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Dijaki in delavci SERŠ
Fotografije
Dijaki, učitelji in arhiv SERŠ
Svetovni splet

Letošnji STIK, že enaindvajseti po vrsti, je navkljub ne
ravno prijaznim časom znova pred vami. Strani je sicer
manj, kar je posledica in odraz recesije tudi na Serš-u, a
oblika ostaja zvesta smernicam predhodnice, vsebina pa
se trudi predstaviti utrip šole,
katere dijaki ste. Na čim bolj
zanimiv način se še kar naprej trudimo predstaviti vaše
delo in počutje, vaše sanje in
hrepenenja, vaše izkušnje.
Ker pa smo že kar lep čas tudi
učitelji soustvarjalci vsebin,
se vam tudi tokrat predstavljamo s kakšnim prispevkom
o nas in naših doživetjih.
Torej, vsi tisti, ki boste bolj ali
manj zavzeto prelistavali novo
številko glasila – uživajte!
MARJANA NERAT, UREDNICA

Lektoriranje
Marjana Nerat, prof.
Oblikovanje
Domen Rupnik, prof.
Naslovnica
Timotej Roškar, dijak
Tisk
Demago d.o.o.
Cena
1,00 EUR
Naklada
250 izvodov
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Dragi bralci Stika!
Česar ne napišeš, kar ni objavljeno, tega preprosto čez čas več ni. Še tako dobro opravljeno
delo, celo inovacija, potrebuje materialni dokaz. Dijaki SERŠ-a so zelo ustvarjalni in inovativni, kar dokazujejo mnogi dosežki na različnih
področjih.
V robotiki naši dijaki posegajo po najboljših
mestih v svetovnem merilu, so odlični raziskovalci in inovatorji. V SERŠ-u imamo več kot 80
uspešnih dijakov s statusom športnika, kar dokazujejo na različnih športnih tekmovanjih. Več
kot 120 Serševcev ima status nadarjenega dijaka. Svoje talente so letos pokazali na prireditvi
SERŠ ima talent. Uspešni smo na tekmovanjih
iz matematike, na jezikovnih tekmovanjih in ne
nazadnje na tekmovanjih iz stroke. Povezujemo
se z okoljem in skrbimo za dobre medsebojne
odnose. Naši dijaki so tudi dobri pisci proze
in poezije, zato preglejte in preberite naš novi
Stik.
Želim vam veliko užitka in zabave ob branju prispevkov ali pa samo listanja po novem Stiku, ki
je pred vami.
Ostanimo v stiku!

V.D. RAVNATELJICE:
IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.
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Kolumna
Bonjour Tristesse
me je spreletelo tistega večera, ko sem poslušala
slovenske kandidate za predsednika države v novem
mandatu. In vsak dan se me bolj loteva žalost, ker se
ne morem spoprijeti v oči s to nemočjo, ki ji ne vidim
smisla in pomena ob združitvi v šolski center. Saj se
res ne poje nobena juha tako vroča, kot se skuha, ampak sedaj kuhamo juho vsak dan in se bojim, da človek postane v rutini teh časov nepreviden. Ubogi šolniki in dijaki, morda se zapletamo v veliko zmoto, ki
ne bo potunkala samo naše uspešne in ugledne šole,
temveč storila zlo vsaj nekaj generacijam in posredno
tudi državi. Ob takih mislih ne ostaneš ravnodušen,
saj je nekaj poskusnih reform že za nami in jih veliko
ni prestalo časa. Divji časi prihajajo, taki pa niso za
učenje in znanost, a prepustimo se pameti pametnejših in odgovornosti odgovornih.
Moja profesionalna zastrupljenost mi ne da miru,
spomnim se Cankarja in njegove ironije ob slovenskem intelektualcu, ki bije boj za narodov blagor in
nastavlja Jacinto čistosti vseslovenstva, in dobim
ponarejena spričevala, diplome, izpite, magisterije
in se nehote zazrem v vse tiste naše dijake, ki bijejo
življenjski boj za dvojke in službe. Metaforika me je
spremljala skozi ves moj študij in učiteljsko pot, zelo
težko je skočiti iz svoje kože, ker tudi noben volk ne
menja nravi, samo dlako. Kaj bi povedale generacije,
ki so šle skozi SERŠ? Tako ponosno se ozrem v njihove obraze, ko pripovedujejo o sebi in svojih poklicnih
uspehih, pa ne le o karierah, ampak o zadovoljstvu z
osebnim življenjem. Nič ni težjega kot zaskrbljen in
obupan opravljati svoje delo, ki se ti je nekoč izostrilo
v duši kot veliki cilj, možnost samopotrditve in ne nazadnje krepilo tudi samozavest. Zdaj pa so zvezde padle in z njimi volja, moč, poštenost, čast, prevladuje
strah z negotovostjo. Denar, denar, denar. Kje pa so
ostali vrednote, ideali, človečnost? V zaprašenih knjigah velikih posameznikov ali dušah skritih idealistov,
ki so še med nami? Kaj bodo povedale generacije čez
nekaj let? Se bo potrebno kam skriti? Prepuščam vam
odločitev, jaz zase zaključujem potovanje po širjavah
poštenih mladih duš, ki sem jih leta dolgo gnetla v
voljno testo. Pa kaj bi, Eppur si muove, ali ne?

THE HEART

It beats,

it shakes,

it fades,

TATJANA ANTONIČ

it breaks.
Bonjour, Tristesse (Dober dan, žalost) je naslov romana francoske
pisateljice Franςoise Sagan.
Eppur si muove (In vendar se vrti) je izrekel Galilei pred inkvizicijo.

MATJAŽ CELCER
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Tekoči kristali – stalnica našega vsakdana
Dr. Nataša Vaupotič, s katero smo opravili intervju, je profesorica fizike na
Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Pri raziskovalnem delu se
ukvarja s tekočimi kristali.
Povejte nam nekaj osnov o
tekočih kristalih.
Tekoči kristali so snovi iz
dolgih organskih molekul,
ponavadi nekaj benzenovih
obročev z zelo dolgimi ogljikovodikovimi repi.
Molekule si lahko predstavljamo kot paličice. Tekoči
kristali se pri določeni temperaturi vedejo na sledeč
način: tečejo kot tekočine,
fizikalne lastnosti pa so kot
pri kristalih. To pomeni, da
fizikalne lastnosti v različnih smereh niso enake. Za
vodo in steklo na primer,
ki nista kristala, je vseeno,
v katero smer se skoznju
razširja svetloba – vedno
bo potovala z enako hitrostjo. V kristalih pa svetloba
potuje v različnih smereh z
različno hitrostjo in ravno
to je razlog, zakaj so tekoči kristali tako uporabni.
Druga lastnost tekočih kristalov pa je ta, da lahko
njihove paličaste molekule
z lahkoto obračamo z električnim tokom. Ko na primer
pritisnemo na kalkulator,
pošljemo signal ekranu,
kjer so tekoči kristali. Napetost obrne molekule in
delček ekrana postane črn
(ker usmerjenost molekul
vpliva na svetlobo). Na tak
način delujejo vsi sodobni
zasloni od telefonov in kalkulatorjev do televizije in
monitorja.
Bomo tekoče kristale v prihodnosti veliko uporabljali?
Uporabljali jih bomo, in to
celo več, kot jih uporabljamo danes, a že sedaj jih
uporabljamo na čisto vsakem korak. Še posebej dija-

Pogled skozi mikroskop na fazni prehod iz nematske v ferroelektrično smektično tekočekristalno fazo. (FOTO
DAMIAN POCIECHA, Univerza v Varšavi, Poljska)

ki in učenci buljite v njih, saj
so v vsakem računalniškem
in televizijskem zaslonu.
Tekoči kristali so bili navsezadnje tisti, ki so omogočili,
da sploh lahko imamo prenosne računalnike. Pred odkritjem tekočih kristalov namreč ni bilo mogoče narediti
zaslona, ki bi bil dovolj majhen in bi hkrati imel dovolj
majhno porabo. Pri tekočih
kristalih je pomembno, da
lahko molekule obrnemo že
z napetostjo nekaj voltov,
medtem ko so stari ekrani
na katodne cevi potrebovali
tisoče voltov.

Koliko k raziskovanju tekočih kristalov pripomoremo
Slovenci?
Slovenska skupina, ki je
razdeljena na Inštitut Jožefa Štefana v Ljubljani in pa
na Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru, je ena najmočnejših na
svetu, kar se tiče modeliranja tekočih kristalov in teoretičnega opisa dogajanj v
njih. V Ljubljani je tudi eksperimentalna skupina, kjer
so v lanskem letu odkrili in
izdelali tridimenzionalni laser, ki seva svetlobo v vse
smeri, do tedaj pa so ob-
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stajali le takšni laserji, kot
so npr. v laserskih kazalnikih. To odkritje bo gotovo
izjemno vplivalo na razvoj
tehnologije v prihodnosti.
Je pa stvar takšna, da pred
odkritjem še nihče ni niti
razmišljal, da bi lahko tak
laser obstajal. Zdaj, ko je
odkrit, pa je naša naloga,
da razmišljamo in konstruiramo naprave, ki so včasih
bile znanstvena fantastika.
ROBI NOVAK
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Včasih lahko imajo misli tudi presežno moč
ali Kako Seršev raziskovalec Bojan Potočnik, dijak 4. ag, razmišlja o sebi

Konstruktivno vzdušje v moji sobi

Že v zgodnjih letih sem rad
sestavil ali razstavil vse,
kar mi je prišlo pod roke. Še
posebno rad sem zbiral stare radie in druge elektronske naprave. Kot kaže, sem
bil že v otroštvu naklonjen
načelu »Don't use it - take it
apart!« Na svoj račun se rad
pošalim, da sem točka med
uporabnikom elektronske
naprave in košem. Zaradi
tega je moja soba večinoma bolj podobna razmetanemu laboratoriju kot pa
prostoru,
namenjenemu
učenju, ... spanju. Mama
vstopi v moj posvečen prostor samo takrat, ko je v to
prisiljena. Vztraja tudi pri
tem, da mi posteljo prestavi v primernejši prostor, saj
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tukaj za njo skoraj ni več
prostora.
Že v osnovni šoli sem odkril
razna tekmovanja s področja elektronike in robotike, večinoma na Feriju, in
se jih udeleževal, kolikor
je le šlo. Učni uspeh mi v
osnovni šoli kljub mojemu
hobiju ni povzročal težav,
saj sem bil vsa leta odličen
brez pretiranega vlaganja
truda v učenje. Težje pa je
v srednji šoli, saj s takim
odnosom do učenja kljub
statusu raziskovalca več ne
gre. V učenje je treba vlagati veliko več truda in mu
nameniti večji delež prostega časa. Kljub temu da moj
odnos do pouka ni najbolj

vzoren, pa Serš predstavlja
pomembno vlogo v mojem
življenju, saj mi je omogočil
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uveljavitev na področju, ki
me zanima, in posledično
udeležbo na mednarodnih

robotskih tekmovanjih, na
katerih osvajam mesta v
samem svetovnem vrhu.
Tako sem osvojil 2. mesto
leta 2011 v Istanbulu in 3.
mesto lani v Mehiki.
Kogar znanje zanima, ne
bo čakal, da mu ga v celoti
podajo učitelji, ampak ga
bo pridobival sam. Jaz nenehno brskam po internetu
in sodelujem na spletnih
forumih, saj se na spletu
nahaja ogromno različnih
informacij in znanje ni zastarelo, vsekakor pa moraš
biti pri sprejemanju podatkov kritičen. Zna se zgoditi,
da je kakšna informacija
napačna, kar v najslabšem
primeru opaziš šele takrat,
ko sestavljen izdelek raje
poči kot ''zaigra''. Izdelki so mi večinoma v izziv,
zabavo, naredim pa tudi
kaj uporabnega. Tako sem
razvil napravo za nadzor
komore za zorenje sira za
bližnjega sirarja in pri tem
še nekaj zaslužil, na Seršu
pa se vrata samooklicanega ''laboratorija za elektroniko in robotiko'' odpirajo
z avtobusnimi in dijaškimi
karticami z mojim vezjem.

Bojan Potočnik

Če neka naprava nikakor
noče delovati, sem zelo
vztrajen, in to tako zelo, da
pridem do rešitve. Med novoletnimi počitnicami sem
pri postopku ugotavljanja
načina programiranja najprej uničil dva čipa in šele
zadnji dan počitnic ugotovil

V Istanbulu s Tadejem Tofantom na svetovnem robotskem tekmovanju ROBOCUP JUNIOR v kategoriji RESCUE
B, kjer sva zasedla odlično 2. mesto na svetu.

pravilen postopek. Neuspeh me nikoli ne navdaja
z jezo. Ko pa stvar po zelo
dolgem preizkušanju začne
delovati, sem zelo navdušen, da ne rečem evforičen.
Nič pa v življenju ni preprosto – še najmanj v elektroniki. Na svetovnem tekmovanju v Mehiki je bilo veliko
nepričakovanih zapletov in
s tem tudi stres. Robot se
nam je izneveril, saj se mu
je zamaknil zemljevid - zaznal je steno, ki je sploh ni
bilo. V takih situacijah se
pojavi ogromno adrenalina,
ki nas še posebej spodbudi
k takojšnji improvizaciji in
rešitvi problema ter k popravkom programa. Zaradi
Murphyjevega zakona smo
zato bili šele tretji.
Dobra mednarodna uvrstitev in priznanja mi sicer
veliko pomenijo, toda na
uspehe raje gledam kot
na ključ do uveljavljanja v
stroki in možnost spoznavanja ''pravih ljudi'', ki mi
omogočijo
pridobivanje
novih znanj in izkušenj,

Dijaki smo ministru predstavili robota, s katerim smo na svetovnem
prvenstvu Robocup Junior v Mehiki osvojili 3. mesto

povrhu pa se lahko pojavi
še celo kakšna referenca
za službo. Prav tako smo
bili z Matejem Drobničem,
bivšim dijakom Tadejem Tofantom in mentorjem Miranom Waldhütterjem 18. decembra sprejeti pri ministru
MIZKŠ, dr. Žigu Turku, kar si
navsezadnje tudi lahko štejem v čast.

smer elektronika. Po študiju se bom najverjetneje
zaposlil ali pa odprl s.p. in
razvijal ter prodajal razne
inovacije. Ali pa oboje.

