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serševke in serševci
23. številka vašega in našega STIKA je navkljub varčevanju podolgem in počez znova pred vami. Predvsem dijaki ste tisti, ki ste
v preteklem letu z izdatno pomočjo tudi nas, učiteljev, znova dokazali, da vam je še mar za marsikaj, kar bi ta naša ljuba država
želela preprosto ukiniti. Še vedno se z dokajšnjo mero entuziazma in odgovornosti udeležujete številnih tekmovanj doma in po
svetu ter s tem promovirate šolo, katere dijaki ste tri, štiri ali pet
let. Sodelujete na kulturnih in športnih prireditvah, kot inovatorji
in raziskovalci pa iščete novih poti in rešitev tudi v znanosti. Vse
to in še marsikaj je vsebina STIKA, ki je pred vami.
Torej, vsi tisti, ki boste bolj ali manj zavzeto prelistavali novo številko glasila – uživajte!

Marjana Nerat, urednica
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boš nobena izjema. Prej ali
slej bo pricurljalo v javnost
tvoje ime, postal boš »žrtev« obrekovanj, obsodb
in zgražanj. In to so obresti tihega, škodoželjnega
maščevanja bog ve zakaj.
Javnost se obrača proti
tebi, tvoji družini in vsem,
ki so vedeli za tvoj podvig
in se skrili kot podrepniki,
ki se bojijo posledic in odgovornosti. Kmalu bo tvoja
duša premajhna za vse,
kar te čaka. Morda pričakuješ vsaj malo razumevanja,
podpore ali tolažbe, vendar moje nimaš. Živel boš
s strahom, da te lahko kdo
prepozna. Za mene ostaneš uboga škodoželjna
para, nevredna usmiljenja. Tudi mojega sočutja
nimaš.

Kolumna 2015

Obsojam
Svet se obrača v neko nejasno smer, leto je naokoli
in z vedno manj optimizma
zremo na dogajanje okoli
nas samih, v državi, Evropi,
Uniji … Pretekle dogodke,
ki so nas osupnili, je prerasla trava in odpihnil veter.
Pa ne bi smel. Nove tragedije so obsenčile našo
malo, slovensko, šolsko.
Ne bom se ustavljala ob
pomislekih, ki so nam dajali delo v predprazničnih
dneh, ko se je obča slovenska javnost spraševala
na široko in počez o primernosti in neprimernosti
ravnanja neke učiteljice in
ravnatelja, saj se je afera
zaključila dostojanstveno,
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vendar tragično. Bolj razmišljam o mladeniču, ki
naj bi z mladostno nepremišljenostjo sprožil ta
plaz. Kolikšna je danes
njegova koža? Pravšnja?
Če je tako, potem me skrbi
naša prihodnost, kajti jutri
je lahko žrtev zalezovanja
vsak od nas. Pomislim,
mladi neznanec, da je tvoje ravnanje poseglo usodno tudi v vašo družino, da
boste morali živeti z madežem na vesti in z vsemi posledicami, v negotovosti in
dejstvom nepričakovanih
ter neslutenih razsežnosti.
Očitno ničesar več ne moremo obvarovati pred javnostjo, zato tudi ti sam ne
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In zdaj se sprašujem, čemu
vse to. Vem, da so dijaki poredni in takoj za vse
potegavščine, vendar so
postavljene tudi meje. Dijaki pričakujete, da naj se
učitelji držimo predpisov
in pravil, ki jih sami kršite.
Pričakujete, da boste v šoli
varni, vendar vi sami sebe
in druge spravljate v nevarnost. Želite, da varujemo
vašo zasebnost, saj nam vi
in vaši starši zaupate zelo
resne in intimne družinske
stvari. Kako bi bilo, če bi
učitelji povprek razglašali
vaše najosebnejše podatke in razmere v družinah?
Razmislite, preden vas spet
zanese in spravite sebe in
druge v brezizhodni položaj. Velikokrat obžalujemo
dejanja, vendar nekaterih
ne moremo odpustiti. Tudi
popraviti jih ne moremo.
Lahko pa preprečimo, da
se ne bi ponovile. Z razumom in človečnostjo.
Tatjana Antonič

Vse poti je treba na novo začeti
(Tone Pavček)
Osnovnošolska leta so hitro minila in kar naenkrat je
nastopil čas, da izberem,
kje bom nadaljevala svoje
šolanje. Ker so me zanimali računalniki in tehnologija, a obenem nisem bila sigurna, kaj si želim postati,
sem se odločila, da šolanje
nadaljujem na SERŠ-u v
programu tehniška gimnazija. Ta mi ponuja možnost,
da nadgradim svoje znanje
o stvareh, ki me zanimajo,
hkrati pa mi pušča odprte
možnosti glede študija.
Prvi šolski dan sem pričakala z mešanimi občutki.
Imela sem številne pomisleke kot Sem izbrala prav?
Bo šola prezahtevna?,

obenem pa sem bila radovedna in se spraševala
kakšni bodo šola, sošolci, profesorji? Na začetku
poletnih počitnic sem si
veliko časa belila glavo
s takšnimi in drugačnimi
vprašanji, nato pa sem se
odločila, da bom skrbi dala
na stran in raje uživala v
prostih dnevih. Pa naj bo,
kar pač bo!
A vsega lepega je enkrat konec in tako je bilo tudi s počitnicami. Kot bi mignil, je
prišel september in z njim
začetek novega šolskega
leta. To se je zame pravzaprav pričelo že 31. avgusta,
ko sem »spakirala« svoje kovčke in se preselila

v dijaški dom. Zapustiti
družino in domače okolje
je bilo težko, vendar sem
vedela, da sem se odločila
pravilno. S tem sem pridobila več časa za učenje, pa
tudi stvari, ki me veselijo.
Ko sem se dan pozneje s
sošolko iz osnovne šole,
Julio, odpravila proti SERŠ-u, so vsi pomisleki izginili
in ostala je le še radovednost. Prvi dan je bil kratek, tako da sem svoje
nove sošolce zares spoznala šele dan kasneje.
Pravijo, da je prvi vtis najpomembnejši, in moj je bil
odličen. Vsi sošolci so bili
zelo prijazni in prijetni. Takrat sem spoznala, da sem

sprejela pravo odločitev in
da se bom na tej šoli dobro
počutila.
Nastopil je drugi teden
šole in s tem začetek tistega »pravega« pouka. Takoj
mi je bilo jasno, da so razlike med osnovno in srednjo
šolo velike in da bo potrebno v učenje vložiti veliko
več truda. Kljub zahtevni
snovi in strožjim profesorjem prehod v srednjo šolo
ni bil tako težak, kot sem
pričakovala. Tako sošolci
kot tudi šola kot celota so
mi zelo všeč in verjamem,
da bodo leta, ki jih bom tukaj preživela, prijetna.
Tjaša Mlinarič

