistim, kar
smo videli.

Ostanki starega rimskega mesta
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Rene Cimperc
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James Joyce na Ponte rosso

Od Maribora
do Trsta in nazaj
V petek, 16. septembra
2011, smo se učenci 4. ag
razreda odpravili izpred
Srednje elektro-računalniške šole Maribor proti slovenski obali, Krasu, Trstu,
Strunjanu in Socerbu v Fieso.
Prvi postanek smo imeli
na počivališču Risnik, kjer
smo se spoznali z našima
primorskima
vodičema.
Ekskurzijo smo začeli z
ogledom majhne vetrne
elektrarne v Divači. Izvedeli smo veliko pomembnih
informacij in sicer tako o
prednostih kot tudi slabostih. Naša naslednja posta-

Mlin za olive ali torklja v Tonini
hiši na Krasu
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ja je bila pri podjetju Robotin v Hrpeljah, kjer smo si
ogledali delovanje sončne
elektrarne. Tako smo si pridobili znanje o dveh načinih pridobivanja električne
energije ter jih med seboj
primerjali. Nekaj ur kasneje smo pot nadaljevali do
Krasa, kjer so nas vodiči
seznanili z značilnostmi
kraškega roba in Tržaškega
zaliva. Ogledali smo si še
Sveto jamo matičnega Krasa ter v njej občutili zanimivo temperaturno razliko.
Popoldne smo se, polni
novih informacij, napotili v
dom Breženka, kjer so nas
seznanili s strogimi pravili
hišnega reda ter pogostili
s kosilom. Po kosilu smo
si privoščili nekaj minut
počitka, nakar smo se seznanili s krajinskim parkom
Strunjan. Park obsega večji
del strunjanskega poloto-

ka, ki predstavlja značilen
vzorec flišne pokrajine
obalnega območja.
Proti večeru smo dobili nekaj prostega časa, ki smo
ga namenili kopanju ter
druženju z dekleti. Dokaj
hitro smo se odpravili v
svoje sobe in preostali čas
vse do jutra namenili spanju. Zgodaj zjutraj, takoj po
zajtrku, smo se napotili do
oljarne, torklje, Hrvatin v
Kopru, kjer smo se seznanili s tamkajšnjim načinom
pridobivanja oljčnih olj. Poskusili smo, kakšen okus je
primeren za kvalitetno oljčno olje in kupljene vzorce
odnesli domov.
Kasneje smo prečkali slovensko mejo in se odpravili proti Trstu. To je bilo
nekoč slovensko mesto
v severovzhodni Italiji ob
Tržaškem zalivu. Pred 100
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leti je bilo to mesto z največ
slovenskimi prebivalci imenovano “slovenska pljuča”.
Ogledali smo si veliko zanimivosti: rimski amfiteater
in slavolok, speleovivarij,
spomenik svetovno znanega romanopisca Jamesa
Joycea, trg Ponte rosso,
rojstno hišo barona Žige
Zoisa, Narodni dom Slovencev, italijanski parlament,
borzno hišo, cerkve štirih
različnih religij idr.
Po vseh ogledih smo imeli
nekaj časa za malico, sladoled in za lastne želje.
Ob odhodu domov smo se
ustavili ob slovenski obali
v Ankaranu ter še zadnjič
pred vrnitvijo zaplavali v
prijetno toplem morju.
Jani Pavlič

Obvezne izbirne vsebine
v Gorjah - I.

14. junija smo se drugi in
tretji letniki odpravili na
obvezne izbirne vsebine
v Zgornje Gorje. Tam smo
bili tri dni in se imenitno
imeli. Hodili smo na pohode, opazovali naravo, imeli
razne športne aktivnosti,
skratka bilo je zelo pestro.
Med pohodi smo izvajali
vaje. Merili smo temperaturo zraka, opazovali sestavo
prsti, spoznavali travniško
rastlinstvo in merili hitrost
vode gorskih potokov. Ponoči smo šteli zvezde in
opazovali lunin mrk. Na
koncu smo morali te vaje
tudi predstaviti. Vendar se
nismo samo mučili z nalogami. Šli smo tudi na Bled,
se odpravili na sprehod
po mestu in se posladkali
z blejsko kremno rezino.
Osvežili smo se tudi v jezeru, ki je imelo 22 °C, kar
se je prav prileglo, saj nam
je bilo zelo vroče. Vreme je
bilo suho in lepo. Šli smo
tudi v blejski Vintgar in si
ogledali njegove številne
brzice in slapove. Bilo je
naravnost čudovito! Ne
samo, da smo veliko časa
preživeli na svežem gorskem zraku, to so bili dnevi, ki nam bodo še dolgo
ostali v spominu.
Jure Domajnko

Obvezne izbirne vsebine
v Gorjah - II.
14.6.2011 smo se s prof. Jadranko Golob,
prof. Antonom Soršakom, prof. športne
vzgoje Polono Krivec Švab in prof. geografije Ljudmilo Pušnik Bruderman odpravili proti Gorjam. Naša prva postaja je bila
rojstna hiša Franceta Prešerna. Po ogledu
smo si v rojstni hiši njegovega najboljšega
prijatelja Matije Čopa ogledali kratek predstavitveni film, nato poslušali še predavanje in se odpravili naprej proti Gorjam.
V Radovljici nam je prof. Pušnik na kratko
razložila zgodovino Radovljice in jo geografsko umestila v Ljubljansko kotlino.
Sprehodili smo se skozi mesto in se nato
res odpravili v Gorje!

Prešernova Vrba

Končno smo prispeli v naš dom v Zgornjih
Gorjah. Namestili smo se, se najedli in se
z avtobusom odpravili na Pocarjevo domačijo v Triglavskem narodnem parku. To je
bil najbolj zanimiv del dneva, saj smo morali pešačiti vse od domačije pa do doma
- ogromno kilometrov bi se reklo temu. Ko
smo prišli v dom, smo bili utrujeni, a ne
dovolj, da ne bi igrali kart ali pa nogometa. Najbolj pa je prijala popoldanska kavica pod nadstreškom pred domom. Zvečer
smo s prof. Soršakom opazovali ozvezdja
in dejansko šteli zvezde,....ok? – šteli
zvezde? ...Ja šteli smo zvezde, vsak odgovor je bil pravilen. Okoli enajstih oz. polnoči smo počasi dvignili sidra in se odpravili
v postelje. Zaspali smo “ko polhi”.
Ura je 6:30 in trije kameradi že čakamo na
kavico in uprizarjamo vaje z imenom POZDRAV SONCU. Vaje, po katerih te vse še
bolj boli. Joga ni za mene. Končno je prišla kavica in nov dan se je lahko začel. Po
zajtrku smo se odpravili proti Pokljuški so-
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Pocarjeva domačija

teski. PEŠ! Moram priznati, da je bilo prav
zabavno. Klepetali smo, se smejali in se
predvsem zelo, zelo zabavali. Pot po soteski je bila kar naporna, vendar smo jo brez
težav premagali. Pogledali smo še planoto
poraslo s praprotjo. Po malo daljšem sprehodu so se nas profesorji usmilili in odpravili smo se proti domu. Po kosilu pa ajde
spet. Gremo v Vintgar! Pot je res trajala in
trajala. Ni in ni bilo konca. Pa smo vendarle prispeli na cilj. Pred vstopom v sotesko
smo izmerili temperaturo in pretok vode ...
brrrr je bila mrzla! Sprehod skozi Vintgar
pa je bil res lep. Vsi slapovi in barva vode...
“uau”...res lepo za pogledati. Pa tudi ta
sprehod se enkrat konča, ampak ne. Pot
nazaj je res trajala v neskončnost, a smo
vendarle prišli, celi in zdravi. Spet smo
imeli čas samo zase.
Ura je spet 6:30 in spet sedimo pod nadstreškom in čakamo na kavico. Ponovno naredimo pozdrav soncu in uživamo
v sončnih žarkih. Danes pa nas je čakal
samo en pohod. Pohod na Bled. Juhu!
Gremo se kopat. In ko končno pridemo na
Bled, vidimo, da je kopališče plačljivo! Pa

Pot skozi Vintgar
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nič zato. Najprej na blejsko
rezino, potem pa kopat.
Uživali smo, res smo uživali. Izmučeni od potovanja in
kopanja smo se peš odpravili proti domu. Bila je res
peklenska vročina. Končno
zagledamo dom v daljavi
... ja, še malo pa bomo pod
tušem. Tako, prišli smo na
cilj, sedaj pa hitro pod tuš

in na kosilo. Bilo je odlično
... in kaj sedaj, ja nič. Na
kavico in kartat. In kot smo
lahko pričakovali, je prišel
dan izpolnjevanja učnih listov in zagovor nalog. Imeli
smo kar nekaj časa, da smo
vse lepo dokončno izpolnili
in napočil je trenutek resnice. Konec z reševanjem,
gremo pogledat, kaj ste na-

redili ... hmmm, tu še malo
manjka, ta enačba ne ustreza, kako si prišel do tega rezultata! Nam se je pa seveda dalo vse popravljati!? Po
liniji najmanjšega odpora
poglejmo kaj majo drugi,
česar mi nimamo in prepišemo, tako ali tako morajo
biti isti rezultati. Tako nam
je uspelo premagati še eno
oviro. Kmalu je bila na vrsti
večerja in animacijski večer. Tekmovanje 2. ag proti 3. ag. In kdo je zmagal?
Seveda starejši. Izkušnje
prinesejo rezultate. “Takoj
zobe umit in spat!” se je slišalo od enega izmed profesorjev. No, pa gremo, če že
moramo. Tako ali tako nam
je ustrezalo, da se malo
spočijemo. Naslednje jutro

zopet pri kavi, a počasi si
bo treba spakirati potovalke in jih zložiti v avtobus
ter se odpraviti proti domu.
Med potjo še postanek na
Pokljuki za ogled tekaških
prog, nato pa na dolgo pot
proti Mariboru. Seveda smo
se ustavili še v tovarni čokolade Gorenjka.
Mene so ob vrnitvi “odvrgli” na Šentvidu v Ljubljani, saj sem se takoj potem
odpeljal na morje, ostali pa
so nadaljevali pot proti Mariboru. In zaključek? Uživali
smo “na polno”!!!
Simon Domajnko

Punk rock holiday 1.1 (Punk rock počitnice 2011)

Vse skupaj se je začelo
med začetkom poletnih
počitnic, ko sem ves zdolgočasen brskal po Facebooku in gledal dolgočasne
objave. Nakar sem opazil,
da se določena oseba namerava udeležiti 4-dnevnega dogodka “ Punk rock
holiday – Tolmin”, ki se
začne 12. in traja do 15.
avgusta. Zadeva mi je bila
zanimiva, kliknil sem nanjo in začel s pregledom
dogodka. Videl sem, da
ima dogodek najavljenih
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veliko mojih priljubljenih
glasbenih skupin in množično so že vsi potrdili
svojo udeležbo, za piko na
i pa je cena piva povsod
v kampu samo 1€. Takrat
sem se dokončno odločil,
da se bom dogodka udeležil. Vzel sem telefon in
poklical prijatelja, za katerega sem bil prepričan, da
ga bo tudi zanimalo. Ko je
izvedel novico, je bil takoj
za. Da pa v kampu ne bi
bila samo midva, je tudi
on poklical tiste prijatelje,
ki bi bili pripravljeni iti zraven. Sedaj je ostal le še
en majhen problem - cena
karte. Karta ni bila ravno
poceni, kar je bilo zaradi
zajetnega števila nastopajočih skupin tudi pričakovati. Zato sva si morala
poiskati zaposlitev, da bi
si zaslužila denar. Vse se
je lepo izšlo. Jaz sem bil
doma “hlapec” za večino
hišnih opravil, on pa si je
našel mesečno službo.