Po končani srednji šoli bom
nadaljeval študij na FERI v
univerzitetnem študijskem
programu elektrotehnike,

BOJAN POTOČNIK
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Okoliščine, ki se kažejo na
vzpenjajoči poti, so skrbno
izbrane priložnosti, ki nam
pomagajo, da se dvigamo
k cilju.
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SERŠ

ima talent
Mesec december je tisti
mesec v letu, ki se ga
najbolj veselimo, saj je
to mesec takšnih in drugačnih obračunov, predvsem pa mesec treh dobrih mož z bolj ali manj
prazno malho daril, pa
tudi mesec praznikov in
praznovanj. Na SERŠ-u
smo tokrat združili prijetno z obveznim in s prireditvijo SERŠ IMA TALENT
počastili dan samostojnosti in zaključek koledarskega leta ter začetek
kar dolgih počitnic.
Po predizboru so se v
finalni del uvrstile številne glasbene skupine 
in ansambli, plesalec
breakdanca ter dramska
skupina. Nadvse so nas
zabavali: harmonikarja
Urban in Simon Rajter,
ansambel Bejž dol z
odra, skupina Strangers,
narodno-zabavna skupina Kurcšlus, Šolski
bend, Kanglerjevi fantje
in izven konkurence
skupina The Teachers.
Seveda ni manjkala žirija, ki je bila sestavljena
iz samih profesionalcev, in sicer: profesorja Zdravka Papiča z
vzdevkom Kinder jajček,
saj je vedno poln presenečenj, Jasmine Baroš,
najlepšega dela žirije,
ter Robija Novaka, člana
trenutno 
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najpopularnejšega slovenskega benda Mi2.

strokovnem programu
elektrotehnika.

Za suvereno vodenje celotne prireditve sta poskrbela voditelja, na koncu
pa jima je še priskočil na
pomoč Božiček s tesno
sodelavko in osebno asistentko. Družno so napovedali film Serševcev
o skrivnostih in lepotah
izobraževanja v srednjem

Prireditev je bila kar pravšnja za ne preveč prijazne čase, v katerih smo
se znašli, kajti za dobro
uro smo pozabili na vse,
kar nas tare. Bilo je lepo!
(MN)

www.sers.si
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Fotografija ne pomeni videti, temveč
občutiti določen dogodek po svoje

naj spremenim na svojih
fotografijah, da bodo videti
še lepše in bolj zanimive.
Se pa najdejo tudi taki, ki
so mi preprosto povedano
kar ''fauš''.

Dijak drugega letnika tehniške gimnazije na SERŠ-u,
umetnik in fotograf tednika Panorama, Luka Zadnik, si je
vzel nekaj časa za odgovore na naša vprašanja.

Kot vsak fotograf imaš najverjetneje tudi ti željo fotografirati za znano revijo,
časopis ipd. Česa si želiš?

Luka Zadnik, mlad fotograf

Zakaj ravno navdušenje za
fotografiranje in fotografijo?
Hmm… Tole je težko vprašanje. K fotografiji me pritegne vse, saj lahko velikokrat
posnamem fotografijo, ki
zgleda lepša od današnjega
sveta. Za fotografijo pa sem
se navdušil sam. Verjetno je
imel prste vmes tudi družinski prijatelj, ki je na morju
veliko fotografiral in mi vzbudil željo po tem početju.

Kako dolgo že fotografiraš
za tednik Panorama in kaj je
urednika pritegnilo, da se je
odločil zate?
S tednikom Panorama sodelujem že približno eno leto.
Urednika pa so verjetno pritegnile fotografije, ki niso
bile programsko spremenjene, torej so izšle naravnost
iz mojega fotoaparata.
Kaj menijo o tvojem delu
tvoji najbližji in prijatelji? Te
pri ustvarjanju podpirajo?
Veliko ljudi me spodbuja,
mi pomaga in svetuje, kaj
Zelo rad bi delal za Večer,
Žurnal ali Delo. Z veseljem
pa tudi za kakšno moto
revijo ali revijo o modi, pa
tudi za spletne strani.
Lahko v bližnji prihodnosti
pričakujemo razstavo tvojih
del?
Lahko pričakujete, ampak
za to je potrebno dvoje prostor in finance.

Ustvarjaš čudovite fotografije. Od katerega leta se že
aktivno ukvarjaš s fotografiranjem in kakšni so bili
tvoji začetki?
S fotografijo se aktivno
ukvarjam od 13. leta starosti. Začetki so bili precej naporni, a saj so za vsakogar.
Sprva sem si sposodil nekaj
knjig o fotografiji in jih malo
prebiral, ker sami veste, da
znanja ni nikoli preveč. Vse
ostalo pa sem se večinoma
naučil kot samouk.

Se želiš v prihodnosti še
vedno ukvarjati s fotografiranjem?
Ja in to zelo, saj se ob fotografiranju sprostim in pozabim na vse drugo, kar me
obremenjuje.
Imaš kakšno misel, ki ti je
zelo pri srcu?
»Fotografija ne pomeni videti, temveč občutiti določen dogodek po svoje.«

Kaj najraje fotografiraš?
Trenutno še nimam povsem
točno določeno, kaj bi najraje fotografiral, saj mi je
zaenkrat vse zanimivo. Preizkušam pa razne poze in
kompozicije, čeprav me še
najbolj mikata šport (motokros) in kulturne prireditve.
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MARTIN FRANGEŽ
FOTO: LUKA ZADNIK
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Andrej Martin Frangež, glasbenik

Sanjam tisti dan, ko ostanem brez skrbi!
Dijak drugega letnika strokovne gimnazije na SERŠ ne igra samo na kitaro,
temveč sklada in piše pesmi.
Koliko časa se že ukvarjaš z
glasbo in kdo te je navdušil?
Z glasbo se ukvarjam vse
od leta 2007, ko sem v roke
prvič prijel kitaro in me je
oče naučil prvih akordov.
Nato sem pridno vadil in
se vpisal v glasbeno šolo,
ki sem jo obiskoval le eno
leto zaradi pomanjkanja
časa, saj je šola na prvem
mestu. Odločil sem se, da
bom nadaljeval kot samouk. Seveda mi je pri tem pomagal dirigent tamburaškega orkestra, v katerem še
vedno igram in mi še zdaj
pomaga pri tem. Navdušili
so me vsi kitaristi mojih let,
ki sem jih videl igrati in takrat sem si rekel: »To želim
početi tudi jaz.« Veliko pa
so k temu pripomogli tudi
moji najbližji, ki so mi vse
skupaj tudi omogočili in me
še vedno pri tem podpirajo
in mi pomagajo.
Imaš tudi glasbeno skupino.
Od kod je prišla zamisel?
Zamisel za glasbeno skupino je prišla povsem
spontano. Bile so poletne
počitnice in s prijatelji smo
igrali vsak svoj inštrument.
Ker nam je bilo dolgočasno
sedeti za računalniki, smo
se dogovorili, da se dobimo s svojimi inštrumenti v
dvorani naše osnovne šole.
Še danes se spominjam tistega dne, ko smo skupaj
zaigrali prvo pesem in se
odločili, da bomo ustanovili svojo glasbeno skupino.
Imaš kakšnega vzornika?
Seveda. Pa ne samo enega.
Veliko jih je. Vsi so tuji kitaristi, ki igrajo v znanih skupinah ali pa so solisti. Ko

jih poslušam, dobim takoj
zamisli za nove skladbe in
se od njih naučim veliko trikov na kitari. To so na primer:
Slash (kitarist nekdanje skupine Guns 'n Roses), Joe Satriani (solist), Angus Young
(kitarist skupine AC/DC), …
Kje dobivaš navdihe za besedila?
Navdihe iščem v svetu in
naravi ali v tem, kar si želim, le da to izrazim v rimah. Če si na primer želim
dan, da si odpočijem, bi
zapisal: »Sanjam tisti dan,
ko ostanem brez skrbi in
delam, kar paše mi.«
Morda pa bo ta kitica v prihodnosti res del besedila
ene izmed skladb moje
skupine.
Te doma podpirajo na tvoji
glasbeni poti?
Seveda. Ko je potrebno,
me z veseljem zapeljejo na
vaje, ki jih imamo 1x do 3x
na teden, ali nastope, ki so
včasih precej naporni, saj
se najdejo dnevi, ko bi morali nastopati v dveh različnih krajih isti dan. In takrat
me potrpežljivo prevažajo.
Prav tako mi pomagajo pri
pisanju in igranju. Srečo
imam, da oče in mama poslušata enako glasbo kot
jaz in mi pomagata pri igranju priredb, tako da poslušata in povesta, kar ni najbolje zaigrano.
Ali želiš postati slaven oz.
igrati v slavnem rock bendu?
Seveda si želim igrati kitaro
v slavnem rock bendu, saj
zelo uživam ob igranju kitare. Najverjetneje pa bi bil

drugačnega mnenja, če bi
že bil slaven, saj je to velik
napor. Odigrati turnejo (približno dvajset koncertov
v približno petindvajsetih
dneh na različnih krajih ali
celo državah) ni mačji kašelj. Bi pa si želel biti znan
kitarist vsaj v Sloveniji, kar
mi lahko z malo sreče tudi
uspe, saj se z bendom pripravljamo na natečaj Radia
Slovenija. Upamo, da se
nam uspe z dobrim besedilom in glasbo uvrstiti na
slovensko glasbeno sceno.

so tudi melodije nežnejše
in mehkejše ter bolj mirne,
medtem ko metalci igrajo
tršo glasbo in tudi besedila
so takšna, da te napeljujejo k razbijanju in popivanju. Zato ne maram metal
glasbe, ampak imam raje
rok glasbo. Takšno je moje
mnenje.

Mnogi menijo, da rokerji
samo popivajo in razbijajo.
Kaj meniš ti o tem?
Mislim, da ni tako. Mnogi
ne ločijo rokerjev od metalcev. Rokerji pišejo skladbe
z besedili o ljubezni in tako

LUKA ZADNIK
FOTO: BOJAN FRANGEŽ
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Kje se vidiš čez nekaj let?
Hmmm… Težko vprašanje.
Najverjetneje na vajah z
bendom, saj ne nameravam opustiti glasbe.
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Ivan Ketiš – ravnatelj, poln optimizma in
smisla za humor
Novo šolsko leto se je začelo brez dolgoletnega
ravnatelja oz. direktorja
Ivana Ketiša in z upanjem,
da šole ne bodo združili v
center. Dobili smo dvoje:
novo ravnateljico in odlok o
združitvi. O tem, kaj vse to
za nas pomeni, smo veliko
govorili in slišali, vendar se
uresničitev združevanja pričenja z novim koledarskim
letom. Tako prave predstave še vedno nimamo, zato z
nezaupanjem zremo v odločitev ministrstva, ki je določilo, da SERŠ-a v bistvu ne
bo več.
Našega zdaj že upokojenega ravnatelja smo vprašali,
ali nas še vidi med najpomembnejšimi šolami v Sloveniji tudi po združitvi.
Čeprav v šolskem centru
ne bo SERŠ sam odločal
o posodabljanju pouka in
opreme ter o promociji poklicev, je vsako malodušje
odveč. Tudi v centru je možna prepoznavnost, vendar
bo potrebno v to vložiti več
energije in naporov kot doslej. Zadovoljni dijaki SERŠ
bodo najboljši promotorji
šole med osnovnošolci. Za
takšno promocijo pa je potreben kvalitetni pouk in
sodelovalno okolje. Zaradi
vsega navedenega je odgovor na postavljeno vprašanje vsekakor pozitiven,
kajti »ŠC ni sicer nič posebnega, vendar pa v njem
po kvaliteti izrazito izstopa
Srednja elektro-računalniška šola«.
Dolgoletno ravnateljevanje
je zagotovo vplivalo na tvoje življenje in razmišljanje.
Razkrij nam, česa se boš
vedno spominjal.
Na šolo, v kateri sem bil zaposlen 40 let in bil tudi njen
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dijak, me veže toliko spominov, da je težko katerega
posebej izpostaviti.
Predvsem se bom spominjal nenehnih organizacijskih sprememb in borb
za obstanek šole, kar je še
kako aktualno v sedanjem
trenutku. Zaključek vseh
reorganizacij je bil in verjamem, da bo tako tudi v
prihodnje, enak. Mi ostajamo in smo prepoznavni,
nesposobni in arogantni
politiki pa odhajajo v pozabo. Vse spremembe in
reorganizacije sem preživel
tudi v najtežjih časih zaradi
humorja in prepričanja, da
bomo v vsakem spopadu
uspeli. V mojem spominu
zato močno izstopajo pozitivni in zabavni dogodki.
Naj jih navedem nekaj.
Na vrhuncu spora s Ptujem
so me na sestanku pri njih,
kljub vsemu, Ptujčani pohvalili, da sem eden redkih
Mariborčanov, ki pravilno
pravi na Ptuju in ne v Ptuju.
Moj odgovor Ali ni normalno reči v mestu in na vasi?
jim ni bil všeč.

Vršilec dolžnosti ravnatelja sem postal s 1. aprilom.
Kolega iz zbornice, Miro,
je nekaj o tem slišal in me
zato vprašal, ali bom res
ravnatelj. Na moj odgovor,
da 1. aprila, se je na široko
nasmejal in rekel: »Pa sem
padel na finto«.

Ko sem bil še razrednik,
mi je po telefonu nekdo
z mladostnim in tresočim
glasom opravičeval izostanek dijaka. Na moje morda
nepričakovano vprašanje,
kdo kliče, je sledil odgovor
»Moj ata«.

In kaj se je zate spremenilo
zdaj, ko si se upokojil?
Ker sem po naravi deloholik, sem se hitro organiziral. Že prvi mesec novega
statusa sem se vključil v
stranko DeSUS. K sodelovanju me je povabil tudi
Mirovni inštitut in v petek,
16. novembra, sem se že
udeležil prvega seminarja. S časnikom Večer sem
podpisal pogodbo, s katero
sem postal dopisnik za področje vesoljskih poletov;
področje, ki ga spremljam
od srednješolskih let. 11.
oktobra je bil objavljen moj
prvi članek Radovednost na
Marsu. Sem član UO Šahovskega kluba Železničar. Po
več letih sem se ponovno
vključil v sindikalno šahovsko ligo in se na Noč raziskovalcev, prvič v življenju,
udeležil šahovskega turnirja v organizaciji Univerzitetne knjižnice Maribor. Med
14 udeleženci, polovica je
bila mojstrov in mojstrskih
kandidatov, sem zasedel
sedmo mesto, kar je za
amaterja gotovo uspeh.

V času, ko sem že bil ravnatelj, se je starš na sestanku
razburjal, kako ima lahko
sin negativno oceno pri
tako nepomembnem predmetu, kot je slovenščina.
Na moj odgovor, da znanje
slovenščine lahko otroku koristi, da kupi kruh,
mleko, povpraša za pot, je
starš protestiral, da toliko
pa sin vendar zna.