Zakaj na serš?
eka zaznaVsakega člov
tve, dobre
mujejo odloči
hne ali veali slabe, maj
odločitve
like. Med te
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spada tudi izbi
m se odlošole. Sama se
jela odločičila oz. spre
m vpisala v
tev, da se bo
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SERŠ, progra
gimnazija.
šolskega
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ela posebleta nisem im
j, saj ninih pričakovan
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sem točno vede
Pričakovala
pričakujem.
učitelje, rasem poštene
bi se zelo
zred, s katerim
ela, dobro
dobro razum
šolo. Tako
organizirano
ičakovanja
bi se mi vsa pr
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Prvi šolski dan je bil zame
zanimiva izkušnja. Veliko
več je bilo učencev, dijakov, nisem še poznala
učiteljev… prvi mesec
sem se privajala (še zdaj
se), vendar sem s svojo
izbiro srednje šole zaenkrat zelo zadovoljna.
Vsi smo imeli upanje, da
se nam bo nova pot na
novi šoli pozitivno začela
in tako tudi nadaljevala,
zato sem srečna, da so se
mi pričakovanja izpolnila.
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MEDNARODNO SODELOVANJE ERASMUS+

Dijaki so v Stuttgartu prejeli potrdilo o opravljenem delu.

»LET'S CONQUER THE
FUTURE TOGETHER« ali
»OSVOJIMO PRIHODNOST
SKUPAJ« je naslov našega
projekta, ki ga je nacionalna agencija CMEPIUS
v okviru programa ERASMUS+ 11. junija 2014
potrdila in nam s tem
omogočila prvo mednarodno sodelovanje, v okviru
katerega dijaki opravljajo
praktično usposabljanje
pri delodajalcu v tujini.
Mednarodni program Erasmus+ je nov program
evropskega sodelovanja
na področju izobraževanja, usposabljanja mladih,
in športa. Program Erasmus+ je Evropska komisija formalno sprejela novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020
in pokriva več področij, ki
so objavljena na spletni
strani nacionalne agencije CMEPIUS. Naša šola se
je prijavila na razpis s področja KA1-VET oz. Ključni
ukrep 1 – Učna mobilnost
posameznikov, katerega
rok prijave je bil 24. marec
2014 in bil 11. junija 2014
tudi odobren.
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Priprave na prijavo projekta so se pričele že v začetku novega šolskega leta
2013/2014, ko nas je vodila želja po novih izzivih s
samostojnim SERŠ-em. Že
v novembru se je pričelo
prvo usposabljanje, pa v
naslednjih petih usposabljanjih so se predstavile
novosti obetavnega evropskega programa.
Kot prijavitelji smo si izbrali dva tuja partnerja. Prvi
partner, agencija »Go-for-Europe«, ki deluje v okviru
Baden-Württembergischer
Industrie- und Handelskammertag e.V. iz Stuttgarta, Nemčija (Obrtno-podjetniška zbornica dežele Baden-Württemberg),
in FORTES Impresa Sociale
Srl iz Vicenze, Italija (organizacija partnerskih izmenjav v okviru Erasmus+).
Kakor hitro je bil naš projekt potrjen, smo pričeli z
izborom dijakov, ki bodo
opravljali PUD v Stuttgartu, kar na začetku ni bilo
tako enostavno. Dijaki so
morali imeti odlično znanje nemščine in biti pripravljeni za tri tedne zapustiti

varen dom. Kljub temu se
je deset odličnih dijakov
odločilo za nove izzive,
kakršnih na SERŠ-u dijaki
še niso doživeli. Tako smo
z bodočimi udeleženci na
začetku poletnih počitnic
morali napisati življenjepis
– Europass CV, v nemščini, na osnovi katerega so
bili dodeljeni ustreznemu
delodajalcu.
5. oktobra 2014 je sledil
odhod v Stuttgart za dolge
tri tedne.
1. februar 2015 je datum,
ko se bo 10 dijakov s spremljevalci odpravilo v Italijo

k našemu drugemu partnerju. Izbor dijakov je sicer za nami, življenjepisi,
tokrat v angleščini, oddani
in vsi smo že v pričakovanju novih izzivov. Za razliko od Nemčije bodo v Italiji
opravljali delo pri delodajalcu zadnjih štirinajst dni
projektnega obdobja, prvi
teden pa je namenjen kulturnemu in družabnemu
dogajanju. Dodali bomo še
vsebine ECVET (European
Credit System for Vocational Education and Training) ali »evropski sistem
prenašanja kreditnih točk
v poklicnem izobraževanju

Spremljevalci prvega dela mobilnosti v Stuttgartu (v ozadju na
desni Kolpingov dom)
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in usposabljanju«. To so
priporočila in orodja, s katerimi želi Evropska komisija med drugim povečati
preglednost medsebojnih
dogovorov v projektih mobilnosti in dejavnosti v večji meri usmeriti na učenje
ter pričakovane rezultate
oz. učne izide.
Ob koncu posamezne mobilnosti dijaki prejmejo
tudi mednarodno potrdilo
Europass Mobility dokument, v katerem so zapisane vsebine dela pri delodajalcu. Dokument je trajen
in služi kot dobra referenca

pri iskanju delovnega mesta. Prav tako se dijakom v
tekočem šolskem letu priznajo vsebine PUD in OIV
v celoti.
To pa še ni vse. Tako kot
smo zaprosili za partnerstvo agenciji v Nemčiji in
Italiji, so tudi nas za partnerstvo zaprosili nekateri tuji prijavitelji. Odločili
smo se za partnerstvo
prijaviteljema iz Turčije in
Italije, saj so bile njune
vsebine s področja elektrotehnike in računalništva za
našo šolo nadvse zanimive. V mesecu maju in juniju

2015 gostimo 12 učiteljev
iz Turčije, ki se bodo v času
12-dnevnega bivanja v Mariboru usposabljali na področju računalništva, spoznavali lokalno skupnost
in se družbeno ter kulturno izpopolnjevali. Skrb za
njihovo strokovno izpopolnjevanje bodo prevzeli
naši učitelji računalništva,
preostale vsebine pa si
bomo učitelji in zaposleni
porazdelili.