Bližal se je avgust in z zasluženim denarjem sva si
kupila 4-dnevno vstopnico
za Punk rock holiday 1.1.
Sedaj sva imela karte v rokah in polna pričakovanj
preživljala še zadnje dneve pred dogodkom. Končno je napočil dan, ko so se
“punk rock počitnice” začele. Zgodaj zjutraj sem iz
omare v potovalko naložil
nekaj oblačil, par svežih
spodnjic in nogavic ter se
odpravil v Maribor. Tam
se je začela dolga vožnja
v Tolmin (za prevoz tja so
poskrbeli prijateljevi starši). Proti koncu poti se je
ravna cesta spremenila v
dolgo zavijajočo se krivuljo, kar je bila lepa preizkušnja za najina želodca.
Po dobrih treh urah vožnje smo prispeli v Tolmin.
Poslovila sva se in odšla
proti kampu, kjer naju je
že čakala najina druščina.
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Postavila sva šotor, vanj
pospravila potovalki in
se odpravila na obhod po
kampu. Ustavila sva se pri
šanku, kjer so prodajali
pivo po atraktivni ceni 1€.
To je bila skušnjava, kateri
se nisva mogla upreti.
Največja zabava se je začela vsak dan proti večeru,
ko se je odprl oder in so se
vsi ljubitelji divje glasbe
množično zbrali pred njim.
Začele so zažigati kitare,
hitri ritmi bobnov in seveda provokativna/izpovedna besedila pevcev. Po
zraku so leteli lončki piva,
ki so malce ohladili vroče
vzdušje in tudi kakšnega
razgretega pankerja. Tudi
bergla se je znašla na
odru, kajti skupina očitno
ni izpolnila pričakovanj. In
ko je bila glasba na vrhuncu, se je ustvaril t.i. MOSHPIT (območje na koncertu,
ponavadi pred odrom, kjer
zaplešejo člani občinstva

Čisto “nove” hlače

divje in nasilno). Takrat
so z mene dobesedno iztrgali hlače, da sem ostal
v kratki majici in spodnjicah. Na mojo srečo smo
imeli v naši družbi tudi
dekle s šiviljskimi izkušnjami. Hlače mi je “zašila” z vezalkami, da nisem
samo v spodnjicah strašil
ljudi naokoli.
Koncerti so se končali ne-

Hmm, le kako do njega?

kaj po polnoči, a s tem se
kamp še ni umiril. Ljudje
so hodili okrog in se spoznavali. Zelo popularen
je bil metalec po imenu
“Marjan”. Ni minila minuta, da ne bi kdo zvečer
naglas zakričal : ”MARJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!”. To je bil
metalec, ki je pred nekaj
leti na Metal kampu (ki
se je prav tako odvijal v
Tolminu) pogledal pregloboko v kozarec in zašel
nekje v gozdu. Njegovi
prijatelji so ga nato iskali
vso noč in na glas kričali
njegovo ime. Tako je njegovo ime pustilo pečat na
prireditvah, ki se odvijajo
v Tolminu.
Veliko časa pa je ostalo
tudi za razne potegavščine. Imeli smo močno vrvico, s katero smo zvečer
med drevesi, kjer je potekala potka, spletli “pajkove mreže”, v katere so se

mimoidoči v trdi temi zapletali. Tudi prvim žrtvam,
ki so podlegle alkoholu
in zaspale v šotoru, se ni
kaj dobro pisalo. Tisti, ki
smo še ostali budni, smo
na njih izvajali naše norčije. Zadrgo na šotoru smo
zavozlali z vrvico tako, da
šotora zjutraj niso mogli
odpreti.
Za jutranji boj proti “mačku” je izvrstno koristila
zares ledena Soča, v kateri smo vztrajali le nekaj minut. So se pa našli
ekstremi, ki so plavali po
njej tudi po dobro uro. Za
prehrano smo poskrbeli
v bližnjem Mercatorju, v
katerem smo dobili vse
potrebno - pijačo in jedačo za preživljanje koncertnih dni. Ker smo kupovali skupinsko, je bilo
“tovora” kar precej. Hoteli
smo si olajšati delo, zato
smo si malo “izposodili”
nakupovalni voziček in
kupljeno blago z njim zapeljali do kampa. S tem
smo prihranili čas in energijo, voziček pa pustili na
razpolago drugim dobrim
dušam, ki so ga kasneje
vrnile.
Ti štirje dnevi punk-rock
počitnic so zelo hitro minili, bilo je res nepozabno. Zadnji dan sva s prijateljem pospravila najin totalno uničen šotor in stvari v potovalke. Poslovila
sva se od vesele druščine.
Obljubili smo si, da se v
primeru ponovnega koncerta naslednje leto zopet
srečamo. Nato sva odšla v
center Tolmina čakat moje
starše, ki so naju odpeljali
domov. Utrujena in polna
norih doživetij sva pot domov kar prespala.
Dominik Korošec

Žurerska destinacija Krf

Krf je grški otok v Jonskem
morju. Meri 593 km2 in je
pretežno hribovit. Najvišji
vrh Pantokrátor ima 906
m. Od celine ga ločuje 3 do
23 km širok preliv Kerkira.
Otok je del Krfske prefekture, ki je razdeljena na šestnajst samoupravnih enot
oziroma občin. Dvanajst
občin je na samem otoku,
ostale štiri pa so otoki Errikoúsai, Samothráki, Othonoi in Paxoi. Na Krfu živi 96
odstotkov vseh prebivalcev
prefekture.
Glavno mesto otoka je Krf,
ki ima 28.185 prebivalcev
(2008). V mestu je sedež
Jonske univerze. Stari del
glavnega mesta je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine.
Ime otoka Kerkyra ali Korkyra je povezano z grško
mitologijo. Mit pravi, da
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se je bog morja Pozejdon
zaljubil v lepo nimfo Korkyro, hčerko Azopa in rečne
nimfe Metope, in jo ugrabil. Odpeljal jo je na dotlej
neznani otok in ga po svoji
ženi imenoval Korkyra, kar
se je postopoma preoblikovalo v Kerkyra. S Korkyro
je imel sina Fajaksa, po katerem se prebivalci otoka
imenujejo Fajaki.
Krf so v 8. stoletje pr. n.
št.| kolonizirali Korintčani.
Leta 435 pr. n. št. sta se Krf
in Korint sprla in njun spor
je bil eden od povodov za
izbruh Peloponeške vojne.
Nato je stalno menjaval gospodarje. V letih 1800-1807
je bil Krf na čelu Republike
Jonskih otokov (Heptanez).
Od leta 1807 do 1815 je bil
francoski protektorat, potem pa so po sklepu Dunajskega kongresa oblast
prevzeli Angleži. Leta 1864
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je pripadel Grčiji. Med prvo
svetovno vojno (1916-1918)
so otok zasedle francoske
pomorske sile. Leta 1917
so na Krfu podpisali Krfsko
deklaracijo, ki je povezana
tudi z zgodovino Slovencev. Leta 1923 so otok za
nekaj časa okupirali Italijani. V drugi svetovni vojni
je bil od leta 1941 do 1943
pod italijansko okupacijo,
potem pa do leta 1944 pod
nemško. Po vojni je pripadel Grčiji.
Tako! Sedaj pa tisto, zaradi
česar tako obširen uvod.
Ker velja Krf za najbolj priljubljeno maturantsko destinacijo, smo si ga tudi nekateri dijaki SERŠ-a izbrali
za cilj maturantskega izleta. Kako zelo smo uživali,
preberite v mojem dnevniškem zapisu!

1. dan – Križarjenje
Ker vstajanje sredi noči ni
po mojem okusu, sem mislil, da bom lahko spanje
nadoknadil na avtobusu, a
mi je kmalu postalo jasno,
da maturanc pač ni namenjen spanju. Ko smo prispeli v Ancono, smo obstali... Uaaa! Kako velika ladja!
Na palubi so nas že čakali
animatorji in prava zabava
se je začela.
2. dan – Siga siga …
Siga siga je ritem Grčije.
Vse se odvija počasi in tako
sem si privoščil prvi frape.
Komaj sem ga popil, že smo
pristali pod mogočnim obzidjem. Ja, prispeli smo na
Krf! Še Cebek, ki je sicer zapriseženi navijač Olimpije,
si je oblekel rdečo majico
za Red Love party. Ljubezen
+ zabava = maturanc!
3. dan - Beach party
Na Red Love partyju smo
spoznali simpatične Štajerke, s katerimi smo odigrali
rundo beachvolleya na Glyfadi. Bilo je peklensko vroče! Glasba iz Aloha beach

cluba je premamila vse, ki
so poležavali na plaži, in
tudi mi smo se jim pridružili pri plesu pod tuši.
4. dan – Sensation white
Zakon! Na Krfu imajo McDonalds. Imajo pa tudi kanal
zaljubljencev, ki smo ga
preplavali skupaj z našim
vodnikom. Naslednja postaja je bila Paleokastritsa
in akrobatski skoki v kristalno morje - Red Bull ti da
krilaaa! Noči na Krfu so odklop. Oblekli smo se v rjuhe
za Toga party.
5. dan – Postali smo Grki
Danes sem se naspal za
do konca maturanca. Spoznavamo zgodovino otoka skozi zanimivo razlago
našega vodnika. Dan smo
končali na pojedini, ki ji ni
para. Buzuki, sirtaki, fešta!
Še največji piflari so noreli
z nami na odru.
6. dan – Aqualand, jeeej!
Aqualand, to je to! Skakanje v bazenih, nagajanje
puncam, ki bi se rade le
sončile, vodne pištole v ak-

ciji. Adrenalinski prosti pad
in vodna aerobika!
7. dan – Adijo Krf
Zjutraj je bilo premalo časa,
da bi si umil brke, ki so mi
jih narisali med spanjem.
V upanju, da nisem česa
pozabil v sobi, ko sem v
zadnjem trenutku pakiral,
sem pohitel na avtobus.
Pošteno sem se prebudil
šele na ladji, ko je Krf že
izginjal v daljavi. Z zadnjimi
atomi moči smo preplesali
noč v ladijski diskoteki.
8. dan – Mama, prihajam
domov!
Ladja pristaja v Italiji in to
so najbolj čustveni trenutki maturantskega izleta.
Slavnostna zaprisega in
diplome so še eno od presenečenj, ki so nam jih pripravili Mondialovci. Le še
kratka vožnja z avtobusom
in pravljice je konec. Spet
smo nazaj v realnosti… kot
da je to kaj slabega!
Alen Vuk