Vedno si bil prepričan, da
je dijak prvi in najpomembnejši, zato so bile tvoje
odločitve v glavnem podrejene dijakovim željam in
potrebam. Včasih smo se
učitelji jezili, ker smo pričakovali, da boš v sporih in
pritožbah, ki jih pa k sreči
ni bilo veliko, zagovarjal
nas. Ali bi v teh težkih časih še vedno branil tako
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Na maturantskem plesu

prepričanje ali se je zdaj,
ko gledaš na šolo z distance, kaj spremenilo.
Moji pogledi se niso z odmikom ali s pogledom z razdalje v ničemer spremenili.
V težkih časih je, vsaj po
mojem mnenju, korekten in
pošten odnos do dijakov še
pomembnejši kot sicer. S
trditvijo, da sem dajal prednost dijakom, se ne bi strinjal. Dijake sem obravnaval
v sporih z učitelji enakopravno. Tak pristop pomeni, da pri dveh nasprotujočih izjavah, dijaka in učitelja, nisem dajal prednosti
nobeni strani in sem iskal
dodatne dokaze. Občasno
sem seveda nasedel tudi
dijakom, vendar je zame to
bilo še vedno sprejemljivejše, kot da bi katerega dijaka po krivici kaznovali.
Na tvoje mesto je stopila
kolegica, ki šolo dobro pozna in ki jo ceniš ter ji zaupaš. Si navkljub novi situaciji želiš, da bi sledila tvoji
viziji razvoja šole?
Nova direktorica/ravnateljica bi bila tudi moja izbira.
Je sposobna in odločna.
Že v preteklosti se je uprla
neupravičenim posegom
šolskih oblasti in ni klonila pod pritiski. Med petimi
kandidati za mesto direktorja/ravnatelja SERŠ je
bila edina z izkušnjami ravnateljevanja (dva mandata
ravnateljica Srednje trgovske šole).

Osnovnim načelom naše
vizije: kvalitetnemu izobraževanju, spodbujanju
inovativnosti dijakov, razvijanju odprtosti in strpnosti
do drugačnih in usmerjanju v samostojno in vseživljenjsko izobraževanje, je
seveda težko nasprotovati.
V krizi bi se lahko politika
še najprej obregnila ob odprtost in strpnost. Vizija ni
nekaj nespremenljivega in
celo prav je, da se spreminja v skladu s spremembami v okolju in možnostmi za
njeno realizacijo.
Problem vizije je, vsaj
zame, njeno uresničevanje.
Kako jo doseči v novi organizaciji? Ker vizija zadeva
vse udeležence v izobraževalnem procesu, bo vključitev SERŠ v šolski center gotovo zahtevala nov tehten
premislek vseh, kako dalje.
Ljudje morajo vizijo čutiti
kot svojo in jo izvajati, sicer
je le mrtva črka na papirju.
Čas bo pokazal, kakšno vizijo potrebuje SERŠ v centru. Sledenje »moji« viziji bi
zato lahko bila napaka.
Pogrešaš šolo, učitelje, dijake? Bi se vrnil, če bi ti dali
priložnost, ali svoj čas namenjaš interesom, za katere ga prej nisi imel dovolj?
Vse pogrešam, vendar se
ne bi vrnil. Bi pa sodeloval
s šolo uro ali dve tedensko
pri kateri od dejavnosti,
npr. pri učni pomoči iz stroke (samo osnove elektrotehnike, prosim), kakšnem
predavanju o vesoljskih
poletih in raziskovanju vesolja (pri OIV oz ID), vodenju šahovskega krožka in
podobnem.
Kadar sem v mestu, pogosto parkiram v bližini šole
in tako še naprej srečujem
tudi naše dijake. Sprašujejo me po počutju; kako, da
sem tako nenadoma odšel
(Po 40 letih delovne dobe
in starosti 68 let?), kaj de-

S potovanja po Egiptu

lam in podobno. V tajništvu
pravijo, da vsakokrat, ko
grem mimo, pogledam proti šoli. To drži; recimo, da
samo preverjam, če sta kolesar in vetrnica še aktivna.

in vidiš tam preko hišice,
vidiš hišice?« In Neža pravi: »Dedi, to je Poreč«. In
še drugi. Vnukinji vodimo,
kadar sta bolni, vedno k
zdravniku dr. Dovniku. Pred

»Odkrivanje« Maribora z vnukinjo Nežo

Zdaj imam več časa za hobije in bistveno več sem z
vnukinjama; tri in polletno
Nežo in dve in polletno Elo.
Starejša Neža včasih take
razdira, da mi res ni dolgčas. Naj navedem dva taka
primera. Pred letom dni sva
sedela na morju pred obalo in pravim Neži: »Vidiš to
vodo spredaj, to je morje,

časom je mama (moja hčerka) prehlajeni Neži delila
nasvete: da spije sirup, se
dobro obleče, itd., itd. pa
jo Neža debelo pogleda
in pravi: »Kaj si ti mogoče
Dovnik ali kaj?«

www.sers.si

TATJANA ANTONIČ IN
MARJANA NERAT
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Kras, Obala in Oglej - nepozabno doživetje
Učitelji naše šole izpeljujemo projekt »Zamejska Slovenija«. To so strokovne
ekskurzije, ki so oblikovane tako, da celostno predstavljajo izbrano regijo. Ob
koncu maja 2012 smo obiskali Oglej, Kras in Obalo. Verjamem, da nam bo to
dvodnevno druženje ostalo v prijetnem spominu!
Odpeljali smo se v zgodnjem jutru dobro razpoloženi in s »krasno malico«. Pripravile so nam jo
gospodinje aktiva kmečkih
žena iz Selnice ob Dravi. Do
prvega postanka na Lomu
smo živahno klepetali. S
popevkami Iztoka Mlakarja
smo se v melodiji pripravili
na srečanje z Vipavsko dolino in Štanjelom na Krasu,
v besedi pa smo prisluhnili
Srečku Kosovelu. Klepet z
njegovo daljno sorodnico,
ki skrbi za hišo Kosovelovih
v Tomaju, je bil res prisrčen.
Medeno dober pršut in vse,
kar sodi k njemu, rdeča

Po krožni vožnji skozi mestno središče smo kmalu
prispeli v Oglej. Občudovali smo ostanke rimskega
imperija in starodavne bazilike z dobro ohranjenimi
mozaiki na tleh. Mislim,
da nam je lahko v ponos,
da nas je čas v preteklosti
vpenjal v tako pomembne
evropske tokove!
Ob obali smo se v umirjeni
in izjemno lepi vožnji v zgodnjem večeru vračali proti
Ankaranu, kjer smo se namestili v prenovljenih bungalovih. Vsak po svoje smo
večeru dahnili dušo.

Tomaj

Motiv s freske Mrtvaški ples

Koper - najraje bi čas kar ustavili, tako nam je bilo prijetno!

zemlja, kamen in teran –
KRAS! ne bomo te pozabili.
Kar naenkrat, brez občutka,
da prečkamo mejo, smo se
znašli v Italiji, na Kraški planoti nad Trstom. Z več kot sto
let starim openskim tramvajem smo se po 5 km dolgi
progi s Kraškega roba iz Opčin spustili v središče Trsta.
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Jutro naslednjega dne nas
je pozdravilo v krajinskem
parku Strunjan. Ugotovili
smo, da smo vse premalo
ponosni na lepote svoje domovine, v tem okolju na soline, kjer še danes pridelujejo sol svetovnega slovesa.
V program ekskurzije smo
vključili še slovensko Istro.

Ni nam bilo žal! V Krkavčah,
vasici v Koprskem primorju,
smo prisluhnili sočnemu govoru domačina, ki bi ga najraje kar povabili na Štajersko, da bi še tu sejal dobro
voljo! V Kopru smo se vkrcali
na ladjo in se zapeljali po
slovenski morski meji. Prvovrstno doživetje! Prijetna vožnja po mirnem morju, obalna mesta z druge strani, ribji
piknik, toplo sonce, galebi in
mnogo dobre volje! V Piranu
smo napravili kratek odmor
za kavo. Z ladjo smo se vrnili
v Koper.
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V poznem popoldnevu smo
s primorske avtoceste zavili še v Hrastovlje. Ogledali
smo si taborsko cerkev in
znamenito fresko Mrtvaški
ples.
Na poti domov smo podoživljali vtise in ugotavljali, da
smo uspeli tudi tokrat: poglobili smo prijateljske vezi
in se prijetno sprostili pred
zaključkom šolskega leta.
M. PUŠNIK BRUDERMAN
FOTOGRAFIJE: ANTON SORŠAK

Moj hobi je strelstvo
Pri strelstvu uporabljamo
posebno opremo. Osnovna
oprema vsakega strelca je
puška ali pištola. Za njeno
čistočo in polnjenje skrbi
vsak strelec sam. Pri streljanju s puško uporabljamo
svinčene naboje. Streljamo
v tarče, ki so od strelca različno oddaljene. K opremi
spada tudi strelska obleka.
To sta jakna in hlače iz trdega govejega usnja. Oblačilo
mora biti težko, kar omogoča stabilnost pri streljanju. Ker sem kratkoviden,
uporabljam pri streljanju
posebna strelska očala z
dioptrijo.
V tem športu sem uspešen, saj sem lani z zračno
puško dosegel peto mesto
na državnem nivoju in prvo
mesto v podravski regiji. Ta
šport je zahteven, saj zahteva disciplino in veliko
koncentracije. Na treninge
in tekme moram prihajati
spočit in umirjen.
Pri mojem športu me podpira tudi šola. Letos mi je
dodelila status športnika.
Pridobljeni status mi je v
veliko pomoč pri usklajevanju šolskega s športnim
urnikom.
V tem šolskem letu sem
na regijskem tekmovanju
osnovnih in srednjih šol v
streljanju z zračnim orožjem za področne centre PC
Podravje, PC Maribor in PC
Koroška dosegel tretje mesto. Z ekipo Serša pa sem
skupaj z Alešem Pernatom
in Dominikom Grilom dosegel prvo mesto in se uvrstil
kot posameznik ter kot član
ekipe na državno tekmovanje. Vložil bom ves trud in
znanje ter poskušal s čim
boljšimi rezultati prispevati
k prepoznavnosti šole tudi
na tem področju.

Rad bi še povedal, da sem
se pred tem športom preizkusil že v nekaterih drugih
športih. Le kratek čas sem
treniral nogomet, košarko
in veslanje. A žal se v teh
športih nisem našel. Strelstvo pa je šport, ki me veseli in kateremu brez težav
namenim svoj prosti čas.

Pri mojem hobiju mi je v veliko podporo tudi družina,
saj me vozi na treninge, me
spodbuja na tekmah in me
finančno podpira.
Vsake zmage sem zelo vesel. Kadar sem uspešen,
me pohvali in nagradi tudi
moj trener. Vendar pa niso
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vse tekme zmagovalne. So
tudi take s slabšimi rezultati. Ker sem pravi športnik,
si takrat preprosto rečem:
»Važno je sodelovati in ne
le zmagovati.«
JAN TEMENT
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Na nagradnem izletu je vedno super!
V torek, 29. maja 2012 je bil
nagradni izlet na Koroško.
Obiskali naj bi adrenalinski park v soteski Čepa v
Avstriji in rudnik svinca in
cinka v Mežici. Dva Boruta
(Borut organizator in Borut šofer) sta izlet odlično
izpeljala. Res je, da nismo
imeli spominske kartice za
fotoaparat, toda to ni tako
pomembno.
Peljali smo se iz Maribora skozi Karavanke vse do
adrenalinskega parka. Med
potjo smo se pogovarjali o
okolici z učiteljico geografije. Tam smo pomalicali

seveda je cilj, da se obdržimo na ploščadih in ne pademo dol. Vendar pa, če se
držimo pravil, ni velikih nevarnosti – vedno moramo
biti pripeti vsaj z eno vrvjo,
na kateri lahko obvisimo.
Moja najljubša ovira so bili
flying foxi. To so poševni
kabli, na katere se pripneš
in se po njih spustiš z veliko hitrostjo. Spustili smo
se tudi po zelooo dolgem
kablu čez celo dolino, ki je
dolg 300 m in teče 42 m visoko. Je najdaljši flying fox
v Avstriji in je tako visoko,
da morajo biti na dodatnem
kablu oznake za letala. Bil

Za trenutek smo se počutili kot ptice

in odšli v gozd. V parku so
nam podrobno razložili navodila, pravila in nevarnosti. Potem smo začeli. Imajo 8 različno zahtevnih poti
z raznimi ovirami (mostovi,
lestve, hoja po vrvi itd.) in

mi je zelo všeč; ne bi pa ga
priporočal tistim, ki jih je
strah višine.
Potem smo šli na kosilo v
gostilno. Imeli smo nekaj
težav – niso nas pričako-

Z znamenitostmi Celovca nas je seznanila gospa Pušnik.
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Pred vstopom v park smo zbrano prisluhnili navodilom.

vali in zato smo na obrok
zelo dolgo čakali. Pa nam
ni bilo dolgčas! Jaz sem
imel s sabo na kupe rubikovih kock (in nekock) raznih
oblik in velikosti. Ugotovili smo, da bomo zamudili
vstop v rudnik in zato se
sploh nismo peljali tja. Raje
smo šli v Celovec, mesto z
zanimivo arhitekturo in
zgodovino. Dobili smo uro
in pol prostega časa. Z nekaterimi drugimi udeleženci sem ostal blizu zbirališča
ob kužnem stebru. To je kamnit steber v grškem slogu
s kroglo na vrhu, na kateri
sta zlat polmesec in križ, ki
dajeta vtis ladijskega sidra.
Pogovarjali smo se, kako
bi lahko ta steber nastal –
moja razlaga se glasi: »Prišli so Grki in postavili samo
steber. Potem so priredili
olimpijske igre in nekdo je
pri metu krogle vrgel kroglo
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na steber. Ker je niso dosegli, so jo v tekmovanju nadomestili z zlatim sidrom,
toda pri spretnem metu
igralca je tudi to pristalo na
stebru.«
Vsekakor smo se na izletu
zelo zabavali in se marsikaj naučili. Bralcu priporočam obisk adrenalinskega
parka, saj je zelo zanimiv
in predvsem adrenalinski.
Ne bi pa vsakomur svetoval, da se spusti po dolgem
flying foxu. Priporočam tudi
obisk Celovca. Če imate
kakšno zanimivo razlago,
kako je nastal kužni steber,
vas prosim, da mi sporočite!
ROBI NOVAK

Kaj imata skupnega TE Šoštanj in Karel Destovnik Kajuh
Dan se je pričel pred našo
šolo v Mariboru, kjer nas je
avtobus v jutranjih urah popeljal preko Radelj, Raven
na Koroškem in Mislinje do
premogovniškega muzeja v
Velenju.

kjer so nam v upravljalni
sobi predstavili potek dela
termoelektrarne. TE Šoštanj je družba z omejeno
odgovornostjo, v kateri je
edini družabnik Holding
Slovenske elektrarne. Druž-

spominsko sobo o nemški
kapitulaciji. Izvedeli smo,
da je 9. maja 1945 Alexander Loehl, poveljnik za
jugovzhodno Evropo, podpisal listino o vdaji svojih
enot - brezpogojno kapitulacijo nemških oboroženih
sil za jugovzhodno Evropo.
V spomin na ta dogodek je
na ogled spominska soba.