8 dijakov na 5-tedensko
praktično usposabljanje
pri delodajalcu. Vsa organizacija je v naših rokah in
potrudili se bomo, da jim
ponudimo najboljše.

Istočasno se bo izvajala
mobilnost še enega partnerja, tokrat ponovno iz
Italije, ki v Maribor pošilja

Koordinatorica projekta
na SERŠ: Suzana Rehberger

Tudi v tem šolskem letu se
bo naša šola prijavila na
razpis Erasmus+, mobilnost dijakov in usposabljanje šolskega osebja. Rok
oddaje nove prijave je 4.
marec 2015.

Projekt Erasmus Plus Mobility ali dijaki serš na
praktičnem usposabljanju v Nemčiji

Pri delu v enem od podjetij

V okviru projekta Erasmus
Plus Mobility nas je 10
učencev iz Srednje elektro-računalniške šole Maribor
odšlo v Nemčijo, da bi tam
opravili obvezno prakso, ki
na naši šoli obsega 76 ur.
Opravljali smo jo v bolj ali
manj znanih podjetjih kot
Hewlett-Packard
Gmbh,
Valeo ali Eyeti systems +
solutions ter drugih. Vendar to ni najpomembnejše.
Za nas je bilo to tudi doživetje številnih lepih stvari, ki so se nam vtisnile v
spomin.

Naše potovanje v Nemčijo
se je začelo zelo zgodaj, v
nedeljo 5. oktobra 2014,
ob štirih z vlakom iz Maribora do Ljubljane, kjer
smo morali prvič prestopiti. Po mučnem prestopu
smo se odpeljali vse do
Jesenic, kjer smo morali
znova prestopiti. A nato
smo, brez prestopanja, prispeli do končne postaje v
Stuttgartu.
Po prihodu nas je že na
glavni železniški postaji

sprejela ženska majhne
postave, za katero se je izkazalo, da je naša mentorica, gospa Daniela Arnold,
vodja celotnega projekta,
ki je naslednji dan pospremila vsakega od nas
do njegovega delodajalca
in nas predstavila. Ko je
gospa Daniela odšla, smo
vedeli, da smo prepuščeni
sami sebi. Ta preizkušnja,
znajti se sam v povsem tuji
deželi in s tujim jezikom,
nas je na začetku malo prestrašila, a smo se presenetljivo hitro privadili.
S podzemno železnico
smo se nato podali do Kolpingovega doma na ulici
Heusteigstrasse 66, kjer
smo prebivali naslednje tri
tedne in s katerim so povezani številni lepi spomini.
Po napornem 12-urnem potovanju smo zaspali v topli
in prijetni postelji, ki nas je
spominjala na dom.
Dnevi, ko smo delali, so
minevali zelo hitro, skoraj
prehitro, in šele v soboto
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smo se zavedali, da v Nemčiji mineva čas hitreje kot
doma.
S profesorji smo se dogovorili za obisk neke vrste
veselice na prostem, ki se
je takrat odvijala v Stuttgartu. Takoj smo pomislili
na Oktoberfest v Münchnu
in imeli smo prav. Bilo je
zelo zabavno, še posebej
vse atrakcije, ki so našo
pozornost pritegnile že od
daleč. Najbolj hrabri so si
upali na vlak smrti, ki se je
na koncu izkazal kot velika
zabava.
V Nemčiji so ljudje prijaznejši kot pri nas, že na železnici se obnašajo veliko
bolj prijazno. Hrana je bila
zelo dobra, zajtrk in večerjo smo imeli v Kolpinghausu, kosilo pa v podjetjih,
kjer smo delali. Vsak dan
smo lahko izmed menijev
izbirali jedi, značilne za
določen del Nemčije. Preko
vikenda smo jedli v bližnji
restavraciji z zelo prijaznim natakarjem, ki nas je
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Prvi napotki vodje projekta, gospe Arnold, na železniški postaji v
Stuttgartu

Gregor v sanjskem avtomobilu

i systems
v podjetju Eyet
Jaz sem delal
čunalnike,
ki popravlja ra
+ solutions,
lja telefožnike, poprav
sestavlja stre
lo je bilo
ugega. Moje de
ne in veliko dr
liko novih
saj sem videl ve
zelo zanimivo,
o naučil
pa sem se velik
stvari, prav tako
pravljanju
strežnikov in po
o postavljanju
m sem deetje, pri katere
telefonov. Podj
z veseljem
lo všeč in bi se
lal, mi je bilo ze
l. (Tadej)
kdaj tu zaposli

Mercedes-Benz Arena

počastil z likerjem in nam
ni težil, če smo dovolj stari za alkohol. Veliko smo
tudi hodili v italijansko restavracijo, v kateri smo, ko
smo naročili pico, dobili
zraven tudi solato, kar pri
nas ni običajno, zato smo
se zelo čudili.
Naslednji vikend smo
odšli v Mercedes-Benz
muzej, kjer smo si ogledali vso zgodovino tega
avtomobilskega velikana
od prvega avtomobila do
danes. Občudovali smo
najstarejše, najmanjše in
največje avtomobile znamke mercedes. Samo število
»oldtimerjev« je bilo ogromno. Videli smo lahko avtomobile, za katere sploh
nismo vedeli, da obstajajo.
Na ogled so tudi najnovejše znamke avtomobilov
Mercedez Benz, v katere
smo lahko tudi sedli in se
za trenutek znašli v svetu
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Čakajoč na večerjo