Jesenski pozdrav morju
V soboto, 8. oktobra 2011,
ob štirih zjutraj, sem skupaj s starši zadnjič letos
odšel na morje. Na podlagi
vremenske napovedi nas je
čakala zanimiva pot proti
Biogradu na morju. Pred
odhodom smo na spletu
preverili stanje na cestah,
po katerih smo se nameravali peljati. Po podatkih se
nam ni obetala ravno mirna
vožnja, saj so bili zaradi
burje določeni deli ceste
zaprti. Po razmisleku smo
se odločili, da gremo vseeno na pot. Mejni prehod
smo prečkali brez težav.
Vožnja je potekala mirno.
Na polovici poti sem prvič v
jesenskem času videl sneg,
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ki smo se ga rahlo ustrašili
in se spraševali, kam se peljemo in ali bomo sploh potrebovali kopalke, ki smo
jih imeli v potovalki.
Temperature, ki so nas
spremljale na poti, so bile
nizke. Ko smo prišli skozi
predor Sveti Rok, to je predor, ki povezuje obmorske
kraje s kopenskimi, nas
je pozdravilo lepo sončno
vreme z burjo. Burjo smo
kar močno čutili zaradi višine avta. Ko smo prišli v Biograd, je bilo zelo sončno in
za ta letni čas toplo.
Po prihodu v avtokamp
sem ugotovil, da bodo ko-

Sneg ob avtocesti

Prvi pogled na morje

palke v potovalki postale
uporabne, saj je bilo morje
zelo mirno. Po kosilu sem
se odšel kopat v za ta jesenski čas nenavadno toplo morje. Voda je bila presenetljivo topla in nisem
občutil večje razlike med
temperaturo vode in zraka. Po kopanju smo pekli
kostanje. Nato je postajalo
vse hladneje in temno. Odšli smo spat. Naslednji dan
smo pripravili prikolico na

zimovanje in se odpravili
domov.
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Ko smo se vračali, je bilo
oblačno pa tudi veter je
zelo močno pihal.
Z obiski morja sem tako
zaključil do aprila oziroma
do meseca maja 2012, kar
mi ni najbolj všeč, “a kdor
čaka, dočaka”, pravijo.
Žiga Domadenik

Cesarček

Nemo

Potapljaški safari južni Egipt
15. 10. 2011 – 22. 10. 2011
Dobrih 400 kilometrov južno od turističnega kraja
Hurgada v bližini egiptovsko-sudanske meje leži
ob Rdečem morju majhno
pristanišče Port Hamata.
Čeprav na turističnem zemljevidu Egipta ne zaseda
pomembnega mesta, je dobro izhodišče za potapljače, ki gredo na potapljaški
safari. Tam sem se v družbi
še dvajsetih potapljačev
iz kluba Pro-Dive vkrcal na
ladjo z imenom Makharita.
Sidro smo dvignili že zgodaj zjutraj in nato kar nekaj
časa pluli ob koralnih grebenih. Kmalu smo pripluli
na odprto morje.
Pred vsakim potopom smo
opravili krajši posvet, v
okviru katerega je vodja
potopov predstavil teren,
na katerem se bomo potapljali in katere morske živali naj bi videli. Prvi dan smo
opravili dva potopa, dnevnega in nočnega, naslednje dni pa po štiri in sicer
enega pred zajtrkom, nato
pred kosilom in večerjo ter
nazadnje nočnega, ko se

je že zelo stemnilo. Dnevni
potopi so si bili vsi zelo podobni, a hkrati zelo različni, kajti v vsakem sem videl
nekaj novega in včasih celo
zelo redkega.
Najzanimivejši potop je bil
tisti na koralnih grebenih
Um’Kararim kar pomeni
Mama lukenj. Ta greben je
zelo lep, saj dno morja pokriva bela mivka, ki daje
morju turkizno modro barvo. Na posvetu pred potopom nam je vodja povedal,
da bo ta potop potekal skozi podvodne rove. Pripravili
smo si opremo in preverili,
če so “aluminijevke” polne zraka. Ker uporabljam
“nitrox”, kar pomeni, da je
zrak obogaten s kisikom,
sem moral preveriti, koliko
odstotkov kisika je še v mešanici. Moral sem nastaviti
tudi potapljaški računalnik.
Ko smo bili vsi pripravljeni,
smo en za drugim poskakali v vodo in se razvrstili v štiri skupine. Potopili smo se
do morskega dna in počasi
začeli plavati proti podvodnim rovom. Rovi so imeli odprtino navzgor, a ne

dovolj široko, da bi lahko
izplavali. Bilo je čudovit pogled na svetlobo, ki je skoznje padala na belo mivko
v rovu ter se odbijala v čudoviti turkizni barvi. Rovi
so bili na globini od treh
do petih metrov. Ko smo
priplavali do izhoda, se je
pred nami odprla velika terasa pokrita z belo mivko in
obdana s koralnimi grebeni. Potop smo nadaljevali
na teh grebenih in počasi
odplavali do ladje. Sam potop je trajal enainšestdeset
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minut, maksimalna globina
potopa pa je znašala 19,1
metra.
Voda je bila na vseh potopih zelo topla, saj se njena
temperatura ni nikoli spustila pod 29 stopinj Celzija.
Nočni potopi so bili kar nevarni zaradi številnih zelo
strupenih rib plamenk. To
je zelo nevarna riba, ki ima
na koncu pahljačaste plavuti bodice s strupom. Plamenke so ribe z belo-rjavimi črtami, redke so celo

Potapljanje v rovih
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Jata delfinov

črne barve. Na nočnem potopu je obvezno uporabljati
svetilko, saj je drugače popolna tema. A tudi plamenke plavajo proti svetlobi in
tako nastane težava, saj
včasih tudi po pet plamenk
plava proti tebi in se jim
moraš neprestano izogibati ali pa ugasneš svetilko
in upaš, da ne nadaljujejo
svoje poti. Zgodilo se mi je,

Lepa, a zelo nevarna plamenka
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da me je ena od njih z bodico oplazila po glavi, saj
sem predolgo miroval na
mestu. Srečo sem imel, da
me ni pičila.
Po nekaj potopih sem ugotovil, kako se plamenke
odzivajo na svetlobo. Šele
nato sem jih tako vodil, da
sem lahko ustvaril lepe fotografije.

Zadnji dan našega potapljaškega safarija je ladja
pristala v Port Hamatu. Ker
smo še imeli nekaj časa do
odhoda, smo si ogledali
vasico ob pristanišču. Delovala je zelo revno, vendar je
vsaka hišica, ki nam deluje
kot koliba, opremljena s satelitskim sprejemnikom.
Opoldne smo se z avtobusom odpeljali na dolgo
pot proti Hurgadi. Ko smo
prispeli, so nas odložili na
glavni ulici, kje je polno
trgovin. Potapljači smo si

Školjka velikanka
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dali duška in začeli nakupovati z barantanjem, kar
je pri Egipčanih običajno
in zaželeno. Večinoma je
bilo naše barantanje zelo
uspešno, saj nihče od nas
ni bil prvič v Egiptu. Zvečer
nas je avtobus odpeljal na
letališče. Ko smo pristali na
Brniku, je bilo zelo mrzlo,
kajti ob odhodu iz Egipta je
bilo okoli 35 stopinj Celzija,
v Ljubljani pa le 4 stopinje
Celzija.
Jan Pomer

Maroko med sodobnostjo in preteklostjo
V času počitnic, od 17. 2. do
25. 2. 2011, smo štiri profesorice s SERŠ-a v organizaciji Zavoda za šolstvo
RS in turistične agencije
VanGogh na potovanju po
Maroku doživele marsikaj
zanimivega, poučnega, a
predvsem nenavadnega.
Ker pa so bile v tem času
množične demonstracije
ljudstev tega dela sveta za
boljši in predvsem svobodnejši jutri, smo bile kar
malo v skrbeh, kako bo potekalo potovanje po državi,
ki se razteza po 446 550 km
površine in ima okoli 34 milijonov prebivalcev. Maroko
je kraljevina z glavnim mestom Rabat, ki pa ni največje, kajti ta primat pripada
Casablanci. Uradni jezik je
arabščina, denarna valuta
pa je maroški dirham. Kakorkoli že, vrnile smo se
navdušene a zadovoljne,
da živimo na enem najlepših koščkov sveta, v Sloveniji.
Na pot po Maroku vas želim popeljati tako z besedo
kot s sliko, kajti slika lahko
pove včasih več od besed.
CASABLANCA ali BELA HIŠA
je največje mesto v Maroku.
Najpomembnejšo postajo
na poti vsakega popotnika predstavlja mošeja HASANA II., saj je 3. največja
mošeja v arabskem svetu.
Stoji na obali Atlantika, gradili pa so jo od leta 1986 do
1993. V dolžino meri 200 m,
v širino 100 m, njena višina
je 65 m, višina minareta pa
210 m. 1100 ton težka streha je dvodelna, odpre in
zapre se lahko v 5 minutah!
Pod ploščadjo pred mošejo
je HAMAN oz. umivalnica
ali terme, kjer se lahko pred
molitvijo naenkrat umije 16
000 vernikov. Severozaho-

dni vogal mošeje se imenuje DAR AL ISLAM oz. dežela islama, kjer bi naj bilo
stičišče evropske in afriške
civilizacije. Z vrha minareta
je proti Meki usmerjen laserski žarek zelene barve,
kajti zelena barva je barva
islama! Vstop je dovoljen
samo vernikom islama, za
kar skrbi “stražar”, molitve pa se lahko naenkrat
udeleži 25 000 ljudi, od
tega 5000 žensk, ki molijo
v 1. nadstropju. Na ploščadi
pred mošejo lahko moli 80
000 vernikov. Nasproti mošeje je ogromen kompleks
knjižnice, medrese oz. islamske šole in muzeja.
RICK’S CAFE je eden od številnih magnetov za turiste
– bil bi naj eno izmed prizorišč znamenitega filma
Casablanca s Humpreyjem
Bogartom in Ingrid Bergman, a noben kader ni bil
posnet v Maroku!
RABAT ali BELO KRALJEVO
MESTO je glavno mesto in
upravno središče kraljevine. V mestu se ogromno
gradi, povsod je čutiti močan vpliv Francozov, kar potrjuje stari del mesta, ki je
grajen v neoklasicističnem
slogu.
Za turiste zanimivi so prodajalci vode, ki so v preteklosti z vodo v kozjem
mehu oskrbovali delavce
na gradbiščih.
Najveličastnejša stavba je
vsekakor mavzolej MOHAMEDA V., tistega vladarja,
ki je zaslužen za neodvisnost Maroka. Mavzolej je
dal zgraditi sedanji kralj,
Hasan 2., in sicer leta 1971.
Belo marmorno krsto s kraljevimi ostanki čuva častna
kraljeva straža.

Mošeja Hasana II.

Prodajalec vode

Vhod v Rick's cafe

Pred mavzolejem Mohameda V.