Velenjčani so zelo ponosni, da so uredili enega
najboljših in najsodobnejših tehničnih muzejev v
Evropi. Povedano nam je
bilo vse o dostavi premoga v TE Šoštanj, o ekološki
preteklosti in prihodnosti
termoelektrarne. Po predstavitvi v premogovniškem
muzeju smo se odpeljali
mimo Velenjskega gradu,

bo vodi direktor. Pretežna
dejavnost je proizvodnja
elektrike in toplote za daljinsko ogrevanje. V TE Šoštanj se proizvede povprečno tretjino energije v državi,
v kriznih obdobjih pa pokrivajo preko polovico porabe. Za letno proizvodnjo
električne in toplotne energije porabijo med 3,5 in 4,2
milijonov ton premoga in

Zatem smo se odpeljali v
hotel Vesna, kjer smo imeli kosilo. Po kosilu smo
se ustavili v parku Karla
Destovnika Kajuha. Karel
Destovnik Kajuh, pesnik
upora in revolucije, je umrl
v cvetu mladosti ter v času
svojega največjega ustvarjanja. Rodil se je leta 1922 v
Šoštanju. Njegovo življenje
je bilo težko že zaradi tega,
ker se je njegova mama, ki
je bila hči bogatih staršev,
poročila z delavcem, Karlovim očetom. Karel je bil že
kot majhen zelo pameten.
Po dopolnjenem petem
letu starosti so ga po priporočilu njegove učiteljice
poslali v šolo v domačem

tovarne Gorenje in Družmirskega jezera do TE Šoštanj.
Družmirsko ali Šoštanjsko
jezero je jezero, ki je dobilo
ime po naselju Družmirje,
nastalo pa je kot posledica
izkopavanja lignita.

okoli 60 milijonov Sm3 zemeljskega plina. Rezultati
obratovalne pripravljenosti
blokov TE Šoštanj se lahko
primerjajo z boljšimi evropskimi termoelektrarnami.
Po ogledu TE Šoštanj smo
se odpeljali v terme Topolščica, kjer smo si ogledali

kraju. Po OŠ se je vpisal
na gimnazijo v Celju. Leta
1934 je postal član SKOJ-a,
zaradi česar je bil izključen
iz srednje šole. Med 2. svetovno vojno je začel pisati
pesmi. Na začetku vojne
je bil zaprt v taborišču v
Srbiji. Ko je Nemčija napa-

Sledil je ogled TE Šoštanj,
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dla tedanjo Jugoslavijo, se
je kot prostovoljec vključil
v vojsko. Pri partizanih je
postal vodja kulturniške
skupine. Umrl je star komaj
21 let. Njegove najbolj znane in že skoraj ponarodele
pesmi so: Kje si mati, Partizanovo slovo, Jesenska,
Samo en cvet, ... V spomin
na našega pesnika je sošolec Urban na harmoniko
zaigral partizansko pesem,
David je povedal nekaj o
njegovem življenju, Rok pa
je ob Klemnovi spremljavi
na kitaro deklamiral pesem
Samo en cvet.

Polni vtisov in prijetno utrujeni smo se počasi odpravili na avtobus in se vrnili
v Maribor. Ekskurzija mi je
bila všeč, saj sem se naučil
veliko novega in zanimivega.
MATEJ POTOČNIK
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Z besedami in med njimi
Tudi v letošnjem šolskem
letu poteka tekmovanje
iz materinščine za Cankarjevo priznanje pod
naslovom Z besedami in
med njimi. Dijaki tretjih
in četrtih letnikov smo na
šolski stopnji prebirali roman Alamut slovenskega
pisatelja Vladimira Bartola, primorskega Slovenca,
ki je zaradi fašističnega
pritiska emigriral v Jugoslavijo in do mobilizacijskega poslanstva literature v slovenskem prostoru
nikakor ni bil zadržan. Prebrali in predebatirali smo
ga vsi dijaki 3. a oddelka gimnazijskega programa. Bili
smo navdušeni!
»Nič ni resnično, vse je dovoljeno,« se glasi najodmevnejši stavek iz romana Alamut, ki je bliskovito prodrl na
svetovno bralno sceno – to se ni zgodilo še nikoli prej!
Ob izidu leta 1938 knjiga doma ni požela velike pozornosti, po številnih terorističnih napadih islamskih
skrajnežev v zadnjem desetletju pa je zanimanje zanjo
močno naraslo najprej v svetu pa tudi v Sloveniji. Roman je preveden v več jezikov, navdihnil pa je tudi nekatere priznane razvijalce računalniških iger.
Vladimir Bartol nas v svojem zgodovinsko - filozofskem
romanu popelje v mogočno perzijsko utrdbo Alamut, ki
jo oblegajo Seldžuki (Turki). Zgodba se odvija na začetku drugega tisočletja in pripoveduje o kontroverznem
izmailskem vodji Hasanu Ibn Sabi. Hasan je samooklicani prerok izmailskega nauka, ki s pomočjo naklonjenih poveličanih vojakov fedaijev izvršuje svoj davno skovani načrt, katerega cilj je iztrebiti »krivoverske
narode« in postopoma prevzeti oblast po vsem svetu.
Pri izpeljavi načrta Hasan ne izbira sredstev (po vzoru
iz Korana ustvari navidezni raj), kar nekatere literarne
junake vodi v prostovoljno smrt, bralcu pa zastavlja
moralna vprašanja.
Pridih vročice poletnih noči in eksotičnega okolja bralca zelo prevzameta, neprestano stopnjevanje napetosti
pa poskrbi, da boste knjigo stežka odložili.
ŽAN HORVAT

Spoznal sem pravo
ljubezen
Bil je vroč dan sredi lanskega poletja in zdelo se mi
je, da bo še en dolgočasen dan. Ampak zelo sem se
motil …
Dogovorjen sem bil s prijateljico, ki je dejala, da mora
do svoje prijateljice. Skupaj sva se odpravila do šole,
kjer naju je ta že čakala. Ko sem jo zagledal, mi je
zastal dih, tako mi je bila všeč. Ko sva se predstavila
drug drugemu, sem se zagledal v njene oči. Ime ji je
bilo Iris. Ime se mi je zdelo lepo kot ona sama. Sedel sem poleg nje in želel sem napraviti vtis nanjo.
Le kako? Pogovarjala se je z mojo prijateljico, tako da
sem lahko samo občudoval njeno lepoto. Želel sem
si, da ta trenutek ne bi nikoli minil.
Iris je odšla domov, midva s prijateljico pa tudi. Seveda sem želel po poti izvedeti vse o njej. Prijateljica
je videla, da mi je Iris zelo všeč in postala je ljubosumna. Rekla je, da je Iris pravkar zapustil fant in da
nimam prav nobene možnosti, da bi hodil z njo.
Mislil sem, da bom še naprej preživljal dolgočasno
poletje. Vendar Iris nisem mogel pozabiti. Hotel sem
jo klikniti na facebooku, a si nisem upal.
Čez nekaj časa pa sva bila oba povabljena na isti rojstni dan. Dejal sem si, da moram vsaj poskusiti, da jo
nekako očaram. Komaj sem dočakal ta dan. Ko sem jo
videl, sem osupnil. Bila je še lepša kot prvič. Dekleta
so se odpravila na plesišče in začela plesati. Iris je
prišla do mene in me povabila na ples. Kar poskočil
sem! Kmalu sva na plesišču ostala sama. Pogovarjala
sva se in plesala in Iris me je objela. Iskrice so zažarele in v trebuhu sem začutil metuljčke. Želel sem jo
poljubiti, a sem se bal zavrnitve. Šli smo ven in takrat
sem jo prijel za roko. Ni je odtegnila in bil sem zelo
vesel. Ko sva hodila, sva se pogovarjala in zaupal
sem ji veliko skrivnosti. Nato sem se opogumil, jo
pogledal v prelepe oči in polne ustnice. Takrat sem
jo poljubil.
Po tem poljubu sem vedel, da je ona moja prava ljubezen. Vprašal sem jo, če bi bila moja punca. Samo
pokimala je. Uradno sva postala par. Šla sva domov
in vso noč sva si pošiljala sms-e.
Najlepše pri tem je, da sva še zdaj skupaj, da sva premagala že mnogo ovir, kljub temu pa sva še vedno
noro zaljubljena. Mislim, da sva si usojena. Naj priznam: »Sem najsrečnejši fant na svetu!«
ZALJUBLJEN
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Skupinska fotografija z Barackom Obamo
Na nepozabno potovanje
v Združene države Amerike smo se odpravili 2. julija 2009 ob 4.00 zjutraj
z ljubljanskega letališča.
Najprej smo poleteli v
München, nato pa proti Washingtonu, kamor smo prispeli po 12 urah poleta. Pristali smo ob 22. uri ponoči.
Z letališča smo se z avtobusom popeljali do hotela,
kjer smo prespali. Zjutraj
je sledil ogled Bele hiše.
Iz Washingtona smo nato
odpotovali v Las Vegas, kjer
smo pristali po treh urah
vožnje. Na letališču nas
je čakala limuzina in nas
odpeljala do hotela. V Las
Vegasu sem se počutil zelo
majhnega, saj je bilo vse
okrog mene tako zelo veliko. V igralnici nisem smel
niti blizu kake igralne mize
ali igralnega avtomata, ker

Z bratom Ninom v hotelu
The Venetian

še nisem bil polnoleten.
Ogledal sem si še številne
hotele, trgovine in muzej
voščenih lutk, kjer sem se
fotografiral z »ameriškim
predsednikom
Obamo«.
Eden najlepših hotelov je
bil hotel, ki je pomanjšana
verzija Benetk s pravimi zalivi in gondolami, ki so plule po vodi.
Z najetim avtomobilom
smo se nato odpravili še
na ogled Grand Canyona

in enega največjih vodnih
jezov v Ameriki imenovanega Hoover Dame. Po štirih dneh smo se odpravili
na pot proti Los Angelesu.
Po treh urah vožnje smo
končno prispeli do našega
hotela v Los Angelesu, ker
smo se nastanili. Naslednje jutro smo se odpravili
v Universal Studio, kjer smo
preživeli ves dan, saj je to
velik zabaviščni park. Naslednji dan smo se peljali v
mesto in odkrivali njegove
znamenitosti, med ostalim
tudi domove filmskih zvezdnikov. Navdušila me je
hiša Michaela Jacksona.
Na žalost smo bili v Los Angelesu samo tri dni, ki pa
so zelo hitro minili. Bilo mi
je žal, da nismo ostali še
kakšen dan, da bi si ogledal še kakšno znamenitost

več. Najbolj mi je ostalo
v spominu to, da ko sem
prišel v Las Vegas in sem
stopil iz letala, je bilo zunaj
35°C, v letališki zgradbi pa
samo 24°C, saj je vse klimatizirano.
Zelo sem vesel, da sem
imel priložnost obiskati
ZDA in preživeti deset dni
s starši in bratom. Imam
same lepe spomine in ne
bom pozabil, da smo srečevali prijazne ljudi, ki so
nam bili takoj pripravljeni
pomagati in se z nami pogovarjati. Upam, da bom še
imel kdaj priložnost potovati po ZDA ter spoznavati
tudi druge ameriške države
in ljudi.
ŽIGA KARO

»Pohorski car« se je upokojil
je vzgojil mnoge vrhunske
smučarje, ki so bili tudi
med udeleženci olimpijskih iger.
Ko smo se na začetku novega šolskega leta sestali učitelji športne vzgoje,
smo razmišljali, kako Vojka
prepričati, da bi ostal še za
polovični delovni čas vsaj
še eno šolsko leto. Nikakor
nam ni uspelo, kajti odločil
se je za pokoj in pika. Bo pa
nam pomagal izbrati novega učitelja, je obljubil.