IN ŠE IZJAVI
UDELEŽENCEV
Delal sem v podjetju Val
eo, ki izdeluje motorčke
za brisalce na avtomobi
lih. Moje delo je bilo zel
o zanimivo, saj sem spo
zna
l in se naučil marsikaj
novega. Podjetje mi je
bilo zelo všeč in bi se
z veseljem kdaj zaposl
njem. Bil sem tudi v
il v
šoli, ki je zelo drugač
na
od
naše, saj traja osnovn
šola le 6 let, nato pa
a
gredo dijaki v podjetj
a, ki jih pošljejo na nad
strokovno izobraževanj
aljn
je
e, kar se mi zdi zelo pam
etno. Če se dobro uči
že imajo zagotovljeno
jo,
službo v podjetju. (Gr
egor)

avtomobilskih sanj.
Razveselili smo se tudi obiska Mercedes-Benz Arene,
kjer smo si ogledali nogometno tekmo med Stuttgartom in Bayer-Leverkusnom. Sprva je bila sreča
na strani Leverkusna,
vendar se je le ta obrnila
v drugem polčasu na stran
Stuttgarta. Po napetih 90ih minutah se je končala
neodločeno s 3:3. Tekmo
smo si ogledali med 41
000 gledalci.
Po zelo napeti tekmi, polnih preobratov, smo si še

ogledali Mercedes-Benz
salon, v katerem si je mogoče pogledati najnovejše
modele avtomobilov. Videli smo marsikaj in bilo
je precej zabavno. Ogled
salona je trajal približno
eno uro.
Sicer pa smo največ prostega časa preživeli v bližnjem parku, kjer smo
imeli za razliko od doma
dostop do brezplačnega
interneta. Precej smo se
tudi pogovarjali o tem, kaj
vse smo doživeli na praksi
in v mestu nasploh.
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Tadej na delovnem mestu

Zadnji delovni dan našega
»nemškega PUD-a« smo se
znova srečali z gospo Danielo, ki nas je povprašala o
tem, kako nam je bila všeč
praksa v Nemčiji in če so
bili naši delodajalci zadovoljni z nami. Z navdušenjem smo se s samimi superlativi razgovorili o treh
tednih preživetih daleč od
doma in o naših prvih »gastarbajterskih« izkušnjah.
Sedaj, ko smo že nekaj
časa znova v domačem
okolju, smo si enotni v
tem, da če bi še imeli možnost opravljanja prakse v
tujini, bi se še enkrat z veseljem odločili zanjo.
Tadej Golob, Gregor
Stavbar in Matic Zarnec

robocup Junior 2014 Joao Pessoa

V juliju 2014 sem se v okviru ekipe SERŠ-a udeležil
svetovnega prvenstva v robotiki RoboCup v Joao Pessoa v Braziliji. Tekmovali
smo v kategoriji RoboCup
Junior Rescue B, kjer smo
dobili nagrado za najboljšo elektroniko na robotu.
Gre za tekmovanje, kjer
je naloga robota, da v poškodovani zgradbi poišče
žrtve, ki so uprizorjene z
grelnimi telesi v labirintu.

Robot mora delovati povsem avtonomno, torej brez
daljinskega vodenja.
Naša pot se je začela v Mariboru, od koder smo se z
avtobusom odpeljali na
letališče v Milano, kjer smo
se vkrcali v letalo. Prestopili smo v Münchnu in Sao
Paulu ter končno prispeli
na naš cilj Joao Pessoa. Celotna pot je trajala skoraj
40 ur. Ko smo se nastanili
v hotelu, smo se odpravili
na tekmovališče. Poiskali
smo naš prostor v dvorani
za priprave in začeli testirati. Tako so se začeli trije
naporni dnevi tekmovanja.
Tekmovanje je potekalo
precej po »brazilsko«. Nikomur se ni nikamor mudilo, zamude so bile normalne, prevoz od hotela
do tekmovališča je bil organiziran obupno. Takšen
pristop se mi je zdel za dogodek takšnih razsežnosti
malce neobičajen.
Prvi dan so potekale
priprave na tekmovanje in testiranje. V veliki
dvorani smo bili zbrani
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predstavniki vseh držav in
tudi vseh možnih kategorij
Junior. Navezovali smo stike in preizkušali delovanje
naših robotov. Dobili smo
akreditacije, ki so nam
omogočale prost prehod v
dvorane za pripravo in na
tekmovališče. Dali so nam
tudi informacije v zvezi s
potekom tekmovanja. Imeli smo dovolj časa, da smo
se razgledali po prizorišču
in si tudi ogledali zakulisje
študentskega tekmovanja
RoboCup.
Naslednji dan so se že začele tekmovalne vožnje.
Pritisk je naraščal, časa je
primanjkovalo. Naslednje
tri dni smo imeli po tri
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tekmovalne vožnje na dan
in med njimi čas za odpravljanje napak. V času med
vožnjami je komisija izpraševala posamezne ekipe
o njihovih robotih. Naša
ekipa je bila nagrajena za
najboljšo elektroniko. Med
samim tekmovanjem smo
se srečevali z mnogimi težavami in tehničnimi izzivi.
V kategoriji Super Team,
kjer se z žrebom izberejo
pari ekip iz vsega sveta, ki
skupaj rešujejo nek v naprej neznani problem, smo
sodelovali skupaj z ekipo
iz Argentine. Sodelovanje
je bilo dokaj težavno, saj
se člani ekipe skorajda
niso znali sporazumevati
v angleščini, a vendar smo
navkljub temu našli skupni
jezik.
Po štirih napornih dnevih tekmovanja nam je
ostalo nekaj časa za spoznavanje brazilske kulture, ogled mesta in nakup
spominkov. Domačini so

bili izjemno prijazni, za
varnost v času tekmovanja
RoboCup pa je bilo zelo dobro poskrbljeno. Ugotovili
smo, da Brazilcem čas ne
pomeni kaj dosti, njihovo
življenje je tudi dokaj sproščeno. Samo mesto je za
naše razmere gromozansko, čeprav je eno manjših
brazilskih mest.
Zanimivo se nam je zdelo

tudi vreme, kajti v nekem
trenutku je »lilo kot iz škafa«, čez nekaj minut pa te
je grelo vroče sonce, ko
je temperatura dosegla
tudi 30 stopinj C. Podobno vreme naj bi bilo tam
skozi celo leto, saj so zelo
blizu ekvatorja. Upoštevati moramo tudi to, da je
bila v času našega bivanja
tam zima, pa vendar so
bile temperature podobne