Kraljeva palača je ogromen
kompleks, ki je v celoti obdan z obzidjem, vanj spadajo številna ministrstva,
uradi in mošeja EL FAHS.
Glavni vhod varujejo vojaki
v zelenih uniformah, policisti v črnih in kraljeva garda
v rdečih. Na tleh je s pikami
označena meja, do katere
smejo stopiti obiskovalci.
BAB EL MANSOUR je mesto
z najlepšimi mestnimi vrati
v S Afriki z velikim trgom,
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kjer se meša tradicionalno
z novodobnim, s tržnico oz.
SOUKOM ali SUKOM.
VOLUBILIS - ostanki rimskega mesta v gorovju Atlasa,
ki je v preteklosti slovelo
po modri barvi, danes pa
ga prerašča zelena! V 3.
stol. p.n.š. je bilo mesto
pomembna trgovska postojanka Kartažanov, kajti
cvetela je trgovina z oljčnim
in arganovim oljem. Kasneje mesto zasedejo Rimljani
vse do 3. stol. n. š., ko pre-
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Glavni vhod v kraljevo palačo

Panorama Volubilisa

Nasmejani prodajalec oliv

prosto odidejo. Opustelo
mesto se zruši samo vase,
dokončno pa ga razruši
lizbonski potres leta 1755.
V prvi polovici 20. stol., ko
postane Maroko francoski
protektorat, ga znova odkrijejo francoski arheologi
in odkrijejo obiskovalcem
Karakalov slavolok, široko
rimsko avenijo z ostanki
razkošnih vil z lepo ohranjenimi mozaiki, kar kaže
na to, da so prebivalci mesta ljubili razkošje. Imeli so
že javni vodovod in seveda
najbolj obiskano hišo v mestu – javno hišo.

vano FES EL BALI, kjer bi naj
živelo okoli 3 milijone ljudi,
je od leta 1990 pod zaščito UNESCA. Ob sprehodu
skoznjo ima Evropejec
občutek, kot da se je čas
ustavil več stoletij nazaj,
kar potrjujejo številne lončarske delavnice ter delavnice in prodajalne preprog,
v katerih je vse delo ročno.
Nepopisen smrad nas je
popeljal v četrt usnjarjev in
barvarjev, kjer smo se navduševali nad barvami, ki jih
pridobivajo na povsem naraven način. Rumena barva
nastane s pomočjo žafrana,
modra pa indiga.

svetu.
OSREDNJI ATLAS
Pot nas je vodila preko
osrednjega Atlasa pokritega s snegom in cedrovimi
gozdovi, kjer smo se čudili
domačinom, ki so uživali
v pikniku na snegu. Ker je
bilo potovanje tudi strokovno naravnano, smo izvajali
terenske vaje nekje na višini 2800 m pri 4 stopinjah
nad ničlo!

FES Je najstarejše kraljevo
mesto, ustanovljeno v 9.
stol. za časa vladanja Moulay Idrisa 2. Medina oz.
staro mestno jedro imeno-

V kompleksu se nahaja
KARAOUINE – mošeja oz.
univerza, ki velja za najstarejšo teološko univerzo na

V mestu Ifrane imenovanem tudi maroška Švica
so nas presenetila urejena
smučišča, ki si ji je zamislil
maroški kralj. Mesto so leta
1929 zgradili Francozi za
snega željne prebivalce Casablance in Rabata.
ERG CHEBBI je verjetno ti-

Barvanje usnja
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sti del naše poti, kjer smo
dejansko doživele povsem
drug svet. V puščavi smo
čakale in dočakale sončni
zahod v družbi tuaregov,
ujele smo sonce na dlani, ki
se je obarvalo v oranžno in
pobožale mistične hrošče
skarabeje.
BERBERSKA ŠOLA
Seveda je bil v našem programu ogled berberske
srednje šole, ki jo obiskujejo otroci od 12. do 18. leta
starosti. Pouk je med 8. in
18. uro, šolanje je brezplačno, učitelji so spoštovani
in dobro plačani. Nekatere
šole imajo ločene vhode za
fantke in deklice, celoten
šolski okoliš pa je obdan z
visokim zidom.

Sončni zahod v puščavi

Udeleženke potovanja v Ifranu

Berberski otroci med poukom športne vzgoje

OURZAZATE ali maroški
Hollywood in TAZENAKHT
sta bili naslednji postojanki na naši poti proti jugu oz.
Atlantiku. Slednje slovi po
izdelavi preprog, na katerih
prevladuje oranžna barva
žafrana. Seveda smo se
seznanili tudi s pomenom
arganovega olja, ki ga pridobivajo iz plodov arganovca, drevesa, ki izhaja iz terciara, njegova življenjska
doba pa je od 150 do 200
let. V višino zraste 7-10 m,
leta 1998 pa razglašeno za
svetovno dediščino. Arganovo olje imenujejo tudi tekoče zlato, saj je pomembna surovina v prehrani in
kozmetiki. ARGANA d.o.o.
podpira akcijo berberskih

kajti morska obala je tako
neprijazna, da že sama pomeni dovolj veliko zaščito
mesta.

marsičesa in seveda številne
stojnice s hrano.

MARAKEŠ ali RDEČI BISER
JUGA slovi po številnih znamenitostih, kamor se valijo
trume turisto. Neke vrste
romarsko mesto so postali
vrtovi MAJORELLE, katere je
osnoval istoimenski francoski slikar. Leta 1980 jih
je odkupil in preoblikoval
modni kreator Yves Saint
Laurent. Odel jih je v modro barvo, obiskovalce pa
navdušujejo številni kanali,
ribniki, fontane in grob, v
katerem je pokopano njegovo srce in drugi notranji
organi, telo pa je našlo svo-

Tako, potep po raznoliki
severnoafriški deželi je
končan. Da pa bojazen ob
odhodu ni bila odveč, smo

spoznale teden po vrnitvi,
ko je eksplozija na trgu Djemaa El Fna povzročila smrt
številnih, predvsem tujih
turistov.
Marjana Nerat

Berberska žena pri luščenju arganovih plodov

Ena od številnih stojnic–vozov na trgu Djemaa El Fna

Pristanišče v Essaueri

žena pri njihovi samostojnosti in finančni neodvisnosti.
ESSAUERA oz. BELO MESTO
ob Atlantiku je bilo naseljeno že v prazgodovini kot
pomembno trgovsko mesto. Obdaja ga utrdba CASTELLO REAL DE MOGADOR
s številnimi topovi, ki pa
niso bili nikoli uporabljeni,

je zadnje bivališče v Parizu.
Navdušuje tudi palača BAHIA, grobovi SADIDOV, mošeja KOUTOUBIA z minaretom,
ki je simbol Marakeša, kajti
kupola ima na vrhu 3 zlate
krogle ter seveda trg DJEMAA
EL FNA, na katerem smo občudovale krotilce kač, pripovedovalce zgodb, prodajalce

Vrtovi Majorelle
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Kapela in samostan Svetega Nauma

Strokovna ekskurzija v Makedonijo
(izobraževanje učiteljev zgodovine)
Izobraževanja se je udeležilo 28 učiteljev osnovnih
in srednjih šol Slovenije.
Potekalo je od 30. 9. – 3.
10. 2011 v Makedoniji. Z zagrebškega letališča smo v
petek zjutraj poleteli v Skopje. Pristali smo na povsem
novem letališču. Skopsko
letališče so odkupili Turki
in zraven starega zgradili
novega in ga dan pred našim prihodom odprli. Na
letališču smo se pozdravili
z gostitelji, člani zgodovinskega društva Makedonije, in se odpravili na ogled
Skopja.
Skopje je eno samo veliko
gradbišče. Obnavljajo stare mestne zgradbe, gradijo
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nove in postavljajo številne
spomenike. Nekaj dni pred
našim prihodom so na trgu
Makedonija slovesno odprli 20-metrski spomenik Aleksandru Makedonskemu.
Nasproti spomenika je stari kamniti most čez reko
Vardar Na njegovem koncu
stojita na levi strani na visokem podstavku trimetrska kipa Metoda in Cirila,
na desni strani pa Klimenta
in Nauma. Še danes so vidne posledice potresa, ki
je leta 1963 mesto porušil
skoraj do tal, zaradi česar
je zelo malo starih stavb.
Edino stara Čaršija, ki pa je
še niso kaj dosti obnovili,
priča o časih pred potre-

som. Škoda, saj je nekaj
posebnega z vsemi tipičnimi hišami in trgovinicami.
Naslednji dan smo si ogledali Ohrid: Samuelovo trdnjavo in vas Struga ob jezeru, kjer je bil kronan kralj
Samuel in kjer iz jezera izvira Črni Drim. Nato smo se
odpeljali v vas Vevčani in si
ogledali rojstno hišo Mihajla Pupina.
Zanimiv je bil ogled Muzeja
kosti ob Ohridskem jezeru,
rekonstrukcije rimske vojaške utrdbe, samostana Sv.
Nauma, v katerem še vedno
živijo menihi. Tu so pokopani vsi pomembni cerkveni možje Makedonije, tudi
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Sv. Naum. Kapela, v kateri
so grobovi, je romarska pot
Makedoncev in v nedeljo,
ko smo bili tam, je bila velika gneča.
Ta del Ohridskega jezera
tvori tudi Nacionalni park
Galičica. Odpeljali smo se
do Prespanskega jezera, ki
ni tako veliko kot Ohridsko,
je pa prav tako lepo. Ohridsko jezero si delijo z Albanci (manjši del), Prespansko
pa še z Grki. Naše oglede
smo zaključili v antični Herakleji in Bitoli.
Že zelo dolgow nisem bila
na kakšnem potovanju, ki
bi se me tako dotaknilo. Prvič sem bila v Makedoniji.

Naša skupina pred spomenikom

Nisem si predstavljala, da
je tako lepa. Ljudje so prijazni, še posebej, ko slišijo,
da smo iz Slovenije (pa ne
vem, s čim smo si to zaslužili) in topli, kljub temu da
smo srečevali ljudi različnih narodnosti. Po hišah in
blokih so pod okni visele na
vrvici nanizane rdeče papri-

ke, na ulicah pa so jih pekli
v posodah, v kakršnih pri
nas pečejo kostanje. Tudi
dišalo je po njih. Marsikje
smo na cesti srečali konjsko vprego in avtomobile,
kakršnih pri nas ne vidiš
več. Stari avtomobili, ki jih
prodajajo na sejmih, so v
glavnem iz Slovenije, saj so
Makedonci prepričani, da
so dobro vzdrževani. Zato
smo v Bitoli videli skoraj
samo slovenske registracije (največ LJ in MB). Pa še
nekaj besed o hrani! Če nisi
običajni Slovenec, ki pozna
samo “dunajski šnicl” in
krompir, uživaš v vseh vrstah jedi z žara, orientalsko
pripravljeni zelenjavi in številnih vrstah “semenk”.

Herakleja

Zdenka Kelc
Samuelova trdnjava

Muzej kosti

Čaršija v petek dopoldan

Struga – izvir Črnega Drima

En godec nam gode – Lojze Slak
Eden boljših harmonikarjev
in godcev Lojze Slak je prav
zagotovo bil in še vedno je
slovenska glasbena legenda. Rojen je bil 23. julija
1932 v vasi Jordankal blizu
Mirne Peči na Dolenjskem.
Rojstno vas je kaj hitro zapustil ter mladost v glavnem preživel pri svoji stari
mami v Malem Kalu. Tam
pa ni bil po lastni volji, saj
je bil prisiljen oditi od družine, kajti v družini so šteli
deset otrok. Ker mu je zbolela mati, je moral zapustiti
rodno vas zelo zgodaj, še
preden je prav shodil oziro-

ma preden je dopolnil svoje
prvo leta življenja. Vendar
mnogo ljudi verjame, da če
mu življenje ne bi namenilo
takšne usode, ga ne bi poznali v takšni luči kot ga danes, kot legendo slovenske
narodno-zabavne glasbe.
Življenje pri babici je usodno vplivalo na njegovo kasnejšo življenjsko pot, kajti
stric Ludvik je imel diatonično harmoniko, s katero
je igral po vaških slavjih.
Malega Lojzeta je inštrument popolnoma prevzel.
Ko so se nekateri komaj

učili brati in pisati, je on že
znal zaigrati več kot deset
pesmi. Vendar se je igranja
na harmoniko naučil popolnoma sam, k čemur ga
je spodbujal stric Ludvik.
Že pri 15-ih letih je Lojze
kot samostojni godec prvič igral na svatbi. No, to je
torej bila njegova prva veselica. Koliko jih je pa bilo
vseh skupaj? Zagotovo več
kot sto. Svate je razveseljeval kar deset let. Velikokrat
je rekel, da so bile svatbe
njegova najboljša glasbena
šola. Pogosto je na porokah igral sam, ali pa s pri-
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Lojze s “frajtonarco”

ložnostnimi glasbeniki kot
trio Lojzeta Slaka.
Prelomno leto v njegovi karieri je bilo nedvomno leto
1957, ko je prvič nastopil
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desnim očesom.