Vojko (5. z desne) kot eden izmed pohorskih carjev

Nekje sredi meseca julija
sem zaslišala znak za prispeli sms. »Kdo mi piše?«
sem se začudeno spraševala. »S 1. 9. grem v pokoj.
Vojko«

»Joj, škoda! Tako dober sodelavec in še vedno poln
energije, elana in dobre volje za delo z dijaki,« sem se
čudila, saj nikakor nisem
mogla dojeti sporočila. Bil

je mentor mnogim dijakom
na SERŠ v raznih športnih
panogah: smučanju, odbojki, streljanju, judu,….
Kot smučarski trener pri
smučarskem klubu Branik
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Aleš Bezjak se sestanka
za sprejem v novo službo
spominja: »Ga. ravnateljica
in g. Vojko Debevc sta me
spraševala razne stvari o
mojem dosedanjem delu.
Kot atletski trener imam že

19

kar nekaj izkušenj za delo
z mladimi, vendar je Vojka zanimalo, kako se bom
vključil v delo v šoli, ker
pač v šoli še nisem delal.
Pa sem mu povedal, da je
moja želja in način dela približati dijakom lepote športa in jih naučiti, kako vpeti
šport v njihov vsakdan. Z
mojim odgovorom je bil zadovoljen in dobil sem službo. V razgovoru z njim sem
se počutil dobro in sproščeno. Imel sem občutek, da bi
bila dobra sodelavca, če bi
Vojko še ostal na šoli.«
Kar nekaj časa smo se mučili z vprašanjem, kdo bo
nasledil Vojka na mestu
vodje aktiva, kajti Vojkovo

vodenje je bilo brezhibno.
Določili smo Zvonka Kladnika, ki se je temu malo
upiral, saj se je bal, kako
bo kos Pohorskemu carju
iz olimpijskega leta 2002.
»Ja, ja, težka bo,«je dodal
Bojan Tramšek, » ne samo
da je eden izmed Pohorskih
carjev, lani je dobil Cizljevo
nagrado, predlani pa zlato
plaketo Smučarske zveze
Slovenije. In to oboje za
dolgoletno uspešno delo v
smučanju.«
»I, pa nič nismo vedeli!?«
sem pripomnila. »Prav gotovo je dobil še kakšno
nagrado, pa mi ne vemo
zanjo. Škoda, da nismo vedeli. Koliko zabav v njegovo

čast bi lahko imeli!?«
»Ja, saj nisem mogel verjeti, kako se zna sprostiti
in zabavati. Na našem zaključnem pikniku smo se
tako lepo zabavali, da sem
bil prav presenečen. V šoli
vedno skrben, zanesljiv,
odgovoren, deloven, ko pa
je bil piknik, pa je bil drugi
človek,« je še dodal Bojan
Skok. Seveda, Bojan Skok
je naš mladi sodelavec in
šele drugo leto na naši šoli,
pa še ni imel priložnosti
spoznati Vojka na drugačen
način kot v šoli.

na mestu«. Ko je bilo treba
kaj narediti, je opravil to
popolno in odgovorno, ko
pa je bila zabava, pa se je
veselil in zabaval. In prav
nič se ni bahal s plaketami,
nagradami in »svojimi« vrhunskimi športniki.
Pogrešali ga bomo, saj je
bil dober in plemenit sodelavec. Brez zavisti pa
mu kot upokojencu želimo
prijetno in mirno življenje.
Prijetno bo vsekakor, mirno
pa, glede na njegove načrte, vsekakor ne.
POLONA KRIVEC ŠVAB

Mi, ki pa smo bili sodelavci
že nekaj let, desetletij, pa
vemo, da je Vojko »človek

Karate bojevnika Jan Tomec in Nejc Dravšnik

Potrebna je volja in zelo velika koncentracija
Velika imena kot Bruce Lee, Jackie Chan in Jean-Claude Van Damme navdušujejo
stare in mlade generacije.
S karatejem sva se začela
ukvarjati v prvem razredu.
Navdihnili so naju Bruce
Lee, Jackie Chan in Jean-Claude Van Damme, ki je
trenutno najboljši karateist
na svetu. Ko sva z Nejcem
začela s prvimi treningi,
sva mislila, da nama nikoli
ne bo uspelo. Šele čez čas
sva opazila, da ni težava
v katah ali tehniki, ampak
v tem, da ne premoreva
dovolj volje in velike mere
koncentracije, da bi nama
uspelo. Šele ko sva se zares osredotočila, sva lahko
naredila kato ali tehniko
brez kakšne napake in celo
pridobila osrečujočo točko.
V borbah je že tako, da smo
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lahko udarec v glavo samo
nakazali. Najraje se spomnim, ko smo se 21. maja
2005 s klubom KK Radvanje
odpeljali v Žalec na državno prvenstvo, ki je gostilo
najboljše slovenske karateiste iz celotne Slovenije. Po
končani tekmi smo prešteli
medalje in jih našteli kar
24. Od tega je bila polovica
zlatih, druga polovica pa
so bile srebrne in bronaste
medalje. Po tekmi smo izvedeli, da smo osvojili največ medalj. Klub, ki je bil
po številu medalj za nami,
jih je imel le 14. Kako dobro
je dela trenerjeva pohvala!
Še danes se spomnim njegovega komentarja: »Kdor

želi trenirati karate, mora
imeti dobrega trenerja,
kajti le tako bo znal in obvladal karate, s katerim se
lahko braniš ali napadaš.«
Za ta šport je torej potrebna
volja in zelo velika koncentracija, da lahko narediš
tehniko in kato. Z Nejcem
sva začela tekmovati v prvem razredu in dosegla 5. in
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6. mesto. V drugem razredu
sva že dosegla boljše rezultate ter s tem 4. in 5. mesto,
kar je bil dober rezultat. V
tretjem razredu pred drugim državnim prvenstvom
sva že bila v 3. katatimu, ki
pa je žal razpadel, saj je kolega iz katatima nehal trenirati karate. Po tem sva tekmovala posamično, kmalu
po razpadu katatima pa
je odnehal še Nejc. Jaz še
vedno vztrajam in treniram
še danes. »Uspejo namreč
potrpežljivi in vztrajni, drugi pa ne,« je rekel Leung Čie
Lau.
JAN TOMEC

Čile – Argentina – Ognjena zemlja

Potovanje v Južno Ameriko.
Večina se odloči za Peru ali
pa Brazilijo. Fotografije prelepe narave so botrovale
odločitvi, da sva se odločila za potovanje v Čile in
Argentino. Ognjeno zemljo
sta si državi razdelili kar z
ravno črto.
Zgodovina ni tako bogata
kot v Peruju. Inki so prišli le
do sedanje prestolnice Čila
Santiago. Najmočnejše indijansko pleme v Čilu in Argentini so Mapuče, pri čemer so jih v Argentini skoraj
iztrebili, v Čilu pa si prizadevajo ohraniti njihov jezik
in imajo farme, na katerih
živijo. Uradni jezik je v obeh
državah španski, zgodovina se začenja s špansko
kolonizacijo, čeprav naj bi
bila Atacama (najbolj suha
puščava na svetu) naseljena že 9000 let. Zgradb, ki bi
bile stare več kot 150 let, je
v Čilu malo, saj je tu zelo veliko potresov. Najmočnejši
izmerjen potres na svetu,
9,2 po Richterjevi lestvici,

je bil izmerjen leta 1960 v
narodnem parku Torres del
Paine. Čile je tudi država
vulkanov in ledenikov.

jev dobička. V argentinski
pampi pa gojijo govedo,
zato smo se v njihovih restavracijah prenajedli go-

Puščava Atacama

Prebivalci obeh držav so
prišleki iz Evrope, predvsem Španci, Italijani,
Nemci, v Čilu je veliko Hrvatov, v Argentini pa precej Slovencev. Čile je pomorska država, od severa
proti jugu meri 4300 km,
zato ni čudno, da smo tam
jedli predvsem ribe. Samo
trgovina z lososom prinese
državi eno milijardo dolar-

vejih zarebrnic na žaru.
Potovanje smo začeli v Santiagu. Ogledali smo si ga
v skrajšani verziji. Zaradi
snega na rimskem letališču
smo v mesto prispeli z enodnevno zamudo. Na srečo
je bila nedelja, zato smo
se lahko po 7-milijonskem
mestu hitro gibali. Leži pod
Andi, do Tihega oceana je
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90 km, podnebje je mediteransko. V okolici je veliko vinogradov, smučišča
so blizu, vendar si navadni
Čilenci smučanja ne morejo
privoščiti. Mesto je nastalo
kot Rim – na gričih. Prvotno
naselbino iz 16. stoletja so
Indijanci Mapuče uničili.
Kljub temu so jim na osrednjem trgu Plaza de Armas
postavili spomenik. Reka,
ki teče skozi Santiago, se
imenuje Mapuče. Danes jih
živi v Čilu še 500 000.
Sledil je let v oazo San Pedro v puščavi Atacama. V
nekaterih predelih te puščave ni deževalo že 400

Santiago de Chile
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let. Tisti dan, ko smo mi
prispeli tja, je dež podiral
mostove, reka San Pedro
pa je tako narasla, da nismo mogli po običajni poti
do našega hotela. Tudi potovalni načrt smo morali
spremeniti. Obiskali smo
narodni park Aquas Calientes na višini 5300 m. Videli
smo vikunje, plamence,
predvsem pa smo občudovali ogromne figure, ki
so nastale zaradi erozije.
Prelivanje različnih barvnih
odtenkov je bilo veličastno.
Po zaslugi nekega belgijskega duhovnika, ki se
je v teh krajih ljubiteljsko
ukvarjal z arheologijo, smo
veliko izvedeli o bivalni kulturi prebivalcev Atacame
pred prihodom Špancev.
Odleteli smo na jug Čila v
kraj Puerto Montt. Mesto
je središče ribištva, okolica

švicarsko, skoraj vse trgovine v mestu so čokoladnice,
na glavnem trgu v mestu se
lahko fotografiraš z bernardincem. V mestu živi precej
Slovencev. Imajo celo svoje
planinsko društvo. Na Hribu Campanario so lastniki
lokala Slovenci. Pri njih se
lahko posladkaš z jabolčnim zavitkom. Argentinska
Slovenka nas je spremljala
tudi v mesto El Calafate, ki
je zraslo v zadnjih 40 letih
ob jezeru Argentina. Mesto živi od turizma, saj je
v bližini znameniti ledenik
Perito Moreno. Res je veličasten. Že njegove mere so
impresivne: dolžina 30 km,
širina 5 km, višina 70 m. Ob
jezeru Argentina je 47 ledenikov, vendar so žal ti ledeniki tudi najbolj hitro taleči
na svetu.

Ledenik Perito Moreno

bolj mrzlo. Občutek mraza
je povečeval stalni veter.
Ustavili smo se v mestih
Puerto Natales in Punta
Arenas. Slednje leži ob Magellanovem prelivu. Ko smo
s trajektom prečkali preliv,
smo se znašli na Ognjeni
zemlji, in sicer v argentin-

Pridružil se nam je sloven-

Narodni park Torres del Paine

San Pedro de Atacama

pa je povsem turistično področje. Bližnje jezero spominja na Ženevsko jezero
v Švici. V tem kraju nas je
zapustil slovenski vodnik,
ki so mu v Atacami ukradli
potni list in ni smel z nami
nadaljevati poti. Tako smo
pot v Argentinski Bariloche nadaljevali z lokalnim
vodnikom, tam pa sta nas
pričakali argentinski Slovenki. Bariloche je argentinsko turistično središče,
ki skuša prebivalcem Južne
Amerike nadomestiti obisk
Švice. Arhitektura posnema
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ski vodnik, ki ga je turistična agencija poslala za
nami. Z njim smo se vrnili
v Čile in obiskali narodni
park Torres del Paine. Zemlja pripada zasebnikom,
vsa pravila življenja v parku pa določa država. Kljub
prepovedi netenja ognja v
parku se je nekaj dni pred
našim prihodom v parku
zgodil velik požar.
Nadaljevali smo pot proti jugu. Čeprav je bilo pri
njih ob našem obisku poletje, je postajalo vedno

skem delu. Tukaj je zelo
malo prometa, zato so ceste raj za motoriste. Slikovit
je južni del Ognjene zemlje.
Pod pogorjem Darwin leži
ob Beaglovem prelivu Usuaia. Mesto velja za najbolj
južno ležeče na svetu, kar
pa ne drži. V Čilu je mesto
Port Williams še bolj južno,
a Usuaia ima vso turistično
infrastrukturo vključno z letališčem, zato ji naziv južne
prestolnice sveta ostaja.
Mesto in železnico so zgradili zaporniki, baje najhujši zločinci. Poleg vetra je
poletno vreme popestrilo
še nekaj snežink. Med vožnjo po Beaglovem prelivu
so nas razveseljevali kiti.
Od Usuaie do Antarktike je
samo 980 km, zato je mesto izhodišče za potovanja
na ta kontinent.
Iz mrzle Usuaie smo odle-
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teli v prestolnico Buenos
Aires. Temperatura – nekaj
podobnega kot ob prihodu v Santiago, poletnih
30 stopinj. V mestu živi 15
milijonov prebivalcev, vsak
tretji Argentinec. Predsedniška palača je na Plaza
del Mayo. Majski trg je znan
po tem, da so na njem kar
naprej demonstracije proti
oblasti. Znane so matere z
majskega trga, ki so tu demonstrirale med vojaško
diktaturo. Avenija 9. julija
je najširša na svetu. Mesto
spominja na Pariz. V slikoviti umetniški četrti La Boca
se je pred 2. svetovno vojno
rodil tango. Buenos Aires
se ponaša s tretjo največjo
operno hišo na svetu, to je
znameniti Teatro Colon.

Usuaia – pošta na koncu sveta

Na kratko je nemogoče povzeti vse vtise s 17-dnevnega
potovanja, še manj je mogoče povzeti vse zanimive
podatke. Upam pa, da ste
vsaj nekoliko pobliže spoznali dve od nas zelo oddaljeni državi.
DANILA SORŠAK
FOTO: ANTON SORŠAK

Brez

domišljije živimo samo eno življenje

Jure Domajnko, dijak 4.ag,
je nenavaden dijak tehniške gimnazije. Šole ne
mara, čeprav je odličnjak,
ker meni, da mu ta krade
čas, ki bi ga drugače porabil za branje in pisanje.
Kdaj si začel pisati?
Pisati sem začel že v osnovni šoli, čeprav nisem imel
rad slovenščine. Ko pa
sem pred kratkim doma
pospravljal polico v svoji
sobi, sem opazil, da sem
pisal že veliko prej in tudi
sam svoja dela ilustriral
ter risal stripe, vendar le
zaradi lastnega veselja in
sproščanja. Šele v srednji
šoli imam profesorico, ki
me pri pisanju spodbuja in
motivira.
Kaj te je navdušilo za pisanje?
Za pisanje so me navdušile druge knjige, ki sem jih
želel spremeniti in napisati
po svoje.

Ali rad bereš? Kaj ti pomeni branje?
Seveda rad berem!
Ob branju se
sprostim in nikoli mi ni dolgčas.
Pravzaprav si za
branje vzamem
čas vsak dan.
Ko smo šli na
šolski
izlet
v München,
sem skoraj zamudil, saj
sem pred tem bral in tudi
oče me je že priganjal, da
je že skrajni čas, da se odpravim od doma, sicer bom
zamudil avtobus.
Katere književne vrste so ti
najljubše?
Najraje imam pustolovske
romane, detektivke, fantazijske romane in nekatere znanstvenofantastične
knjige.
Od kod črpaš snov za svoja
dela?
Snov črpam iz vsega po malem, predvsem pa iz svoje
domišljije in zgodovine.
Sodobni svet mi ni všeč.
Menim, da so v preteklosti
živeli bolje, saj niso bili
sužnji tehnologije. Danes
je redko kdo brez telefona.
Veliko ljudi je zasvojenih s
telefoni, računalniki in podobnim. To mi ni všeč.