Strokovna ekskurzija v Šoštanj
V okviru OIV smo se dijaki
2. letnika tehniške smeri
odpravili v Šaleško dolino,
katere prebivalci so tesno
povezani s premogovništvom. Ogledali smo si
TE Šoštanj in njeno okolico. Vreme je bilo zmerno
oblačno, občasno je tudi
rahlo deževalo.
Po predstavitvi delovanja
in pomena termoelektrarne ter reševanja učnih
listov, ki nam jih je predavatelj razdelil in jih skupaj
z nami analiziral, smo se
bogatejši za marsikatero
informacijo o tej največji
slovenski termoelektrarni,
ki proizvede kar tretjino
vse elektrike za potrebe
slovenskega
prostora,
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napotili do Velenjskega in
Družmirskega jezera.
Nato je sledil še ogled notranjosti termoelektrarne
in nekaj informacij o izgradnji bloka 6 z močjo 600
MW, ki naj bi nadomestil
delovanje starejših blokov
z zastarelo tehnologijo in
bistveno nižjimi izkoristki.
Za nas morda najpomembnejši pa je bil podatek, da
bo njegovo delovanje razbremenilo okolje prahu,
hrupa ter SO2 in CO2.

Ogled termoelektrarne

S kopico novih spoznanj in
podatkov, ki nam jih je nudila ta strokovna ekskurzija, smo se napotili proti
domu.
Ob Velenjskem jezeru
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našim poletnim.
Kmalu nas je čakala pot
domov, ponovno 40-urno
potovanje s prestopanjem
na letališčih in čakanjem
na naslednji let. Vesel sem
bil prihoda nazaj domov,
saj vemo, kako pravi pregovor: »Povsod je lepo, a
doma je najlepše«.
Matjaž Kajba

Ogledali smo si Dunaj
V okviru izbirnih vsebin
smo se dijaki lanskih 1. ar
in 1. dr oddelkov v sredo,
21. maja 2014, v zgodnjih
jutranjih urah (ob 7.00) s
spremljevalci odpeljali v
smeri avstrijske prestolnice Dunaj. Po dobrih štirih
urah vožnje z vmesnim
postankom za malico smo
prispeli. Vodič, gospod
Zlatko, nas je želel zavesti
s svojo razlago ogromnih
vetrnic, ki so nas spremljale večji del poti ob vstopu v
mesto. Želel nas je prepričati, da je njihova funkcija
v povzročanju vetrov, ki naj
bi preganjali meglo, a mu
vsaj nekateri nismo nasedli. Že iz osnovne šole smo
vedeli, da so namenjene
pridobivanju energije s pomočjo vetra.

Žan in Tadej pozdravljata
morskega leva.

Pred Naravoslovnim muzejem

človeka. Nekateri sošolci
so bili navdušeni nad temačnim prostorom, kjer so
se nahajale morske živali
in pripomočki, s katerimi
so nekoč lovili orjaške kite.
V številnih razstavnih prostorih so nas pritegnili tudi
umetni dinozavri, praljudje
in nasploh prikaz razvoja
človeštva.
V prvem nadstropju smo
bili prevzeti nad verjetno
največjo zbirko mineralov
in dragih kamnov na svetu, pa tudi nad primerki
meteoritov. Ker so nekateri
sošolci tudi zbiratelji kamnin, se kar niso mogli načuditi pestrosti prikazanih
eksponatov.

Tudi dijaki 2. ap so se zabavali
v Pratru, vendar en teden prej.

Naša prva postaja je bil
ogled
Naravoslovnega
muzeja na Trgu Marije Terezije. Ko smo vstopili, si
nismo predstavljali, da
tako velik muzej sploh obstaja. Navdušeni smo bili
nad številnimi primerki
živalskih vrst, od najmanjših mikroorganizmov do
največjih sesalcev. Videli
smo različne vrste pajkov,
metuljev, rakov, čebel,
kač, krokodilov, ptic in še
marsikaj. Presenečeni smo
bili nad velikostjo slona,
saj je nekajkrat večji od

Ob ogledu razstave fotografij Der lange Schatten
von Tschernobyl oz. Senca
Černobila smo podoživeli
vso razsežnost eksplozije
v jedrski elektrarni Černobil, ki je odjeknila ob 1 uri
in 23 minut 26. aprila leta
1986. Brez besed smo se
pomikali mimo fotografij,
ki prikazujejo mesto brez
živih bitij in številne tako
ali drugače prizadete prebivalce in njihove potomce, ki so bili izpostavljeni
velikemu sevanju.
Po dveh urah ogledovanja nas je pred muzejem
pričakalo sonce. Pot smo
nadaljevali proti staremu

mestnemu jedru mimo Cesarske palače oz. Hofburga
do cerkve Svetega Štefana.
Tam smo imeli tudi nekaj
časa za samostojen ogled
mesta in malico. Nekateri
smo zavili k McDonaldsu.
Mesto je bilo zelo živahno
in zanimivo, bilo je veliko
ljudi, pa tudi vreme nam je
bilo naklonjeno.
Ob dogovorjenem času
smo se odpravili na podzemno železnico oziroma
metro in se odpeljali do
zabaviščnega parka Prater.
Sošolec Miro, eden redkih,
ki so se že peljali z metrojem, nas je poučil, kako se
naj vedemo in kako naj pazimo na nahrbtnike, da ne
bi bili okradeni.
Prava zabava pa se je začela šele v Pratru, saj smo
se vozili z adrenalinskimi
vlakci, vrtiljaki, avtomobili.
Kaj je doživel David v hiši
strahov, pa je sam opisal
tako: » Skozi hišo strahov
smo se peljali v parih. Jaz
sem bil z Bero. Ko sva se
zapeljala vanjo, je bilo
zelo temno. Naenkrat sem
nekaj začutil na obrazu,
nato pa je pred naju skočil
zombi. Po še nekaj groznih
stvareh sva se pripeljala
do ovinka, kjer sva se pa
zares ustrašila. V ogledalu
sva za trenutek zagledala svoji podobi! Ko sem
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Vrvež ob cerkvi Svetega
Štefana