Ansambel bratov Slak

kot samostojni harmonikar na javni radijski oddaji
„Pokaži kaj znaš“. Seveda
je takoj očaral javnost in
radijsko občinstvo. Leta
1959 je nastal ansambel
bratov Slak. V kvartetu je
brat Tone igral trobento,
Matija klarinet, Stane bas,
Lojze pa harmoniko. Tako
so ostali dobra tri leta. Dobra v vseh smislih. Ko sta
brata Matija in Tone morala
oditi v vojsko, je ansambel
razpadel oziroma prenehal
nastopati. Seveda pa Lojzeta to ni ustavilo. Ni znal
mirovati. Karseda hitro je
poiskal tri pevce in se prijavil na tekmovanje novih
ansamblov, ki je potekalo
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. S pomočjo
tega tekmovanja je njegova
skladba Domači vasici kar
preko noči postala njegova
prva večja uspešnica.
Leta 1961 se mu je rodil
prvi sin, Slavko, šestnajst
let kasneje pa še drugi sin,
Robert. V sedemdesetih letih se je Slakova družina iz
stanovanja v ljubljanskih
Dravljah preselila v Šentvid
pri Ljubljani. Lojze pa si je
vseeno ohranil košček svoje rodne Dolenjske, saj si je
na Trški gori postavil zidanico z vinogradom. Za svoj
dolenjski cviček je na novomeškem festivalu cvička
dobil že kar lepo število priznanj. Bil je tudi navdušen
planinec, skoraj alpinist, ki
mu je po večkratnem obleganju uspelo osvojiti vrh
Šmarne gore, nato pa še
Triglav, ki ga je ob drugem
vzponu zaznamoval nad
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V letu 1964 je Lojze na enem
od svojih nastopov na radiu
Ljubljana spoznal pevsko
skupino Fantje s Praprotna
in takoj so se ujeli. Kmalu
so poskusili nekaj pesmi
in se dogovorili za skupno
nastopanje. Tako je nastal
eden naših najboljših in
hkrati najbolj izvirnih domačih ansamblov. Ob štiridesetletnici ansambla, leta
2004, je dočakal tudi svojo
prvo razkošno in celovito
monografijo izpod peresa
avtorja, pisatelja in dolgoletnega
spremljevalca
njegove glasbene dejavnosti, Ivana Sivca. Naslov En
godec nam gode je vzet iz
ljudske pesmi, tako kot je
Lojze Slak že zdavnaj postal
ljudska in narodna legenda
s pet tisoč koncerti, petdesetimi ploščami in več kot
petimi milijoni poslušalcev
od Amerike do Avstralije.
Ob predstavitvi monografije je Slakov dolenjski rojak,
pesnik Tone Pavček, dejal,
da Slak ne bo godel samo
do smrti, ampak ga bo gospod Bog povabil k sebi z
besedami: “Pridi v raj in še
meni zaigraj!” Ob jubileju
ansambla je dejal: “Štirideset let je dolga doba,
vendar je minilo hitro, prehitro.“ Januarja 2011 je bil
operiran na hrbtenici, saj
so številna igranja, dolga
potovanja,
neprespane
noči in druga odrekanja pustili tudi posledice. A legenda narodno-zabavne glasbe nikakor še ni razmišljal
o upokojitvi. Ob izidu nove
plošče, Dragi prijatelji, se
je pošalil: “Pavček pravi,
da me On že kliče k sebi.
Ljubi godec, pridi k meni v
raj in še meni kaj zaigraj!
To so mi za 70-letnico zapisali na transparent. A sem
šel in pripisal: Pa se nič ne
mudi!” je takrat povedal v
Delovi prilogi Vikend. Ob
dvajsetletnici slovenske dr-

žave so v uredništvu Vikenda pripravili 20 najodmevnejših slovenskih uspešnic
vseh časov; takšnih, ki so
Slovencem res zlezle pod
kožo in jih znajo tudi opolnoči (ali predvsem takrat!)
na pamet, kot so zapisali. Mednje so uvrstili tudi
pesem V dolini tihi, ki jo
je Ansambel Lojzeta Slaka
ustvaril leta 1966. Pesem je
nastala po slovenskem narodnem motivu, ki ga je Ansambel Lojzeta Slaka predelal v lastno verzijo. Lojze
Slak je ob tem dejal: “Po
vojni, ko je po štirih letih
mrtvila med ljudi spet prišla zabava, sem rad zbežal
tja, kjer se je pelo in igralo.
Ljudje so prepevali slovenske ljudske motive in ta mi
je ostal v glavi. Leta kasneje, ko smo začeli sodelovati s Fanti s Praprotna, se
nama je z Nikom Zlobkom
zdel ta motiv zelo primeren za njihov način petja in
tako sva ga priredila v svojo
verzijo, ki je živa še danes.”
Lojze Slak se je po razpadu ansambla bratov Slak
napotil v Ljubljano, kjer si
je poiskal delo, s katerim
se je lahko preživljal. Med
drugim je bil tudi šofer pri
podjetju Petrol. Izučil se je
za tapetnika in se zaposlil
v tedanji tovarni pohištva,
kasneje Hoja. Ob prizadevnem in uspešnem delu je
napredoval vse od poklicnega delavca do komercialista v podjetju in s tega delovnega mesta odšel tudi v
zasluženi pokoj. Lojze Slak
je umrl 29. septembra 2011
za posledicami kostnega
raka. Za seboj je pustil izjemno
narodno-zabavno
glasbeno zapuščino. Nekaj
skladb ansambla je ponarodelo že za časa njegovega življenja. Njemu v čast
bodo posneli tudi film o
njegovem življenju in glasbi, ki med nami Slovenci
ne bo nikoli izumrla. Na to
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Fantje s Praprotna

Uspešnica iz leta 1966

Pred zlatimi in srebrnimi
ploščami

nas bodo spominjale uspešnice kot so: Čez Gorjance,
V dolini tihi je vasica mala,
Po dekle, Svatje že vriskajo, Čebelar, Dežela sonca
in grozdja, Pod Poncami,
Pod lipico zeleno, Gasilska,
Pozdrav z Dolenjske in številne druge.
Za svoje glasbeno ustvarjanje je prejel številna
domača in tuja priznanja:
Slovenski slavček in Lojtrca
domačih, Zlati petelin, častni znak Svobode Republike Slovenije 2002, številne
zlate in srebrne kasete ter
plošče, European American
Music Awards, priznanje
kanadskega društva Edmonton, priznanja iz Amerike, Kanade in Avstralije.
Ob vsem tem je po Lojzetu
Slaku ostala bogata zapuščina z glasbenega področja, a ne samo to, njegova
glasba je za Slovence tako
zelo pomembna, da verjamem, da se bo prenašala iz
roda v rod.
Christian Adam

Jeffa in Marka Bassa. Takrat
je tudi izdal svoj prvi album
Infinite (1996).

M&M Eminem
Eminem oz. Marshall Bruce Mathers je bil rojen v
Saint Josephu v Missouriju
17. oktobra 1972. Eminem
je ameriški raper, glasbeni
producet in igralec. Glasbeno kariero je začel pri
zgodnjih 14 letih in odkril
svoj talent. Z rapom ga je
seznanil stric Ronnie. Skozi
leta se je Eminem glasbeno
samo vzpenjal, v zasebnem
življenju pa je doživel tudi
nekaj padcev. Velikokrat
je bil vpleten v kriminalna
dejanja, med ostalim je
tudi zapadel v droge. Bil je
dvakrat poročen s Kimberly Anne Scott, s katero ima
hčer Hailie ter dve posvojeni hčerki in sicer Alaino
Lainey Scott in Whitney
Scott. V svoji karieri je napisal veliko komadov in sodeloval v 11 filmih. Najbolj
je zablestel v filmu 8 Mile,
kjer igra glavno vlogo. Za
svoje pesmi je dobil že 13
grammyev in bil razglašen

za najboljšega raperja vseh
časov. Na ameriški glasbeni televiziji MTV zaseda 9.
mesto med najboljšimi MC-ji vseh časov. V letu 2009
je bil v ameriški glasbeni
reviji Billboard Magazine
imenovan za glasbenika
desetletja. Leta 2010 ga je
MTV označil za 7. največjo
glasbeno ikono. Napisal je
čez 200 komadov in izdal
16 albumov.
Že kot otrok je postal oboževalec Beastie Boysev in
se začel zanimati za hip
hop. Kot 14-letnik je nastopal pod psevdonimom
M&M. Pridružil se je skupini Bassmint Productions.
Velikokrat je sodeloval v rapanju prostega stila imenovanem “freestyle battles”,
kar pomeni, da se nasprotnika pomerita v rapanju.
Stric Ronnie, ki ga je seznanil z rapom, je leta 1991
storil samomor. Eminem si
je v njegov spomin na roko
tetoviral “Ronnie R.I.P”, saj
sta si bila zelo blizu. Kasneje je podpisal pogodbo
z FBT Productions bratov

Eminem je odkrito govoril o
svoji odvisnosti od drog in
alkohola, a bi se je naj leta
2002 rešil. Leta 2009 je v
intervjuju z Jonathanom
Rossom priznal, da je na
dnu svoje zasvojenosti razmišljal o samomoru.
Njegov prvi album Infinite
je nastal leta 1996 v založbi Web Entertainment.
Eminem ga je označil kot
album, s pomočjo katerega
bi naj našel samega sebe
in testiral raperske stile. Je
rap album odraščanja.
Po podpisu pogodbe z Aftermath Records je izdal
svoj prvi studijski album, ki
je temeljil na produkciji raperja Dr.Dreja. Leto kasneje
je Billboard ta album označil kot album, ki je svetlobna leta pred albumom Infinite. Album je kmalu postal
eden najboljših leta 1999,
a je bil obtožen imitiranja
raperja Cagea.
Album Marshal Mathers LP
je izšel maja 2000. V prvem
tednu je bilo prodanih več
kot 1,7 milijona kopij in tako
podrl rekord najbolj prodajanega albuma v zgodovini
ZDA. V njem je veliko preklinjanja in norčevanja iz slavnih oseb. V tem času je tudi
nastopal z Eltonom Johnom
na podelitvi 43. grammyjev
in bil na naslovnici magazina The Source kot prvi beli
človek.
S svojim tretjim albumom
The Eminem Show je doka-
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zal, da je eden najboljših
raperjev, saj je že v prvem
tednu prodal čez milijon
kopij. Najuspešnejša pesem je Without Me. Album
je ogledalo njegovega življenja in sicer njegove poti
do slave, zveze z ženo Kim
in hčerko Hailie. Beseda
“motherfucker” je v albumu
največkrat uporabljena.
Leta 2004 je izdal album
Encore. Največji hit, pesem
Just Lose It, je zaznamovan
kot norčevanje iz Michael
Jacksona, zaradi česar je ta
proti Eminemu vložil tudi
tožbo. V videu se Eminem
ponorčuje tudi iz legend
kot sta MC Hammer in Madonna.
The Relapse je Eminemov
šesti album, ki je izšel po
petletnem premoru. Zanj je
dobil dva grammyja. Največji hiti so : Beautiful, Crack
a bottle, We Made You,
Deja Vu.
Recovery je sedmi Eminemov album iz junija 2010.
V prvem tednu je bilo samo
v ZDA prodanih preko
750,000 kopij. Hiti kot so
Not Afraid, No Love, Love
the way you lie in Space
Bound so bili številka ena v
številnih državah.
To zvrst glasbe poslušam
zaradi besedil in ritma. Rap
sem začel poslušati pri 12.
letih in prav zaradi tega, ker
poslušam to zvrst glasbe,
me tudi nekateri prijatelji
kličejo raper :D. Sam ne rapam, igram pa kitaro in poslušam rock in pop.
Etienne Klanfar
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v obliki 30-centimetrske
kocke iz črnega magnezija. Na tem računalniku,
kasneje imenovanem Next
Cube, Tim Berners izdela
prvi internetni. Takrat se je
rodil splet, kot ga poznamo danes. Steve se odloči
za izdelovanje programske
opreme namesto celih računalnikov.