Katera je tvoja najljubša
knjiga?
Ta pa bo težka. Pri srcu so
mi predvsem knjige Karla
Mayja, roman Malteški sokol ali roman Dashiel Hammetta.
Kaj želiš postati v prihodnosti?
V prihodnosti želim postati
elektronik, saj me je tehnologija vedno zanimala, zato
želim študirati elektrotehniko v Ljubljani, pisanje in
branje pa bo še vedno moj
najljubši konjiček.
Ali imaš v načrtu še kaj napisati in objaviti?
Ker me čaka matura, je sedaj skrb za šolo v ospredju.
Imam pa že napisan uvod
v 3. roman, ki bo po mojem mnenju najboljši. Pisal
bom o knjižnici, v kateri ljudje mislijo, da si sami krojijo svojo usodo. V resnici jim
jo pišejo skrivnostna peresa, ki se ne morejo ustaviti,
dokler se eno izmed njih
ne ustavi in zagori. Peresa
nimajo svoje volje in pišejo
po nareku 'Tistih treh'. Nadaljevanje zgodbe ostaja
skrivnost.
Vemo tudi, da rad sodeluješ v projektu ZDNP – Rastem z domišljijo in na različnih natečajih.

Na teh ne bi sodeloval, če
mi zanje ne bi povedala
profesorica slovenščine. Pisal bi vseeno, vendar ne bi
objavljal. Tako sem imel objavljene haikuje v zbirki ene
izmed ljubljanskih gimnazij,
v okviru mariborske EPK pa
je bil moj prispevek Maribor
jutri nagrajen. Uvrščen je
med tri najboljše in sicer ob
prispevek sošolca Lea in dijakinje z 2. gimnazije.
V tretjem letniku sem doživel tudi svoj knjižni prvenec, to je roman Moj jutri,
ki je izšel v nakladi sto izvodov. Slavnostna prireditev
je bila na Vrhniki. Svoj drugi roman, ki je obsežnejši,
sem napisal v četrtem letniku in že nestrpno pričakujem odziv žirije.
Bi po izidu v svojih romanih
kaj spremenil?
Seveda! Nikoli nisem zadovoljen. Moj jutri bi podaljšal. Zgodba je namreč prekratka, saj me je pri obeh
romanih omejeval čas. Če
bi imel več časa, bi se bolj
razpisal. Mogoče bi spremenil in dodal še kakšen
zaplet. »Dodajmo domišljiji
sanje, razkošna krila in tvegajmo let.«
JURE KUČER

Povzetek in odlomek iz romana Moj jutri avtorja Jureta Domajnka
Napredna rasa, ki v sožitju z ljudmi biva v mestu Baul, se je zaradi porušenega naravnega ravnovesja, kar je neizbežna posledica neodgovornega ravnanja človeštva, prisiljena umakniti z Zemlje. V krogu Harmonije se zbere pet
izbrancev; štirje s Temeljnimi kamni naravnih elementov ter peti, katerega vloga je vzpostaviti ravnovesje med elementi. Tik pred dvigom na višjo raven pa se krožnica pretrga, kajti Kumi, navidez nepomemben član Reda, nosilec
Harmonije, sklene ostati na Zemlji, da bi pomagal ljudem. S svojim dejanjem sproži vrsto nepredvidljivih, srhljivih
dogodkov, sploh ko se izkaže, da njegovi nameni le niso tako čisti, kot je sprva kazalo. Kajti s pomočjo Temeljnih
kamnov bi zlahka zavladal svetu ...
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Izsek iz knjige:
Marko si je obrisal znoj s čela. Pogledal je proti rdečemu
nebu in zavzdihnil.
Le kaj se dogaja? je pomislil sam pri sebi.
Stopil je v hišo, da bi si umil roke, ki so bile umazane
od dela v gozdu. Pravkar je končal s podiranjem starih
in bolnih dreves. Vendar po poklicu ni bil gozdar. Bil je
eden od treh upraviteljev, katerih naloga je skrbeti za
naravo. Pazil je na gozdove, druga dva pa sta imela na
skrbi reke in polja. To nalogo mu je določil gospod Lasux,
gospodar gradu. Kot paznik mesta Barington sam ni mogel vsega nadzorovati, zato je to delo prepustil njim. Bili
so njegovi namestniki in ljudje so jih morali upoštevati.
Ko se je umil in osvežil, je sedel za jedilno mizo in nekaj
prigriznil. Težko delo v gozdu ga je zelo izmučilo, zato je
legel na posteljo, da bi zaspal. Zaprl je oči, a ni še spal
dobrih pet minut, ko je nekdo potrkal na njegova vrata.
Zaspano se je pretegnil in si pomel oči. Stopil je k vratom
in jih odprl. Pred njimi je stal mož na vrancu. Marko ga je
takoj prepoznal. Bil je eden štirih slov gospoda Lasuxa.

»Kaj pa vi počnete tukaj?« ga je vprašal in mu z roko nakazal, naj vstopi. Mož pa se ni zmenil za njegovo povabilo in mu je odvrnil:
»Gospodar gradu se želi pogovoriti z vami!«
»Samo z mano?« se je začudil upravitelj.
»Ne samo z vami, poslal je tudi po druge upravitelje.
Vendar ne izgubljajva časa za nepomembna vprašanja.
Takoj morate k njemu!«
»Čemu taka naglica?«
»Ali ne vidite, kaj se dogaja?«
»Kaj pa?«
»Poglejte v nebo. Ali vidite, da je rdeče barve?«
»Na to mislite … Da, nekaj čudnega se dogaja.«
»Prav zato vas gospodar potrebuje. Skupaj z vami bo poskusil rešiti zadevo.«
»Kako pa lahko jaz pomagam? Saj vendar ničesar ne znam.«
»Boste že videli. Gospodar vas pričakuje. Poskusite priti
k njemu v roku ene ure,« je še izrekel s skrivnostnim glasom in odgalopiral.
Marko je še kar stal med vrati in gledal, kako je izginjal
med drevjem.

Nagrajeni prispevek Jureta Domajnka v okviru EPK na nagradnem natečaju
»Maribor v prihodnosti«
Maribor je postal človeku
in okolju prijazno mesto.
Stavbe, ceste, ulice, nič več
ni tako, kot je bilo. Le staro
mestno jedro je ostalo enako. Prav tako so ohranjene
kulturne znamenitosti, ki
privabljajo številne turiste z
vsega sveta, da si jih ogledajo in se sprehodijo po
starem mestnem središču.
V centru mesta so urejene
poti za pešce in kolesarje,
povsod so zelenice in drevoredi, tako da se lahko
ljudje ustavijo in se nadihajo svežega zraka. Hrupa
in dima, ki ga je povzročal
promet, ni več, saj ljudje
uporabljajo le še mestni
prevoz. Le tu in tam je še
kakšen osebni avtomobil, pa še to le na obrobju
mesta, saj je mestno jedro,
razen za elektrobuse in dostavo, za ostali promet prepovedano.
Elektrobusi so potniška vo-

24

zila, podobna nekdanjim
avtobusom, samo da so na
električni pogon. Akumulatorji imajo veliko več kapacitivnosti, tako da lahko
v njih shranijo veliko več
energije, kot je je bilo v starih Litij-ionskih, poleg tega
pa se napajajo še s sončnimi celicami, s katerimi je
prekrita streha. Elektrobuse poganjajo štirje močni, a
zelo varčni elektromotorji,
ki imajo velik izkoristek.
Napajanje akumulatorjev je
mogoče tudi na vseh elektrobusnih postajah, kjer se
lahko polnijo, medtem ko
potniki vstopajo. Na glavni mestni postaji je dovolj
rezervnih elekrobusov, če
je kateri v okvari ali ni napolnjen. Tako je prevoz v
mestu tekoč; čakanja ni
veliko in vedno več potnikov se odloča za vožnjo z
avtobusom in ne s svojim
avtom. Zjutraj, ko gredo ljudje v službe in v šole, ni več

prometnih zastojev in čakanja, zato ni več toliko zamujanja. Potnikom prijazne
so tudi postaje. Prekrite so
s polprepustnim steklom
in imajo dovolj sedežev in
klopi, da potniki ne stojijo. Na elektronskih tablah
so prikazani vsi prihodi
elektrobusov in napisane
možne zamude ter njihova
zasedenost oziroma število
prostih mest. Če je kateri elektrobus prezaseden,
pošljejo z glavne postaje
dodatnega, tako da se potniki ne tlačijo in stiskajo v
prenatrpanih elektrobusih.
Vozni red je v glavnem načrtovan tako, da se to ne dogaja pogosto. Elektrobusi
vozijo v deset- ali petnajstminutnih razmikih.
Da bi ustavili onesnaževanje in hkrati proizvedli dovolj električne energije, so
sprejeti zakoni, da morajo
imeti vse večje stavbe v
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mestu, kot so trgovski centri, šole, poslovne zgradbe,
hoteli, športne dvorane in
bolnice na strehi sončne
celice, da se lahko same
oskrbujejo z električno
energijo, presežek pa pošiljajo v omrežje. Cena električne energije se je znižala
in je je seveda dovolj. Električne naprave, kot so klime, televizorji, grelci vode,
žarnice na žarilno nitko in
računalniki porabijo veliko
preveč energije. Če bi hoteli
zagotoviti dovolj energije
za vse te naprave, bi potrebovali množico vetrnih ali
sončnih elektrarn. To pa je
zelo drago, hkrati pa bi s
tem izgubili veliko obdelovalnih površin. Posekati bi
morali ogromno gozdov, ki
proizvajajo kisik in čistijo
zrak. Zato so znanstveniki
poskušali izdelati čim bolj
kvalitetne naprave, ki ne
porabljajo veliko električne energije, hkrati pa še

naprej razvijajo tehnologijo za pridobivanje električne energije iz naravnih
obnovljivih virov. Poslovne
stavbe, hoteli, šole in trgovine se nahajajo v bližini
mestnega središča. Zgrajene so tako, da imajo čim
manjše energijske izgube.
Problem stavb v preteklosti
je bil v tem, da so bile nekatere pretežno zgrajene iz
stekla. To je namreč povzročalo velikanske izgube. Poleti se je notranjost zgradb
zelo segrela, zato jih je bilo
treba hladiti, pozimi pa nasprotno, zato je šlo veliko
denarja za vzdrževanje primerne temperature. Okna
prihodnosti so veliko bolj
toplotno izolirana, vendar
skozi njih še vedno uhaja
preveč energije, da bi bile
zgradbe iz stekla. Zato imajo stavbe prihodnosti ravno
prav velika okna, tako da je
v notranjosti dovolj naravne svetlobe in jih ni treba
razsvetljevati z umetnimi

svetili, hkrati pa so toplotne izgube minimalne.
Proti večeru, torej ko se
začne temniti, se ob cestah
in poteh po vsem mestu samodejno prižgejo obcestni
LED-reflektorji. Oblikovani
so tako, da svojo hladno
belo svetlobo usmerjajo
proti tlom in ne v zrak ter
s tem preprečijo svetlobno
onesnaževanje neba. Na
stavbah ni več neonskih
napisov in svetlečih znakov, kot je to bilo nekoč.
Noč je čas za počitek, zato
se luči samodejno ugasnejo v vseh stavbah in ustanovah v središču mesta.
Za stanovanja je v Mariboru
dobro poskrbljeno. V stanovanjskih blokih so zelo poceni, prostorna in udobna,
tako da si lahko vsakdo privoščil svoje stanovanje. Toplotno so dobro izolirana in
dovolj svetla. Opremljena
so le z najnujnejšim pohi-

štvom, ki je funkcionalno in
ne zavzema veliko prostora.
V stanovanjih se ne kopiči
več nepotrebna navlaka. Ta
je stvar preteklosti. Človek
gleda le na funkcionalnost,
saj to, česar ne potrebuje,
zavzema prostor in se mu je
treba izogniti. Stene, strop
in tla so zvočno izolirana,
tako da se ljudje ne pritožujejo več nad hrupom, ki
ga povzročajo njihovi sostanovalci. Tudi za otroke
je poskrbljeno, saj imajo
svoje sobe za igranje. Pa
ne samo to, nekateri stanovanjski kompleksi imajo
tudi bazene, restavracije,
pa tudi prostore za druženje. Vsak tak stanovanjski
ali blokovski kompleks je
prekrit s sončnimi celicami
in zbiralniki za gretje vode,
tako da se delno sami
oskrbujejo z energijo in ne
obremenjujejo mestnega
omrežja. Človek ni nikoli
osamljen in ljudje si pomagajo med seboj.

Tisti, ki ne marajo življenja
v blokih, živijo v hišah na
obrobju mesta. Tudi tam je
življenje lepo. Imajo svoje vrtove, ki jih obdelujejo. Veliko je sprehajalnih
poti, kjer si številni ljudje
ob koncu delavnika in ob
vikendih oddahnejo od
vsakdanje naglice, skrbi in
dolžnosti.
Maribor prihodnosti je veliko bolj čisto, varčno in človeku prijazno mesto. Ljudje
so bolj zdravi, ker se veliko
več gibajo. Ne sedejo več
samo za volan in se odpeljejo, ne da bi pomislili na
svoje zdravje in na zdravje
okolja, od katerega smo
tako zelo odvisni.
JURE DOMAJNKO

S trudom se doseže marsikaj
Na šoli se nudi strokovna
učna pomoč za dijake z
odločbami kot redna tedenska pomoč. Odločbo za
individualiziran program
lahko dijak pridobi z vlogo
naslovljeno na Ministrstvo
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, pri čemer
se lahko za pomoč obrne
na svetovalno delavko. Ker
je čedalje več dijakov, ki
jim je takšna pomoč odobrena, jo v letošnjem šolskem letu nudimo mladi
sodelavci Serša, združeni
v tim učne pomoči za slovenščino, matematiko in
angleščino.
Čeprav naj bi bila učna pomoč namenjena samo di-

jakom z odločbami, smo v
našem timu, po dogovoru s
posameznikom, pripravljeni pomagati tudi ostalim,
ki se jim zdi, da bi jim naša
pomoč prav prišla.
Naš namen je podrobneje,
enostavneje in predvsem
časovno prilagojeno razložiti
tekočo snov, pri čemer smo
pozorni na posameznikove
potrebe. Uspešnost dosegamo v sodelovanju s profesorji, ki dijake redno poučujejo.
Ti nas obveščajo o obravnavani učni snovi in preizkusih
znanja. Sprotno uspešnost
pa vsekakor spremljajo priprave na uspešen zaključek
šolanja, torej na zaključne
izpite ali maturo.