Del okostja dinozavra

Ena od številnih vitrin z
minerali

zagledal svetlobo, sem vedel, da bo konec, zato sem
si oddahnil.«
Skratka, v Pratru je bilo
zabavno.
Sredi popoldneva smo se
zadovoljni in rahlo utrujeni odpeljali proti Sloveniji.
Ekskurzija je bila odlična,
vsi smo se zelo zabavali,
ogled muzeja in zabaviščni
park pa sta tudi bila vredna
tega dneva, ki bi ga želeli
še kdaj ponoviti.
dijaki 2. ar
Fotografije: Kristjan Leva,
Miro Domitrović Saksida in
Dejan Radukić
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Nagradni izlet na Dolenjsko

Tako kot že leta doslej je
SERŠ znova nagradil najuspešnejše dijake šole z
enodnevnim nagradnim izletom. Tokrat smo v torek,
27. 5. 2014, zjutraj ob 7.30
nestrpno čakali na avtobus, ki naj bi nas popeljal
proti Dolenjski.
Prva postaja na naši poti je
bil ogled podjetja Yaskawa
v Ribnici, ki se ukvarja z
gradnjo strojev in naprav.
Ogled podjetja je bil zelo
zanimiv in poučen, saj
smo si ogledali proizvodne
postopke, ki so tesno povezani z našimi interesi in
bodočimi poklici. Navdušile so nas robotske roke
in sicer njihova sestava in
delovanje ter kako jih tamkaj zaposleni programirajo
in nadzorujejo. Z zanimanjem smo sledili razlagi
vodje ogleda o varnostnih

Priprava na rafting
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postopkih v podjetju. Na
vsa vprašanja smo dobili izčrpne odgovore s
pojasnili.
Zadovoljni, ker smo izvedeli veliko koristnega, smo
se poslovili in se odpravili
proti osnovni šoli Franceta Prešerna v Ribnici, kjer
smo malicali. Po mnenju
dijakov malica ni bila ravno
pohvale vredna, zato smo
si nekaj za pod zob poiskali v bližnji pekarni. Sledil je
ogled gradu.
Malo smo si oddahnili,
kajti čakala nas je zelo dolga vožnja do Krke, kjer je
sledil vrhunec nagradnega
izleta - rafting. Marsikdo
izmed nas še nikoli ni bil
na raftingu, zato smo iz
avtobusa stopili nestrpni
od pričakovanj. Radovedni
smo si ogledovali opremo,

Spust po brzicah

ki so jo prinašali vodiči.
Delovala je precej neudobno, vendar smo si jo rade
volje nataknili.
Ko je pričel čas, da se vsi
vkrcamo v čolne, je marsikdo pristal v vodi, ob čemer
smo se vsi zabavali. Najbolj razburljiv del rafta so
predstavljale brzice. Mešali so se kriki strahu in veselja, kajti voda nas je zalivala z vseh strani. Dolgčas ni
bilo nikomur.
Ko se je Krka končno umirila, se nam je odprl pogled
na visoke skakalnice ter
prostor za piknike in zabavo, skratka prostor, kjer
bi vsakdo želel preživeti
noč s prijatelji. Zagledali
smo tudi tako imenovan
»slackline«, vrv, napeljano preko reke. Seveda je
bil naš sošolec Erik edini,
ki se je odločil preizkusiti
svoje spretnosti v hoji po
tej vrvi. Vsi smo s strahom
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spremljali njegov podvig.
Napetost je bila v zraku. V
nekem trenutku se je vse
umirilo. Pozorno smo mu
sledili, ko se je spretno
splazil na vrv. Spodbujali
smo ga ob vsakem koraku,
nato se je pa v popolni tišini zaslišal pljusk in tišina
se je v hipu spremenila v
buren smeh. Kljub našemu
smehu se je Erik ponosno
vkrcal v čoln, vedoč, da je
bil edini z dovolj poguma,
da si je sploh drznil poskusiti hojo po vrvi. Ko smo
priveslali do zadnjih brzic,
se je začela tekma za prvo

Proizvodni prostori podjetja
Yaskawa

mesto med najspretnejšimi veslači. Dirka se je
končala, ko je vodilni čoln
nasedel v obupno plitvem
delu reke. Ne glede na zabavno vožnjo smo vsi komaj čakali, da slečemo neudobno opremo. Po raftingu je sledil kratek počitek,
nato pa vožnja proti domu,
ko smo utrujeni, a polni veselja izmenjavali izkušnje.
Jani Kukler in Luka Kobale

Kakor vihar ……E*
Osem medalj, 2 zlati, 2
srebrni in 4 bronaste, so
prinesli iz Sočija (ZOI) Tina
Maze, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan in Teja
Gregorin. Anže Kopitar je
bil zopet na vrhu lige NHL
in prinesel v Slovenijo
Stanleyjev pokal, nemški
nogometaši so zmagali na
svetovnem prvenstvu in v
naše veliko veselje so si
mariborski
nogometaši,
po 15. letih, znova priborili
mesto v Ligi prvakov. Leto
2014 je bilo zelo bogato
glede športnih dogodkov in tudi glede uspehov

naših športnikov. Težko
se je odločiti, kateri dosežek oz. dogodek se mi je
najbolj vtisnil v spomin. V
času zimskih olimpijskih
iger sem bila zelo zadovoljna, da imamo šolo opremljeno tako, da smo lahko
spremljali naše športnike
v neposrednih prenosih
in se veselili pevskih domislic dr. Andreja Stareta.
Tudi poletje je bilo radodarno z dežjem in gledanjem nogometnih tekem,
atletskega in plavalnega
evropskega
prvenstva.
September in šola pa sta

SEPTEMBER
Šolska športna tekmovanja so se začela že prve dni
septembra (9. 9.) v Zrkovcih, kjer so Leon Golavšek,
Timotej Franc, Jan Mulec
in Mihael Zotler osvojili
4. mesto na področnem
tekmovanju v odbojki na
mivki.

m), Klemen Lešnik (daljina: 4,81 m), Žan Klasinc
(400 m: 57,99), Mihael
Muster (400 m: 1:02,05),
Marko Kužner (2000 m:
6:59,25), Nejc Voh (2000
m: 7:40,11). Največ točk so
dosegli: Primož Velkner:
739, Nik Pregl: 720, Primož
Korez: 680, David Fortner:
700, Rok Pintarič: 683 in
štafeta 4 x 100 m: 654 točk
za rezultat 46,49.