Steve Jobs =
Apple
Steve Jobs, ameriški računalnikar in poslovnež, se
je rodil 24. januarja leta
1955 v San Franciscu, kjer
sta ga njegova starša (še
takratna študenta) dala v
posvojitev. Tako je odraščal
v družini Jobs z očetom Clare, materjo Paulo in sestro
Patty (svoje biološke starše
odkrije šele pri 27. letih).
Kasneje se je preselil v Mountain View.
Študiral je na kolidžu Reed
College v Portlandu, a se je
po prvem semestru izpisal.
Kljub temu je še vedno hodil na predavanja in spal
pri prijateljih na tleh. Denar za preživetje si je služil
z recikliranjem steklenic
coca cole. Če ne bi takrat
obiskoval kaligrafije (umetnost lepega pisanja), Mac
ne bi vseboval več različnih
vrst pisav (font). Delal je za
ATARI. Imel je namen privarčevati dovolj denarja za iz-

let v Indijo, kjer bi se poleg
eksperimentov srečal tudi z
budizmom in duhovnostjo.
S prijateljem sta izdelala
igro Breakout, za katero je
dobil nagrado 5000 dolarjev in jo zamolčal prijatelju.
Prvega aprila leta 1976 so
Steve Jobs, Steve Wozniak
in Ronald Wayne ustanovili
podjetje Apple. Postalo je
podjetje tveganega kapitala. Naredili so prvi Apple
računalnik – Apple I, kasneje Apple II – prvi računalnik
z barvno grafiko. Stevu in
njegovi punci Brennan se je
takrat rodila hči Lisa. Letna
prodaja Appla se tudi povzpne na 1 milijardo dolarjev. Steve se spre s šefom,
kar pripelje do odpusta z
delovnega mesta, a je nagrajen s priznanjem za tehnologijo iz rok predsednika.
Steve ustanovi NeXT Inc,
računalniško podjetje, ki
izdeluje kakovostne računalnike za univerze. Od
Georga Lucasa, avtorja Star
Wars, pa odkupi podjetje
Pixar. Leta 1988 predstavi
Next Computer, računalnik

Apple najavi nakup operacijskega sistema, ki ga
je razvijala Jobsova ekipa
za 430 milijonov dolarjev.
Steve se vrne k Applu kot
svetovalec. Dobi naziv začasnega izvršnega direktorja, ki postane kasneje doživljenjski. S predstavitvijo
iMac linije, modro-belih
monitorjev in računalnikov
v istem ohišju, Apple vrne
na stara pota. Na police prideta prvi iPod in prvi računalnik z OS X.
Leta 2004 je prestal operacijo ozdravljive, a redke
oblike raka trebušne slinavke. Disney kupi studio Pixar
za 7,4 milijarde dolarjev.
Jobs postane Disneyev največji posamezni delničar.
Prvi pametni telefon Iphone je izšel leta 2007. Množice so pričele kampirati pred
trgovinami, da bi si med prvimi zagotovili novo napravo. Namigovanja o Jobsovi
bolezni se znova pojavijo
zaradi občutne spremembe
telesne teže, on pa pojasni
izgubo teže zaradi hormonskega neravnovesja, ki pa

je ozdravljivo. Naprej namerava voditi Apple. Ko se
čez nekaj mesecev vrne na
delo, mediji sporočijo, da
so mu uspešno presadili
jetra.
Leta 2010 podjetje v devetih mesecih proda 15
milijonov iPadov, najnovejše tehnološke naprave,
s katero ustvari novo kategorijo modernih tabličnih
računalnikov. To leto izide
tudi iPhone 4. Kasneje Jobs
najavi drugo bolniško odsotnost brez določenega
termina vrnitve. Vodja operative Tim Cook postane
zadolžen za vsakodnevne
dolžnosti, Jobs pa še vedno
vodi pomembnejše odločitve. Takrat izide tudi iPad
2. Sedmega junija se Steve
še zadnjič pojavi v javnosti,
kjer pred mestnim svetom
Cupertina predstavi Apple
Campus. Takrat že ve, da
je v zadnjem letu svojega življenja, a kljub temu
intenzivno skrbi za prihodnost podjetja Apple. Svoje
mesto izvršnega direktorja
prepusti Timu Cooku, sam
pa prevzame mesto predsednika upravnega odbora. Predstavitev iPhone
4S se zgodi brez njegove
prisotnosti. Naslednji dan,
5.10.2011, umre v krogu
družine.
Tomi Jerenko

Odvisnost od računalniških iger
Sem Matej in sem odvisen od računalniških iger.
Igram jih najmanj deset ur
na dan. Brez tega ne morem živeti. Da sem zasvojen z igrami, sem spoznal,
ko sem začel igrati igro
World of Warcraft. Pri League of Legends in Call of
Duty enostavno nisem več
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mogel nehati. Za te igre moram tudi plačevati in sicer
sem Za World of Warcraft
plačeval 10 evrov mesečno.
Pred tremi leti sem igrico
sicer kupil, takrat je stala
približno 65 evrov. Igro so
mi takrat priporočili prijatelji. Sprva sem si downlodal piratsko verzijo. Ker

se ure igranja seštevajo na
internetni strani Xfire, vem,
koliko časa sem jo igral, a
števila ne želim izdati. Je pa
štirimestno.
Sedaj, ko sem že v četrtem
letniku, me veselje do igranja računalniških iger počasi mineva, saj imam druge
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interese. Ob vikendih sem
namreč začel “ven hoditi”.
Podobno velja tudi za prijatelje, s katerimi igram. Ali
bom kdaj nehal z igranjem?
Da, vsekakor, kajti pravijo,
da bo letos konec sveta.
Rok Javornik

sta, da izveš, kaj se dogaja,
temveč boš sam izkusil, saj
boš videl in slišal, kaj se
dogaja v svetu.

Računalniška igra
Guild Wars 2
Guild Wars 2 je masivno
večigralsko spletno igranje
domišljijskih vlog izdelovalcev iger ArenaNet. Izid
igre je, ko bo končana, pričakovan nekje v letu 2012.
Za odlično grafiko uporablja Havoc Physics Software, ki bo podpiral DirectX
10. Avtor glasbe v igri, ki
bo poskrbela za odlično
vzdušje med igranjem, je
Jeremy Soule, ki je med
drugim tudi avtor glasbe v
igrah The Elder Scrolls. Tudi
jaz sem že igral veliko različnih iger tipa MMORPG in
mislim da bo Guild Wars 2
prekosila, tako tudi trenutno najpopularnejšo World
of Warcraft.
Poklici
Izbira poklica bo zelo vplivala na samo igranje. V
Guild Wars 2 obstaja 8 poklicev: Elementalist, Warrior, Ranger, Necromancer,
Guardian, Thief, Engineer,
Mesmer. Mnogi med njimi
bodo starim navdušencem
Guild Wars že znani, nekaj
pa je novih. Vsak od poklicev je kategoriziran glede na
tip oklepa, ki ga nosijo liki:
učenjaki (scolars) nosijo
lahek, pustolovci (adventu-

rers) srednje težak, vojščaki
(soliders) pa težek oklep.
Rase
Charr: Osvajalci Ascalona,
so divja, bojevita bitja ter
sovražniki človeštva. Norn:
Norni so zelo visoka bojevita bitja z ledenih severnih
ozemelj, ki se lahko spremenijo v mogočne živalske
oblike. Pregnani od doma
so se ponovno zbrali med
ruševinami Shiverpeakov.
Asura: Asuri so nekoč vladali v jamah in tunelih pod
Tyrio, so napredna pritlikava rasa. Sedaj, ko so prišli
na plano, želijo zavladati
na površju sveta s pomočjo
mogočnih golemov. Sylvari: O njih ni mnogo znanega, vendar so rasa čutečih
rastlinskih bitij, ki so prišla
na svet pred kratkim. So
najmlajša rasa, združena s
skupnimi sanjami in veliko
močjo.

Če nekje napada zmaj, tega
ne boš razbral iz odstavka,
ki ti bo o tem pripovedoval,
temveč boš videl eksplozijo
in ogromne ognjene krogle ter slišal krike in druge
zvoke. V daljavi boš videl
ogromne količine dima, ki
prihajajo iz napadene vasi.
Da je vedno dovolj stvari,
ki jih lahko kdo počne, se
dogodki dinamično večajo
in manjšajo. Več igralcev se
torej prikaže in sodeluje v
dogodku, več sovražnikov
se bo borilo proti njim. Če
več igralcev zapusti dogodek, se bo ta dinamično
pomanjšal, tako da ga lahko dokonča le tistih nekaj
igralcev, ki ga še igra. V
Guild Wars 2 je tudi zelo zanimiv podvodni svet, katerega bodo igralci lahko raziskovali. Najbolj zanimiva
stvar pri pvp bo World PVP,
kjer se bodo borili igralci
med serverji, ob tem pa bo
zelo zanimiv tudi strukturen PVP, kjer boš avtomatsko najvišji lvl z vsemi skilli
ipd.
10 spretnostni skill bar
(The ten-slot skill bar)
Prvih pet spretnosti/napadov/moči na skill baru
ni postavljenih tja s strani
igralca, temveč so določene glede na izbiro igralčevega orožja in poklica. Da

bi poskrbeli za dodatno
raznolikost, lahko ima večina poklicev v uporabi
dva različna seta orožij,
med katerima lahko hitro
prestavljajo med bojem.
Drugih pet pa je določenih
s strani igralca iz ogromne
zbirke različnih spretnosti,
ki so določene s poklicem
in raso. Da bi se igralec
opremil s spretnostjo, mora
samo klikniti na prosto polje za spretnost in pojavil
se bo seznam možnih spretnosti. Eno izmed polj je namenjeno samo zdravljenju,
medtem ko je drugo polje
namenjeno samo elitnim
spretnostim.
Orožja
Enoročna (One-Handed):
sekira (Axe), bodalo (Dagger), buzdovan (Mace), pištola (Pistol), žezlo (Scepter) in meč (Sword).
Dvoročna (Two-Handed):
velemeč (Greatsword), kladivo (Hammer), dolg lok
(Longbow), puška (Rifle),
kratek lok (Shortbow) in palica (Staff).
Leva roka (Off-Hand):
usmerjevalnik (Focus), ščit
(Shield), bakla (Torch) in
bojni rog (Warhorn).
Davorin Kraner