Kot pomembno dejstvo se
nam zdi sodelovanje s starši, saj so starši tisti, ki svoje otroke najbolje poznajo
in z njimi preživijo največ
časa, predvsem pa opazijo
njihovo samostojno delo
doma, ki je za dobre rezultate ključnega pomena, saj
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samo obiskovanje učne
pomoči še ne prinese zadostnih rezultatov.
Naj se predstavimo!
Tomislav Kiš, prof. ang. in
filoz.: »Znanje, ki ga zares
pridobimo zase, je naša
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last in je naše bogastvo.
Trudil se bom, da boste do
znanja prišli po poti, ki bo
za vas najrazumljivejša in
najlažja, a ker le utrjevanje
in vaja delata mojstra, bo
potrebno utrditi in ponoviti
naučeno tudi doma. Pridi
na učno pomoč in aktiviraj
možgane, saj boš pri tem
največjo korist od tega imel
ti sam. Kdor poskuša in ne
obupa, ima na koncu zagotovo dober rezultat. Ugotovil boš, da zmoreš več, kot
si sam mislil, da zmoreš.
Na koncu si boš hvaležen,

da si poskusil in da si vztrajal. Tako se gradi značaj.«
Zlatka Burger, prof. mat. in
bio.: »V času ko opravljam
svoj poklic, torej, odkar
poučujem, vedno strmim
k temu, da pomagam najšibkejšim, da boljše vodim
k najboljšim, najboljše pa
učim biti še boljši. Vendar
ne poučujem samo matematiko in biologijo, temveč
tudi za življenje.«
Jasna Zamuda, prof. mat. in
kem.: »Ko si neke stvari res
neomajno želimo in v sebi

trdno verjamemo v odločitev, vse sile sveta stremijo,
da se nam želja uresniči.
Le zaupati jim moramo in
se jim prepustiti, ko nam z
znamenji kažejo, kako naj
ravnamo naprej. Zastavite
si izobraževalne cilje in sanje, ki jih želite doseči, in
jim sledite. Z obiskovanjem
ur učne pomoči boste svoje znanje dodatno utrdili in
bolj jasno razumeli snov, pri
kateri imate težave. Oklenite se svojih sanj in naredite
vse, kar je treba, da jih spremenite v resničnost.«

Adrijana Ciglar, prof. slov.:
»Za učitelje morajo biti najpomembnejši cilj učenci.
Zato je dejstvo, da največ
dosežemo takrat, ko največ učencev razvije svoje
najvišje zmožnosti. Poskrbeti moramo, da bo imel
vsak dijak enake možnosti;
toda ne takih, da bi postal
kot drugi, ampak take, da
bi postal drugačen – da bi
prepoznal svoje edinstvene
sposobnosti.

ADRIJANA CIGLAR

Slovenščina ni vedno dolgočasna
V petek, 6. 4. 2012, smo
pri uri slovenščine pripravili »Ljudski dan«, katerega
potek smo si zamisli dijaki
sami. Sošolcem, profesorici
Marjani Nerat in socialni delavki Maji Krajnc smo predstavili precej ljudskih pa
tudi nekaj ponarodelih literarnih in glasbenih del. Naš
sošolec Andrej Martin Frangež je za začetek na kitaro
zaigral Golico, ki je v resnici
skladba Ansambla bratov
Avsenik, a je že povsem ponarodela, saj radi rečemo,
da »Ni veselice brez Golice«. Nastopili so še: Timotej Koležnik s pripovedkami
z Mute, Nejc Sakelšek, ki si
je zamislil in pripravil celo-
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ten program, s pripovedjo
pravljice o mariborskem
čevljarčku, ter Miha Lorber,
ki nam je zapel Jaz pa pojdem na Gorenjsko in iskal
odgovore na stare ljudske
uganke. Vsekakor ne smem
pozabiti Jureta Kavčiča, saj
je posnel celoten program,
Timoteja Franca, ki je pripravil PowerPoint, ter seveda Mateja Vrbnjaka, ki je
vse skupaj povezoval. Tudi
fotografirali smo se!

Leta 1532 je bil Maribor utrjeno mesto z mogočnim obzidjem in mnogimi delavnicami. V mestu so
ustvarjali krojači, zidarji, mizarji in tkalci, pa tudi čevljarji. V eni od čevljarskih delavnic je vsak dan od
jutra do večera delal tudi mali čevljarski vajenec. Ko
je sredi lepega poletnega jutra nad mesto pridirjal
sultan Sulejman Veličastni in z več tisočglavo vojsko
napadel Maribor, je bila edina rešitev odpreti zapornico pri Treh ribnikih in napolniti obrambne jarke z
vodo. A za to je bilo treba iti preko turškega tabora.
Pri vseh junakih je bil le mali čevljarski vajenec dovolj pogumen za tako dejanje. Ponoči je odprl zapornico, Turke je dobesedno odplaknilo in Maribor je bil
rešen.
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Pa se še vi seznanite s pogumnim čevljarčkom, ki je
oživel v slikanici Mariborčanke Maje Brodschneider
Kotnik.
LUKA ZADNIK

1 - glavna zgadba ali Nexus
2 - zaviralci
3 - trdnjave

League of legends je brezplačna spletna večigralska igra
tipa MOBA (Multiplayer online battle arena). Osnovana je
na »DOTA«, popularnem modu za Warcraft III. Cilj je uničiti
nasprotnikovo glavno zgradbo ali Nexus oziroma nasprotnika spraviti v situacijo, da se preda.

4 - zmaj
5 - Baron
6 - rdeči golem
7 - modri golem
Desno zgoraj je polovica

Igralec nastopa v vlogi »klicalca«, ki prikliče in upravlja
enega od več kot 100 možnih »herojev« (championov).
Število herojev se povečuje na približno vsake 3 tedne, ko
izdelovalci igre dodajo novega. Heroje je potrebno kupiti
z Riot točkami (pravi denar) ali influence točkami, ki si jih
prislužiš z igrami.
Igralci so razvrščeni med dve enakoštevilčni nasprotni
ekipi, ki se med seboj potegujeta za zmago. Ker si precej
odvisen od svojih soigralcev in oni od tebe, je to ekipna
igra, v kateri morajo igralci sodelovati pri osvajanju ciljnih
točk. Glavni cilj vsake ekipe je uničiti nasprotnikov Nexus,
vendar je na poti do tja potrebno najprej uničiti trdnjave
in zaviralce. Pomembni ciljni točki sta tudi mali zmaj in
veliki zmaj (Baron). Vsaka točka da ekipi veliko denarja in
ji omogoči korak bližje zmagi.
Vsaka ekipa začne igro v svoji bazi, ki se nahaja na nasprotnih kotih. Mapa je sestavljena iz dveh zrcalno enakih polovic in treh poti, na katerih ima vsaka ekipa svoje trdnjave, po katerih hodijo minioni. Vsak igralec začne na prvem
levelu z nekaj denarja, s katerim si lahko kupuje opremo.
Kupljena oprema odloča o tem, kakšen bo tvoj heroj, denar
pa pridobivaš čez čas ter z ubijanjem nevtralnih pošasti,
nasprotnikovih minionov ali nasprotnih herojev. Minioni v
intervalih prihajajo iz Nexusov obeh ekip in se razvrstijo po
svoji poti. Ti minioni so v pomoč lastni ekipi, hkrati pa tudi
glavni vir denarja in izkušenj nasprotni ekipi. Podobno kot
denar igralci pridobivajo tudi izkušnje – ko dosežeš dovolj
izkušenj, se ti poviša level, do največ 18.
Vsak heroj ima osnovne napade ter 4 unikatne aktivne ter
eno pasivno sposobnost. Aktivne sposobnosti so znane
kar po svojih privzetih bližnjicah na tipkovnici – Q, W, E
in R. Sposobnosti Q, W in E imajo 5 možnih stopenj nadgradnje, razen »ultija« R, ki ima 3 oziroma izjemoma 4. Z
vsakim levelom se odklene ena nadgradnja. Izjema je R,
ki se ga da nadgraditi le po levelih 6, 11 in 16. Ker imajo
vsi heroji različne sposobnosti, so eni boljši proti drugim,
vendar pa ni noben (za daljši čas) premočan ali prešibak,
saj ustvarjalci redno spremljajo statistiko iger, na podlagi
katere prilagajajo heroje.
Heroji se po sposobnostih delijo na več načinov, v osnovi
pa so heroji, ki morajo priti do nasprotnika močnejši od
tistih, ki lahko napadajo z razdalje, če jih uspejo doseči.
Ena glavnih delitev je na fizikalne (AD) in magične (AP)
heroje. Magični heroji so povsem odvisni od svojih QWER
sposobnosti. V večini povzročajo magično škodo in imajo
posledično šibke osnovne napade. Za razliko od njih pa
fizikalni heroji povzročajo v večini fizikalno škodo, imajo

vijolične ekipe, levo spodaj
pa polovica modre ekipe.

močne osnovne napade, poleg tega pa tudi močnejše fizikalne sposobnosti.
Ker je to ekipna igra, si igralci v ekipi razdelijo določene
vloge. Najbolj znane vloge so:
Tank kupuje predvsem opremo, ki povečuje njegovo
obrambo (HP, armor in magična odpornost). Njegov cilj je,
odmakniti pozornost nasprotnikov od lastnega AP-nosilca
in AD-nosilca nase in s tem dati svojim »nosilcem« čas, da
varno napadajo nasprotnike.
AP-nosilec kupuje predvsem opremo, ki povečuje magično škodo njegovih sposobnosti. Njegova vloga je, povzročati čim več magične škode nasprotni ekipi, hkrati pa
se zadrževati za tankom, saj ga je zaradi pomanjkanja
obrambe precej lažje ubiti.
AD-nosilec je največji povzročitelj fizikalne škode in velikokrat tudi najpomembnejša oseba v ekipi. Njegovi
osnovni napadi imajo veliko razdaljo, kar mu omogoča, da
napada nasprotnike, hkrati pa sebe drži na varni razdalji za tankom. Ti si običajno kupujejo opremo izključno za
povzročanje čim več škode za ceno obrambe. Je pa zaradi
nizke obrambe AD-nosilec tudi najlažja tarča za nasprotnika, seveda, če ga ta uspe doseči.
Support kupuje predvsem opremo, ki pomaga ostalim v
ekipi, njegova glavna vloga pa je ščititi in pomagati AD-nosilcu v ekipi.
Bruiser ali Off-tank kupuje opremo, ki mu povečuje obrambo in napad, tako da ga ni zelo preprosto ubiti, hkrati pa
povzroča kar nekaj škode. Njegova vloga je, ali ubiti katerega nasprotnikovega nosilca ali pa braniti svojega.
LOL igram približno od avgusta lani. Igrati sem začel po
priporočilih prijateljev in zatem, ko sem na internetu zasledil, da je to najbolj igrana igra na svetu. Všeč mi je zaradi dinamike, ki jo ponuja, saj število opreme in herojev
ponuja neskončne kombinacije in možnosti. Je tudi ena
redkih brezplačnih iger, kjer dodatne stvari, kupljene s
pravim denarjem, nimajo vpliva na igralnost.
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DOMEN VIDOVIČ
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Tehniška gimnazija kot kompromis
Sem dijak 1. ag na SERŠ-u.
Hodim v tehniško gimnazijo, ki je nek kompromis
med splošno gimnazijo in
strokovno, tehniško smerjo. To je odlično za takšne
kot sem jaz, ki se jim ne sanja, kaj bi postali, a sem si
s to izbiro pridobil še nekaj
časa za razmislek.

ra. To niti ni tako blizu, saj
traja vožnja z avtobusom
eno uro plus minus 10 minut. Tam, kjer jaz živim, je

V drugem letniku imam na
izbiro dve smeri: računalništvo in elektrotehnika. Za
zdaj se mi zdi bolj realno
računalništvo, a še nisem
dokončno odločen. Mislim,
da je dovolj nakladanja o
moji usmeritvi, sedaj pa še
sledi, da predstavim sebe,
od kod prihajam, kaj me zanima itd.

Bogata jesen na deželi

Prihajam iz Malahorne pri
Oplotnici. Če kdo ne ve,
kje je to, lahko rečem, da
je blizu Slovenske Bistrice,
če še pa kdo drug ne ve, kje
je to, pa lahko rečem, da je
40 km zahodno od Maribo-

Med temi je tudi moja družina. Smo mali kmetje,
imamo dve kravi, dva prašiča, nekaj kokoši in zajcev
ter okoli 4 hektarje zemlje.
Od tega je 2,5 ha obdelovalne oz. polj, travnikov

podeželje in veliko ljudi se
ukvarja z eno ali drugo vrsto kmetijstva.

in sadovnjakov ter 1,5 ha
gozda, kjer ponavadi vsaj
enkrat letno podiramo za
drva ali za druge namene,

kot je npr. gradnja. Opravila so različna glede na
letne čase. So pa nekatere
stalnice, kot je dajanje jesti živini in kidanje gnoja
ter »šrotanje« ječmena ali
pšenice, tako da ni nikoli
dolgčas. Seveda je ta mala
kmetija premajhna za stalne prihodke, zaradi česar
so starši še zaposleni.

Rad delam na kmetiji in seveda vozim traktor, kar je
moje najljubše opravilo. Če
pa se oddaljim od te teme,
vam povem, da sem tudi še
kar dober športnik. Izbor
mojih najljubših športov
vključuje nogomet, košarko
in smučanje. Nogomet sem
treniral, a sem to opustil,
v košarko se nisem nikoli
preveč poglobil, smučanje
pa je razlog, da je moj najljubši letni čas zima, za kar
mislim, da je redkost med
ljudmi. Ne bi rekel, da sem
smučanje treniral, a sem
se ga od devetega leta štiri leta učil v smučarski šoli
in mislim, da nisem tako
slab. To je moje mnenje,
ki je verjetno napačno, ker
sem velik optimist, a to je le
nekaj malega o meni. Če bi
hotel napisati kaj daljšega,
bi moral izdati knjigo, a za
take stvari sem preveč len.
PRIMOŽ JELENKO

Angleški jezik – dosežki naših dijakov
Učenje tujih jezikov je neprecenljiva naložba v prihodnost, kajti znanje in
sporazumevanje v tujem jeziku nam ponujata neslutene možnosti komunikacije
s svetom okoli nas.
Tudi v minulem šolskem
letu so dijaki SERŠ sodelovali na številnih tekmovanjih iz tujega jezika ter dosegali zavidljive rezultate.
Tako so na državnem tekmovanju iz angleščine za 2.
letnike v organizaciji IATEFL
(International Association
of Teachers of English as a
Foreign Language) Ljubljana
že tretjič zapovrstjo osvojili
1. mesto in zlato priznanje.
Dijakinji Špela Arnuš in Cindy Beširević ter dijaki Izak
Glasenčnik, Žiga Gomboc in
Boštjan Vodnik, vsi iz 2. ar,
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so v kategoriji B (SSI) posneli film na letošnjo temo The
British Royal Family.
S filmom Saxe-coburg-gotha
(The Windsors) so dosegli
skupni seštevek 133 točk in
premagali tudi vse skupine
tekmovalcev v kategoriji A
(gimnazija).
Mentorica je bila profesorica Sanela Magerl Majhenič.
Dijaki tretjih letnikov so na
državnem tekmovanju v
Ljubljani, 12. marca 2012,

kamor so se uvrstili po
predhodnem regijskem tekmovanju, tekmovali v dveh
kategorijah in nas prijetno
presenetili.
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V kategoriji gimnazijskega izobraževanja je Marko Črnko
iz 3. ag dosegel 2. mesto in
srebrno priznanje (mentorica
profesorica Branka Klarič).

V kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja so
bili uspešni naslednji dijaki:
Vito Klančnik iz 3. at je dosegel 3. mesto in srebrno
priznanje (mentorica profesorica Ida Lotrič), Domen
Vidovič iz 3. br 5. mesto in
bronasto priznanje (mentorica profesorica Suzana
Rehberger) ter Alen Kolar iz
3. at 8. mesto in bronasto
priznanje (mentorica profesorica Ida Lotrič).
Med dosežke naših dijakov
štejemo tudi izpite FCE/CAE
(Cambridge First Certificate
in English). Mednarodni izpit so v junijskem roku opravili: Marko Črnko in Bojan
Potočnik iz 3. ag ter Domen
Vidovič iz 3. br.
Omenjene izpite je profesorica Branka Klarič po žrebu
dobila na konferenci OUP
v Ljubljani decembra 2011.
Podelila jih je jezikovna šola
Mint International House
Ljubljana.
BRANKA KLARIČ

Naši matematiki ponovno pri vrhu
Matematika je mučilno orodje in nič več.
V starem veku so z njo mučili kristjane,
v srednjem veku čarovnice,
v novem veku pa srednješolce.
NEJC GREBENC je dosegel 2.
mesto in 2. nagrado (mentorica Irena Pivko, prof.),
TADEJ EKER in LUKA JEREBIC
pa sta dosegla 3. mesto in
3. nagrado (mentorica Monika Stergar, prof.).
Podelitve priznanj in nagrad, 17. 5. 2012 v Ljubljani,
so se udeležili dijaki skupaj z obema mentoricama.
Da za dijake SERŠ-a to ne
velja, so v preteklem šolskem letu dokazali naši
matematiki, saj so se ponovno odlično odrezali
na državnem tekmovanju
iz matematike v kategoriji
srednjih strokovnih in tehniških šol. Potem, ko smo
na regijskem tekmovanju
odnesli tri prva mesta, eno
drugo in dve tretji mesti,

Meine Zeit
auf SERŠ
Da mich die Arbeit mit den
Computern schon in der
Grundschulzeit gefreut hat,
habe ich mich Ende der
achten Klasse entschieden,
dass ich auf SERŠ gehe.
So habe ich im Jahre 2001
angefangen, den ersten
Jahrgang auf der Computerschule SERŠ zu besuchen,
Richtung Computertechnik.
Ich war in der 1. br Klasse
und unser Klassenlehrer
war Marjan Uranjek. In der
Klasse waren nur Jungs,
ungefähr 30 waren wir. Der
Stundenplan war sehr vielfältig, die Lehrer haben uns

se je serija odličnih uvrstitev nadaljevala tudi na državnem nivoju. Državnega
tekmovanja, ki je potekalo
aprila 2012 v Novem mestu,
se je udeležilo šest naših
dijakov.
Glede na uspehe predhodnega leta so bile uvrstitve naših nekako pričakovane:

anderes übrig, als dass ich
alle vier Klassen erfolgreich
beendet habe und im Jahre 2005 das Fachabitur gemacht habe. So bekam ich
den Titel Computertechniker.

aber mit sehr viel Geduld
gelehrt und waren immer
bereit uns zuzuhören. Da
mir Deutsch keine Schwierigkeiten gemacht hat und
mich die deutsche Sprache
gefreut hat, habe ich schon
in dem zweiten Jahrgang
gewusst, dass ich einmal Deutsch unterrichten
möchte. So blieb mir nichts

Das Wissen, das ich in der
Zeit der Ausbildung auf
SERŠ bekommen habe, hat
mir auch später im Leben
genützt. Da ich aber mit
dem Fachabitur nicht auf
die gewünschte Fakultät
gehen konnte, habe ich das
gleiche Jahr auf SERŠ angefangen, den Abiturkurs zu
besuchen.
Den Abiturkurs habe ich
erfolgreich im Jahre 2006
beendet und habe noch im
selben Jahr angefangen, an
der philosophischen Fakul-
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Omeniti pa je treba še dijaka, ki sta prav tako prejela
zlato priznanje. To sta GREGOR VAVDI (mentorica I.
Pivko) in DOMEN VIDOVIČ
(mentorica M. Stergar).
MONIKA STERGAR

tät in Maribor das Einfachstudium Deutsche Sprache
und Literatur zu studieren.
In der Zeit des Studiums
musste ich auch das zweiwochenlange
pädagogische Praktikum an der Mittelschule durchführen. Das
habe ich ebenso auf SERŠ
absolviert. Da habe ich
mich immer heimisch gefühlt, da mir die Lehrer, die
Arbeit und das Gebäude
schon sehr vertraut waren.
Im Jahre 2012 habe ich an
der philosophischen Fakultät in Maribor diplomiert
und so den Titel Deutschlehrer bekommen.
Heute bin ich wieder auf
SERŠ, wo ich meine Volon-
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tärarbeit durchführe, unter
der Betreuung von Daniela
Hergan Grosek, die mich
Deutsch schon bei dem Abiturkurs unterrichtet hat und
die mich jetzt fachlich und
mit sehr viel Freundlich-

keit auf die selbstständige
Arbeit als Deutschlehrer
vorbereitet. Am Anfang der
Volontärarbeit haben mich
auch alle Lehrer und andere Mitarbeiter der Schule
sehr herzlich empfangen.

Die Arbeit mit den Schülern wurde mir zur richtigen
Freude. Ich kann mit Stolz
sagen, dass es mich freut,
Deutsch auf SERŠ zu unterrichten, weil ich mich hier
wohl fühle, und ich weiß,

dass ich von hier sehr viele
nützliche Erfahrungen mitnehmen werde und mich an
die schöne Zeit mit Freude
noch später im Leben erinnern werde.
TINE TERTINEK

Mein Arbeitstag
Morgens bin ich um acht Uhr aufgestanden und habe
mich angezogen. Dann hat mir meine Mutter gesagt,
dass ich meine Zähne waschen soll. Als ich mir die Zähne geputzt habe, habe ich mich für die Schule bereit gemacht. Meine Mutter hat mir Geld gegeben und hat mir
gesagt, dass ich mir etwas zu essen kaufen soll.
Dann bin ich zu der Bushaltestelle gegangen, dort habe
ich meine Freunde getroffen. Dann sind wir in Maribor
angekommen und haben uns getrennt, jeder ist seinen
eigenen Weg gegangen. Ich habe mir das Essen gekauft
und bin in die Schule gegangen. In der Schule habe ich
auf die erste Stunde gewartet. An diesem Tag hatte ich
acht Stunden.
Als ich wieder in Cerkvenjak angekommen bin, wollte ich
mir etwas zu trinken kaufen, aber ich hatte kein Geld.

Dann habe ich meinen Freund Mario getroffen und wir
sind ein Bier trinken gegangen und dann bin ich nach
Hause gegangen.

Die ersten Tage in der neuen Schule
Mein erster Schulta
g war sehr aufrege
nd,
weil ich an dem Ta
g zum ersten Mal me
ine
neuen Freunde treffe
n sollte. Ich denke,
dass
die Ferien viel zu frü
h endeten, aber ich
war
froh, dass ich nicht
mehr den ganzen Ta
g zu
Hause verbringen mu
sste. Erst haben wir
uns
pünktlich in der Tu
rnhalle versammelt
und
zusammen die Präs
entation angesehen.
Nachher sind wir ins Kla
ssenzimmer gegang
en
und nur ein Bissch
en geplaudert und
dann
konnten wir auch
schon gehen. Wir
haben
uns noch ein paar
Minuten unterhalte
n und
nachher ging jeder
seinen eigenen Weg
nach
Hause. Ich denke,
dass alle einen guten
ersten Eindruck hinter
lassen haben und
sich
schon auf das neue
Schuljahr gefreut ha
ben.
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MATJAŽ RAKUŠA
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Unsere Klasse
von A bis Ž
Sašo Arnejčič ist Ar
nold Schwarzenegge
r.
Marko Berdnik wack
elt wie ein Pudding.
Aljaž Gerečnik ist Co
nan der Barbar.
Gregor Golovrški ist
Al Capone.
Miha Gračner ist ein
Sugar Boy.
Žan Hedl ist der Karat
e Kid.
Matic Javornik ist un
ser Sänger.
Jan Krajnc ist wüten
d wie der Hulk.
Uroš Kramberger sc
hießt Fotos wie ein
Betrunkener.
Blaž Lipnik ist der My
steriöse.
Aljoša Mar wird schn
ell rot ins Gesicht.
Mihael Medved ist ein
Playboy.

David Najžer hat ein
en großen klugen Ko
pf.
Grega Ofič ist ein Ve
rwandter von Pippi
Langstrumpf.
Matej Petek ist unse
r Anwalt.
Marko Pleteršek ist
ein Fleischberg.
Luka Počkaj spielt se
in Leben am Comput
er.
Urban Rajter ist ein
gesunder Bauernjun
ge.
Klemen Skledar ist
ein (Liebesfilme)Reg
iseur.
Martin Šeško sitzt stu
ndenlang am Comp
uter.
Tjaž Vračko kann de
ine Gedanken lesen
, pass auf!
Tadej Žunko ist der
Schlafwandler.
TJAŽ VRAČKO
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My cause for happiness
is my girlfriend. Every time I see her, I
become so happy as if I were in heaven.
We both like each other very much.
KEVIN
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NASA
NASA or the National Aeronautics and Space Administration is an American
space agency which was
established on July 29,
1958 by President Eisenhower and is the leading
aeronautics and aerospace
research agency. Their most
known space exploration
efforts have been the Apollo moon-landing missions,
the Voyager space probes,
the X rocket plane series,
the Space Shuttle program
and the International Space
Station or ISS.

Voyager 1
is a space probe that was
launched by NASA on September 5, 1977 to study the
outer solar system and interstellar space. Now it is
at a distance of about 123
AU (Astronomical Units) or
18,400,000,000 km and
is the farthest manmade object ever sent from
Earth. Its primary mission
ended on November 20,
1980 after it did a flyby of
the Jovian and Saturnian
system and is now on an
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Greetings from Earth

extended mission to locate
the boundary of the Solar
System including the Kuiper belt, the Heliosphere
and interstellar space. It
was the first probe to make
detailed images of the two
largest planets and their
moons. It is powered by
three large Radioisotope
thermoelectric generators
or RTGs mounted end to
end on a boom. Each contains 24 pressed plutonium-238 oxide spheres.

Each Voyager probe carries
a gold-plated audio-visual
disc in the event that either
spacecraft is ever found by
intelligent life from other
planetary systems. The discs carries photos of the
Earth and its life forms, a
range of scientific information, spoken greetings from
people and a medley called
“Sounds of Earth,” which
include the sounds of whales, a baby crying, waves
breaking on shore and a

www.sers.si

collection of Earth music,
including works by Mozart
and Chuck Berry’s Johnny
B. Goode.
GAŠPER GABROVEC
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/NASA
http://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
http://www.resimbul.com/sonuc/d/
uzay/uzay-nasa/uzay-nasa-e06715.jpg

The word search puzzle
Twenty words listed below are contained in the puzzle grid. Can you find them?
Words can be read in a straight line, forwards, backwards, up, down and
diagonally.

CALLING
PINCODE
CDROM
MOUSE
DISC

OFFICE
ICONS
COMPUTER
SCREEN
APPLICATIONS

APPLE
WINDOW
WEBBROWSER
ELECTRICITY
WORD

C++
WIFI
SERŠ
KEYBOARD
INTERNET

If you can’t find all the words, you can find the solutions below.
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Dijaki 2. ar
o ljubezni

Zadela me je Amorjeva puščica
Bilo je februarja, ko me je dodala na facebooku.
Marca sva bila prvič sama na kadetskem prvenstvu v Zagrebu.
Sledila je tekma v Berlinu, kjer sva se prvič zares pogovarjala.
Bilo je kul, saj sva se pogovarjala o vsem.
Postala mi je zelo všeč.
Po tej tekmi me je kliknila na facebooku. Občutek je bil božanski.
Takrat sem bil še zasvojen z igricami, zato ji nisem mogel takoj odgovoriti.
Naslednjič sem jo kliknil jaz in stvar se je vedno bolj razvijala.
Junija sem jo povabil na zabavo. Najprej mi je bilo zelo nerodno,
potem pa sem se opogumil in jo vprašal, če bi hodila z mano.
Ne morete verjeti! Odgovorila je z DA.
Sedaj sva skupaj že kar nekaj časa in imava se lepo.
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Ljubezenski recept

Ljubezenski na prvi pogled

Naj mi kdo odgovori,
kje tak recept se dobi,
da v ljubezni se ne trpi,
da v njej dogajajo se čudeži.

Bil je lep dan,
s soncem obsijan.
Ko zagledal sem te,
takoj zaljubil sem se.

Pa sem šel
do Gabice moje.
Začudeno se nasmeji,
a odgovora mi ne da.

Pogledala si me,
jaz pa zamislil sem se.
Bila je ljubezen na prvi pogled,
od tega bil sem čisto zadet.

Le kaj naj naredim,
da jo dobim?
Nočem, da ljubezen boli,
rad bi, da oživi.

Če bi ti le številko dal,
lahko bi te bolje spoznal.
Zdaj mi je žal.
Le česa sem tako se bal?
Bal sem se ljubezni,
te smotane bolezni.
A zdaj o tebi razmišljam vse dni,
o tebi, ker tukaj te ni.
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preko bregov šla
pod mestom je našim
človekova žalost
svetloba je luč
nam vesolje šepeta
ki sveti zemlji

polno ljubezni do nas.

David Vidovič

Aljaž Tajhman

Naše je sonce

Vanj verjamemo.

nezadovoljni
ljudje so na ulicah
nemiri so tam

Kevin Žiher

Ljubezen do nje
je velika kot ves svet.
Tako bo vedno!

zima prihaja
zdaj življenje zastaja
krog se ponavlja

cvetlica cveti

Pride, greed and lust
The gluttony of humanity
Loneliness find me.

55332
5433211
211- too late.

Miha Pehlič

Robi Novak

Davorin Kraner

slava ljudi večna ni

Lilies on the carpet
She is lying next to me
My life is a wonder.

in hitro veni