24. 9. je bilo na atletskem
stadionu na Poljanah ekipno področno tekmovanje,
kjer so si dijaki SERŠ-a priborili 2. mesto (7386 točk).
Tekmovali so: Klemen Petko (krogla: 11,73 m), Jure
Bezjak (krogla: 11,10 m),
Primož Velkner (100 m:
11,52), Nik Pregl (100 m:
11,59), Nik Jagodič (100 m:
14,01), Alen Hernet (100 m:
12,84), Primož Korez (višina: 1,73 m), Mihael Zotler
(višina: 1,60 m), Tilen Kopp
(1000 m: 3:38,21), Aleš Šenekar (1000 m: 3:10,08),
Matic Bezget (višina: 1,55
m), Jernej Fakin (višina:
1,50 m), Denis Nikl (daljina: 5,50 m), Rok Pintarič
(daljina: 5,87 m), David
Fortner (daljina: 5,95 m),
Rok Kajser (daljina: 4,82

OKTOBER
9. 10. se je atletska ekipa
odpravila na finale ekipnega prvenstva Slovenije, ki je bilo v Celju. Tekmovala sta dva najboljša
tekmovalca v posamezni
disciplini s področnega
tekmovanja. Mentor, prof.
Aleš Bezjak, je bil zadovoljen s 7802 točkama in
z osvojenim 10. mestom.
Na državnem tekmovanju
so tekmovali: Klemen Petko (krogla: 11,88 m), Jure
Bezjak (krogla: 10,52 m),
Primož Velkner (100 m:
11,53), Nik Pregl (100 m:
11,49), Simon Škof (1000
m: 3:13,40), Aleš Šenekar
(1000 m: 3:02,60), Primož

pokvarila lagodno spremljanje športa in prav
takrat se je pričelo, na Kanarskih otokih, svetovno
prvenstvo v košarki. Tudi
jesen je bila športno bogata, saj smo se srečevali
po mariborskih ulicah s
Portugalci, Angleži, Nemci
in vsi so se čudili lepotam
našega mesta in gostoljubnosti Mariborčanov. Lepo
športno leto je bilo in takšno pričakujem tudi 2015.
Pričelo se je s svetovnim
rokometnim prvenstvom,
nadaljevalo se bo s svetovnimi prvenstvi v deskanju,

alpskem smučanju, nordijskem smučanju, judu,…..
Za vse naše bom navijala in se veselila njihovih
uspehov. Škoda pa je, da
se kot narod ne zavedamo
dovolj, kako odlične športnike imamo v Sloveniji in
da so nam lahko vzgled
za požrtvovalnost, delavnost, vztrajnost, pogum,…
Vendar nasledniki tudi že
prihajajo iz pionirskih in
mladinskih vrst.
Pa poglejmo, kako smo
bili »športno« uspešni na
SERŠ-u!

Odbojkarska ekipa
Denis Letonja, Jure Jozič, Mihael Zotler, Pavel Ogrizek,Anže Pavlic,
Vlado Lovro Zafošnik, Jan Mulec, Leon Golavšek, Timotej Franc

Košarkarska ekipa

Odbojkarji na mivki
Mihael Zotler, Leon Golavšek, Timotej Franc, Jan Mulec
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tekme so izgubili. Osvojili
so končno 6. mesto. V ekipi so bili: Fatmir Vukalič,
Kevin Žiher, Marko Leban,
Tilen Grušovnik, Mergim
Mališeva, Rok Tomažič, Vid
Vrbnjak, Primož Jelenko,
Domen Petrič, Aljaž Dobnik, David Lauko, Jernej
Kozar.

Atletska ekipa
Rok Pintarič, Primož Velkner, Simon Škof, Primož Korez, Nik Pregl, Mihael Zotler, Nejc Beber, Marko
Kužner, David Fortner; Stojijo: Žan Ornik, Jure Bezjak, Klemen Petko, Žan Klasinc, Aleš Šenekar.

Korez (višina: 1,68 m), Mihael Zotler (višina: 1,60 m),
Rok Pintarič (daljina: 5,74
m), David Fortner (daljina:
5,31 m), Žan Klasinc (400
m: 57,04), Nejc Beber (400
m: 55,32), Marko Kužner
(2000 m: 6:40,35), Žan
Ornik (2000 m: 8:34,78) in
štafeta 4 x 100 m: 45,98.
NOVEMBER
13. 11. je II. gimnazija Maribor gostila področno tekmovanje v odbojki. V naši
skupini sta bili še ekipa II.
gimnazije in ekipa Srednje
šole za gostinstvo in turizem. Kljub požrtvovalnim
igram je ekipa SERŠ nesrečno izgubila in na koncu osvojila 5. mesto. Igrali
so: Leon Golavšek, Timotej
Franc, Jan Mulec, Mihael Zotler, Jure Jozič, Pavel
Ogrizek, Aljaž Greif, Denis
Letonja, Vlado Lovro Zafošnik, Anže Pavlic.
26. 11. so se na Škofijski
gimnaziji Antona Martina

Rokometaška ekipa
Mentor Zvonko Kladnik, Jure Satler, Janez Bobnar, Nino Čerček, Alex Visočnik,
Tadej Blažič, Tomaž Žganec, David Vidovič, Nejc Firbas, Aljaž Dobnik