PVE in PVP
V Guild Wars 2 ne bo dolgočasnih questov, pri katerih moraš ubijati številne
mirujoče nasprotnike. Vse
bo bolj dinamično, sistem
dogodkov te ne bo silil k
branju dolgega opisa que-
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O zlatu in dragih kamnih
V intervjuju z očetom Robertom želim predstaviti poklic,
ki je danes redek, a zelo dragocen. Moje prvo vprašanje
je, zakaj se je odločil za poklic zlatarja.
Že moj oče se je intenzivno ukvarjal najprej z graverstvom
in nato z zlatarstvom. Njegovo delo mi je bilo všeč. Ideje,
ki so nastale v mojih mislih, sem lahko uresničil v obliki
zlatega izdelka.
Ali je v zlatarskem poklicu vse tako bleščeče kot prstani,
verižice … in kako nastane prstan?
Ne, bleščeč je le končni izdelek. Pred tem je potrebno veliko obdelave zlata, kamor sodi tudi poliranje. Šele ko je
izdelek spoliran, dobi tisti značilni lesk zlata. Za izdelavo
prstana si najprej pripravimo material, kar pomeni, da čistemu zlatu dodamo primesi, nato pa z valjanjem in oblikovanjem izdelamo prstan v želeni obliki.
Kakšna je čistina zlata v Sloveniji in ali je povsod po svetu
enako?
V Sloveniji uporabljamo za izdelavo nakita predvsem
14-karatno zlato, oznaka za čistino je 585/1000, kar pa ne
velja za vse države. V Avstriji je veliko nakita izdelanega
iz 8-karatnega zlata, označenega s čistino 333/1000, v
Avstraliji in Kanadi je pogosto 9-karatno zlato, označeno
s čistino 375/1000, v Italiji 18-karatno zlato, označeno s
čistino 750/1000, v Jordaniji pa 22-karatno, označeno s
čistino 916/1000. Najprimernejši čistini za izdelavo zlatih
izdelkov pa sta 14- in 18-karatno zlato.
Zakaj čisto zlato ni primerno za izdelavo nakita?
Čisto zlato je mehko in zaradi tega tudi upogljivo, kar pa
za nakit ni dobro. Prstan se zlahka zvije in s tem tudi obrabi. Pa ne le prstan, to velja tudi za zapestnice, verižice …
Kaj pomeni beseda unča?
Unča pomeni težo čistega zlata, in sicer 31,1 grama, označeno s čistino 999/1000. Čisto zlato se kupuje kot naložbeno zlato. Ni nujno, da je to cela unča, saj je le-ta izjemno draga. Kupimo lahko 1 gram, 5 gramov, 10 gramov …
čistega zlata.
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Kako so v zlate izdelke vdelani različni kamni in kateri se
najpogosteje uporabljajo?
Zmotno je prepričanje, da so kamni lepljeni v zlato. Zlato kot material obdaja kamen in ga z različnimi vrstami
vkovanja “zadržuje” v izdelku. Če je materiala dovolj in če
je delo strokovno opravljeno, je skoraj nemogoče, da bi
kamen padel iz izdelka. Pri udarcih in drugih mehanskih
poškodbah pa je to seveda možno. Najpogosteje uporabljamo cirkonije, ki so lahko brezbarvni ali v poljubnem
barvnem odtenku. Najžlahtnejši je seveda diamant.
Kako vrednotimo diamante oziroma briljante?
Briljant je oblika brusa kamna in je hkrati najpogostejša,
ker pri tem brusu posamezne optične lastnosti diamanta
pridejo najbolj do izraza. Vsak kamen odlikujejo štirje C-ji:
C kot cut (rez), C kot colour (barva), C kot clearety (čistoča)
in C kot carat (masa). En karat je 0,2 grama. Seveda pa teh
karatov ne smemo enačiti s čistino zlata, saj se pri kamnih
na ta način izraža teža, pri zlatu pa čistina.
Zakaj je diamant tako cenjen in kje so rudniki, iz katerih
se pridobivajo?
Beseda diamant izhaja iz grške besede adamas, kar pomeni nepremagljiv. Nepremagljiva je predvsem njegova
trdota, saj je najtrši mineral na Zemlji. V popolnem brusu
ima največji in najlepši lesk, čemur rečemo ogenj. Poleg
tega so že od nekdaj verjeli v njegovo neomajnost, ki naj
bi prinašala srečo, bogastvo, moč in ljubezen. Največ rudnikov je na območjih ognjenikov, predvsem v južni Afriki,
saj je diamant čisti ogljik. V večinski lasti jih ima družba
The Beers. Nahajajo se tudi na območju Brazilije in Avstralije. Kot zanimivost lahko povem, da za pol karata oziroma
0,1 grama izkopljejo eno tono rude.
Timotej Grabušnik

Opomba: Rop zlatarne Grabušnik v Tryševi ulici je bil malo
po intervjuju, 5. 12. 2011.
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Naj medi
Čebele so za človeštvo zelo
pomembne, saj je njihovo
glavno in najpomembnejše
delo prenašanje cvetnega
prahu in s tem opraševanje
rastlin. Seveda pa istočasno nabirajo tudi medičino
in satovje pridno polnijo z
medom. Čebelarji jim pomagamo preživeti, one pa
nas zato nagrajujejo s kar
šestimi čebeljimi proizvodi.
To so med, cvetni prah, propolis, vosek, matični mleček in čebelji strup.
Ko je na pobudo mojega
mlajšega brata vsa družina
začela čebelariti, še posebno moj oče, smo imeli polne roke dela. Svoj konjiček
smo uspešno razvijali in
tako imamo danes že približno 150 panjev v kar petih
čebelnjakih.
Tudi sam sem se kaj hitro
odločil, da bom pomagal
čebelariti, kljub temu da
medu ne obožujem. Na
začetku sem pomagal pri

manjših opravilih v čebelnjaku, predvsem pri točenju medu in zbijanju satnic.
Lani pa sem se odločil za
majhen, a pomemben korak naprej. Oblekel sem
zaščitno čebelarsko obleko, vzel čebelarsko orodje
in očeta prepričal, da mi
je zaupal panj, za katerega
sem skrbel sam. Ne sliši se
veliko, a vam povem, da ni
bilo malo dela. Res da sem
dobil mlado novo družinico, od katere še ni bilo pričakovati veliko medu, a ob
točenju sem bil vesel, saj
sem iztočil približno deset
kilogramov medu.
Bomo videli, kako bo naslednje leto. Seveda morajo čebelice najprej to “nenormalno” zimo preživeti.
O poletnih pomorih čebel
se piše in govori veliko, a
čebelarji veliko čebeljih
družin izgubimo tudi pozimi. Razlogov je veliko. A to
so že strokovne razprave.
Upam, da uživate veliko
čebeljih pridelkov, saj tako
krepite svoje zdravje. In ne
pozabite, slovenski med je

Skrb za čebelji zarod

Čebelice se vračajo v čebelnjak.

med najkvalitetnejšimi na
svetu. Na koncu vam razkrijem še nekaj. Čebelarji imamo tudi svoj pozdrav.

Torej s čebelarskim pozdravom, Naj medi!
Klemen Šauperl

Pismo babici
Draga babica!
Res je, da si stara, a učila si me, da leta niso pomembna za sklenitev prijateljstva, zato se ti zdaj zahvaljujem, saj vidim,
da pravi prijatelj ni vedno moj vrstnik. Vedi, najboljši prijatelj je lahko za vsakim korakom.
Naučila si me mnogo stvari. Kako ljubiti bližnjega, kako potrpeti, kadar se ti godi slabo, kako pomagati ljudem, celiti
rane in jim zaupati. A nisi me učila, kako sestaviti zlomljeno srce. Povedala si, da bom srce nekomu podarila, da ljubezen ni vedno vrnjena. Sedaj vem, da so stvari, ki se jih ne da razložiti. Vsak ima svoj pogled na svet, svoja čustva in
vrednote. Vedno sem te imela za vzgled in ti zaupala svoje težave, vendar čutim, da naju razdvaja nevidna sila. Boli me,
ker lahko samo gledam, kako odhajaš, toda s teboj bom do konca.
Mnogi se sramujejo svojega porekla, svoje družine,vendar ni vsem dano, kar je bilo meni. Imela sem prelepo otroštvo
in ne sramujem se družine tako kakor drugi, celo več, želim biti podobna tebi, želim biti boljša, bistrejša in modrejša,
da bom lahko nekoč svojim vnukom pripovedovala zgodbe svoje babice. Pripovedovala o ljubezni, o dobrem, a tudi
slabem, saj ljubezen je kakor vetrič, včasih je tukaj, včasih ga ni, ne moremo ga videti, vonjati ali okusiti, a lahko ga
čutimo.
Vanessa Vogrinčič
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A trip to the Grossglockner
At 3,798m the Grossglockner is not only the highest
mountain in Austria, it is
also among the highest peaks in the Alps. The world’s
most famous Alpine road,
The Grossglockner High Alpine Road is a dream tour
for many cyclists and mountain bikers. It leads with
numerous hairpin turns to
the Kaiser Franz Josef Höhe
visitors’ Centre, with a panoramic view on the largest
glacier in Austria the Pasterze Glacier and the Grossglockner itself. The road is
54 km long and offers a beautiful view on the Alps.You
can also visit Heiligenblut,
one of the most beautiful
villages in the Alps, which
is located at the foot of the
Grossglockner.
The most famous Alpine
road was also a challenge
for me and my grandfather.

Freizeit
Die Freizeit ist die Zeit des
Tages in der wir tun und lassen können, was wir wollen. Wir können ganz entspannt sein und die ganze
Welt um uns vergessen, ein
gutes Buch lesen. Wir können aber auch auf eine Party gehen und mit Freunden
einen drauf machen. Wenn
vielleicht keine Party im
Gange ist, kann man selbst
eine schmeißen und seine Freunde einladen. Man
kann aber auch ruhiger
angehen lassen, ins Kino
gehen und friedlich den
Abend genießen.
Einige Jugendliche sind
sportlich aktiver und fahren gerne Rad oder spie-
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Last summer we started our
cycle trip. The road quickly
became demanding and we
had to cycle hard. In Heiligenblut we had the first
rest for a drink and we realized that our goal would
not be easy to reach. We
had to overcome 36 hairpin
turns at the distance of 24
kilometers. The road was

len Basketball. Ich zum Beispiel spiele Billard. Es ist
ein eleganter Sport, der mir
sehr viel Spaß macht und
eine Menge Geduld verlangt. Diese Geduld kann
man nur mit Liebe zum Spiel erlangen. Mein Ziel ist es
so gut zu werden, um Snooker spielen zu können. Es
ist viel schwerer, denn der
Tisch ist doppelt so groß,
die Bälle und die Löcher
sind aber kleiner.
Billard spielen hat bei mir
Computerspiele
ersetzt,
dadurch bin ich auch sozial aktiver geworden. Durch
mein Hobby lebe ich auch
gesünder.
Tomaž Habulin

steep with average grade of
10-15% and you had to be
in good condition to cycle
to the top.

end I was proud of myself
and enjoyed the beautiful
view from the Kaiser Franz
Josef Höhe visitors’ Centre.

The hardest part of the ride
were the last turns before
finish. But we were really
highly motivated to achieve our goal which we had
in mind all the year. At the

Nejc Pirman

Die freizeit
früher und
heute
Ich heiße Patrick und ich
möchte mal über die Freizeit bzw. Freiheiten in der
Vergangenheit schreiben.
Wenn ich mir meine Oma
anhöre, dann denke ich mir
immer, wie die Kinder von
damals immer mit ihren
Freunden in Gärten oder
irgendwo draußen gespielt
haben, damals gab es noch
kein Fernsehen oder Computer wie heute. Die Jugend
von heute hängt immer weniger mit ihren Freunden
ab und hockt nur noch vor
dem Computer. Ich z. B.
sehe viel fern, das heißt
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aber nicht, dass ich ein
Stubenhocker bin. Ich weiß
in meiner Freizeit auch viel
Sinnvolles anzustellen.
Ich hoffe, dass die Jugend
in der Zukunft ihre Freizeit
gesünder als zurzeit verbringt.
Patrick Neubauer

Pastime
activities
Students of 1. ag:
In my free time I often build
robots from Fischertechnik
and programme them. It is
important to know that I never use the instructions for
my robots. I invent new ma-

chines instead of building
something that has already
been made. I don’t “steal”
ideas either. I think the
best robots of mine were:
-an Easter-egg painter (unfortunately I haven’t got a
photo of it),
-a meat-eating plant (Fig. 1).
It didn’t really eat meat but
in my opinion it was awesome – you should see how it
worked! Many people think
it was my best robot,
-a huge robot on wheels
which could blow air bubbles (Fig. 2) and
-a big tank with four tracks
which could turn its tracks
into legs – it was controlled
by wireless remote control.
The signals were sent by
lights and received by brightness sensors. This robot
was possibly the most difficult one to programme.
I am also going to make
some new, better robots
and I’m starting to think
about real robots, not from
Fischertechnik.

I am Martin and I play the
guitar in the rock band
Strangers. Last spring we
made a song which became the official song of
the event Veter v laseh – S
športom proti drogi Slovenije. It was popular all over
our country and because of
it our band became known.
We also performed on the
main stage at Rock Otočec.
Martin

My favourite activity is
fencing.
Most people think that my
sport is easy that you just
go there and fence, but it is
not even close to that. Because my sport originated
in France, every command
is in French and you have
to understand it. You also
need to learn basic techniques and different sorts
of fencing. The difference
is in rules and “swords. ”
Fencing is great fun. I like it
very much.
Tomaž

Robi

Figure 1: The meat-eating plant

I train hip-hop at Pingi five
times a week and I love it.
For me this is the best sport
on earth, because I like listening to the music and
dancing.
Žan

My sport is karate. I go training twice a week and we
practice blocks and kicks
with hands and legs. We
also have to know lots of
Japanese words like the names of kicks.

there as much as I want to
because of school…
Robi S.

I like football. My club is FC
Nafta Lendava and my position is a wing defender.
Marsel

If you know the rules, American football is exciting
and attractive. There are
six teams in Slovenia where you can play. My team is
Maribor Generals.

Leon

I have been training Shotokan Karate-Do for six years,
and I have a purple belt.
Timotej

I started training airsoft
two years ago when I also
bought the equipment I needed: boots, a rifle, a uniform, eye protection… Half
a year later my dad joined
this sport, too.
In my opinion, this is the
best sport for a father and a
son. I regret that I do not go

Filip

I spend most of my free
time reading books. They
teach me a lot about our
world.
Mihajlo

My hobby is photography
because I really like nature.
Luka

Some students spend a lot
of their free time in front of
the screen playing computer games.

Figure 2: The air bubble robot
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Downhill
Downhill biking (DH) is a
gravity-assisted time trial
mountain biking event. Riders race against the clock,
usually starting at intervals
of 30 seconds, on courses
which typically take two to
five minutes. Riders are timed with equipment similar to that used in downhill
skiing. Races are often won
by margins of under a second. As the name of this
discipline implies, downhill races are held on steep,

downhill terrain, resulting
in high speed descents,
and with extended air time
off jumps and other obstacles. The 2011 Downhill
World Champion was Danny Hart from the United
Kingdom.
I have been training downhill biking for three years,
and I like it very much because it is relaxing and full
of adrenaline.
Timotej Capl

The gordian knot
The Gordian knot (figure
1) is a take-apart puzzle.
It is not as known as the
Rubik’s cube, but I don’t
think it is any less interesting. The objective is to
take the six pieces apart
without turning any pieces
around (trick moves). You
are only allowed to turn the
entire knot. The inventor
used a computer program
to find the hardest possible
shapes of the pieces.
The name
The name comes from a
legend of Phrygians who
once lived without a king.
Then they decided that the
first man to come into the
city driving an ox-cart should become the king. It was
a farmer named Gordias.
Gordias’ son Midas wasn’t
very grateful, so he tied
the shaft of the ox-cart so
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dence happened.
Other shapes aren’t so interesting. The green one
is symmetrical in every direction; the blue one has a
1cm2 hole.
Figure 1 The Gordian knot

it couldn’t move any more.
The knot stayed there for
many years until it was finally cut by Alexander in
the fourth century BC.
The shapes
The pieces of the Gordian
knot (figure 2) are not of
the same shape. In fact,
only the two of them are –
the orange and the purple
piece. Once I swapped the
two and no one could do
the first move (usually the
orange piece, this time the
purple one) until a coinci-

Trick moves
The basic order of getting
pieces out of the puzzle
should start with orange,
followed by green, and
then there are two possibilities: the next piece can be
purple or yellow. After that,
the last three pieces can be
taken apart in any order.
However, the first piece can
also be the yellow or the
green one if you use trick
moves. If you do that, the
rest of the puzzle can be
taken apart more quickly.
If you use the yellow trick
move, you only need 15
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Figure 2 The pieces

more moves instead of 50.
But you aren’t allowed to
use them.
Good advice
If you are a geek, you
will probably watch the
walkthrough on the internet or ask somebody who
can solve the knot; but if
you are fair, you will find
the solution yourself. This
way you will also be more
proud of yourself at the
end.
Robi Novak

CD on a CD
In November 2011, our
school took part in the IATEFL Secondary School
Competition for 2nd grades on the topic “Charles
Dickens and His Time”. Our
class sent two entries and
the video entitled “CD on a
CD” (Charles Dickens on a
Compact Disc) won the first
prize.

The students who made the
video were: Aljaž Gerečnik,
Urban Rajter, Matej Petek,
Uroš Kramberger and Grega
Ofič. We thank our mentor
and teacher Sanela Magerl
Majhenič as well as the venue of the video - turistična
kmetija Kebl.
Urban Rajter
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Computer crossword
Humour
They say that laughter is
the best medicine!
Granddad, “When I was
your age, all I’ve got for
Christmas was an apple
and a blackberry.”
Boy, “WHAT! A laptop and
a mobile?!”

CLUES ACROSS
2. We read CDs in ______.
4. You run a program by double clicking
______ on your desktop.
7. Macs are made by __________.
9. You need _______ to power your PC.
10. You store data on a _____.
12. You type with a _______.
13. You navigate your cursor with a device
that has a tail.
15. The most known programs in Office are
Powerpoint, Excel and ______.
16. Desktop is shown on the ______.
17. Free wireless network is __________.

CLUES DOWN
1. PC means personal ________.
2. One of the program languages is
______.
3. Apps are _____________.
5. Powerpoint, Excel and Outlook belong
to Microsoft ________.
6. You use your microphone for _______
friends.
8. Our phones are locked with a _______.
11. You browse the web with a __________.
14. Our school name is_____.
15. The PC operating system is_______.

What did the traffic light
say to the car?

1
2

“Don’t look I’m changing!”

I C O N S
Why did the orange stop
rollingF
down the hill?
F
P
Because it didn’t have any
I C I T Y
T juice
R left.
C
N
What did the big phone
W say to E
C
the little one?
O
E
“You’re too young to be
O A R D
B engaged.”
E
B
R 2Dsnowmen in a field, one
turns to the other and
O says, “Can you smell carW rots?”
I F I
S
you turn on your comE “Do
puter with your left hand
R or your right hand?”

3

4

5

6
8

7
9

Made by:
Kevin Žiher
Robi Novak
Tomaž Nikić

10

11

12

13

14

15

16

17

“My right hand.”
2

“Amazing! Most people have
to use the on/off switch.”

Solutions
(don’t look until you have finished!)
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David Simonič Galun

Prihodnost
je že tu!
www.elektro-maribor.si

Zelena energija za
električna vozila

Električno vozilo poganja

NOVA
POLNILNA
POSTAJA ZA
ELEKTRIČNA
VOZILA V
MARIBORU!

Prihodnost zame!

a2
Vodovodna ulic
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Judo, saj ga treniram že
osem let. (Gregor)

Sončne žarke, ki grejejo
zemljo, dežne kaplje, ki
se odbijajo od tal, sonce
in dež hkrati, saj takrat
nastane mavrica. (Cindy)
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Sladki spomini
Brezskrbno leživa v objemu
v ljubezni polni zaupanja, kot da jutri ne obstaja.
Nagneš se k meni in mi z nasmeškom šepetaš…
Nato se sredi noči zbudim;
okoli mene je kričeča tišina,
iz katere se priplazi kruta resnica,
da so bile sanje le kanček spomina tega, kar je bilo.
V srcu se spet pojavi praznina,
tisti prekleto grob občutek samote.
Tista bolečina in skelenje izgube.
Nato razmišljam o tem, kaj se dogaja…
Iz dneva v dan je težje in vedno bolj boleče.
Začenja se daniti, zaspim s solzami v očeh…
Kljub milijonom ljudi, ki so okoli mene
nasmejani, veseli in polni življenja,
je moje življenje vedno bolj podobno življenju nekoga,
ki ga ne poznam.
Zdi se mi, da stvari opazujem zdaleč,
kot da sem lutka lastnega življenja.
Vse se dogaja okoli mene, jaz pa nisem niti del dogajanja;
samo sedim in se počasi utapljam v bolečini izgube nadzora.
Vse se kopiči in kopiči v meni,
dokler ne bo nekega dne prekoračilo meje - BUM..
In nadzor nad mojim življenjem bo izginil…
Razloga za smeh, ki je včasih krasil moj vsakdan - ni več.
Sreče, ki se je zdela, kot da je bila ujeta iz pravljice - ni več.
Nadzora, ki je nekoč bil skoraj popoln - ni več.
Ali je to življenje,
ki ga je vredno živeti?
Veliko ljudi okoli mene trdi,
da sem pesimist, a nisem.
Nekega dne se bom zbudil iz prelepih sanj
in zagledal resničnost.
Vse je obstajalo s tabo.
Iskren smeh je obstajal s tabo.
Pravljična sreča je obstajala s tabo.
Nadzor, kot sem ga želel, je obstajal s tabo.
Pogledaš me, kot da te vsak pogled name boli
in spominja na staro bolečino.
Nasmejiš se – iskreno, vendar boječe.
Meni pa ob misli nate po licu polzijo grenke solze resnice
polne sladkih spominov.
Ni te več. Kako sedaj?
Naprej. Brez tebe.
Timi
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