Slomška zbrali rokometaši
na področnem tekmovanju. Sodelovale so ekipe
I. in II. gimnazije, Srednje
zdravstvene in kozmetične šola, Gimnazije AMS in
SERŠ. Sistem igranja je bil
vsak z vsakim 2 x 10 minut.
Naši so premagali vse nasprotnike, le z Gimnazijo
AMS so igrali neodločeno.
Alex Visočnik je bil najboljši igralec turnirja in ne
morete si predstavljati veselja in ponosa mentorja,

prof. Zvonka Kladnika, ob
razglasitvi zmagovalca. 1.
SERŠ, 2. GAMS, 3. SZKŠ,
4. II. gimnazija, 5. I. gimnazija. Rokometaši SERŠ-a:
Alex Visočnik, Tadej Blažič, Tomaž Žganec, David
Vidovič, Nejc Firbas, Nino
Čerček, Jure Satler, Janez
Bobnar, Aljaž Dobnik.
DECEMBER
2. 12. se je v telovadnici
Lukna začel košarkarski
turnir med III. gimnazijo,
Srednjo prometno šolo in
SERŠ. Naši so premagali
Srednjo prometno šolo Maribor in zasedli drugo mesto v skupini ter se uvrstili
v drugi krog tekmovanja.
11. 12. se je nadaljevalo
tekmovanje v košarki. Zopet so se ekipe zbrale v
Lukni. Košarkarji SERŠ so
premagali GAMS, ostale

Udeleženci področnega prvenstva v badmintonu
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16. 12. je bilo v telovadnici
Srednje gradbene šole in
gimnazije Maribor področno posamično prvenstvo v
badmintonu. Med seboj se
je pomerilo 47 dijakinj in
dijakov iz desetih srednjih
šol. Igrali so po dvojnem
izločilnem sistemu (nekategorizirani), vsak igralec
je imel najmanj dve tekmi.
Našo šolo (SERŠ) so zastopali: Klavdija Vračko, Jan
Popič in Andrej Hren. Najboljši med našimi je bil Jan
Popič, ki se je uvrstil na 5.
do 8. mesto in s tem na državno prvenstvo, Klavdija
si je delila mesta od 13. do
15., Andrej pa se je uvrstil
od 17. do 20. mesta.
19. 12. se je v Ormožu odvijal četrtfinale rokometnega turnirja. V skupini
so tekmovali: Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer,
Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Zavod
Antona Martina Slomška
Maribor, Gimnazija Ormož.
Kljub požrtvovalnim igram
naši fantje niso imeli sreče
in končali so na 4. mestu.
Igrali so: Tadej Blažič, Janez Bobnar, Aljaž Dobnik,
Nejc Firbas, Žan Kolarič,
Jernej Rat, Jure Satler, David Vidovič, Alex Visočnik,
Tomaž Žganec.
Leto 2014 smo zaključili s
četrtfinalom v rokometu,
2015 pa bomo nadaljevali
z državnim prvenstvom v
badmintonu. Smo lahko kar
zadovoljni! Srečno vsem!
Polona Krivec Švab

Vijolična je ljubezen večna

Vijol'čna bajta

Tako pravijo in pojejo navijači nogometnega kluba
Maribor. Vse se je začelo
z zbiranjem navijačev na
trgu Leona Štuklja pred
velikim zaslonom ˝big screenom˝, na katerem je
potekal prenos tekme iz
Ljudskega vrta. Nemirno
smo čakali na začetni pisk
glavnega sodnika za začetek tekme med našim prvakom in gostom iz Londona.
Prvi polčas se je končal
nepričakovano z 0:0, saj
je naša ekipa nastopala
enotno. Med polčasom

Vse v znamenju vijolične barve

smo si lahko oddahnili od
nestrpnosti, a slej ko prej
se je začel drugi polčas.
Peli smo in navijali na ves
glas, dokler niso prišli naši
nogometaši pred kazenski
prostor Petra Čeha, kjer ga
je premagal Agim Ibraimi.
V mestu je vrelo veselje,
smeh in še glasnejše petje
in navijanje. To vzdušje je
trajalo do prejetega zadetka. Res nas je zadetek potrl, a kot se glasi ena izmed
pesmi Viol: »...zvesti tudi,
ko dotaknemo se dna, moč
ti daje tvoja vojska vijolična« smo začeli misliti

pozitivno in igralce še bolj
vzpodbujali, čeprav nismo
bili na stadionu. Gostje so
imeli še eno priložnost ob
prekršku našega obrambnega igralca, čemur je sledil rumeni karton in enajstmetrovka za nasprotnike,
a naš Jasmin se je izkazal
in ubranil strel na gol. Vsi
smo ob tem zakričali: »To,
Jasmin!«
V nadaljevanju smo imeli
še nekaj priložnosti, a ni
bilo sreče. Gostje so vedno
bolj pritiskali in poskušali
zadeti, a smo vse ubranili.

Nato je sledil pisk glavnega sodnika, ki je povzročil veselje in tako se nam
je »odkotalil Chelsea od
srca«, saj je znova ostal
Maribor neporažen na domačih tleh. Sledilo je nazdravljanje in veseljačenje
po mestu. Maribor je bil in
bo ne glede na nadaljnji
razvoj dogodkov v ligi prvakov v mojem srcu na prvem
mestu.
Besedilo in fotografije:
Kevin Žiher

Kako pa je doživel srečanje gledalec v Ljudskem vrtu?
Spektakel, ki smo ga nestrpno pričakovali, je postal spektakel, ki ga ne
bomo nikoli pozabili, saj
se je vpisal v zgodovino
Maribora.
Evforija na stadionu je bila
enaka, kot če bi bilo na tribunah več kot 20 000 navijačev in ne samo 12 636.
Čeprav je Chelsea prevladoval v posesti žoge, je
imel Maribor številne priložnosti. Trenutek sreče
je napočil, ko je po Vilerjevi podaji in podaljšani

Tavaresovi žogi Agim Ibraimi mojstrsko zaključil z golom. Celotno tekmo je blestel Jasmin Handanović,
ki nogometašem Chelsea
enostavno ni pustil poti v
mrežo, kar je dokazal tudi
v zaključnih minutah, ko
je Eden Hazzard izvajal
najstrožjo kazen, a je bil
neuspešen.
Že vnaprej se veselim naslednjih tekem „mojega”
kluba.
Jernej Rat
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Nekateri uspehi naših dijakov
I. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ STRELJANJA

II. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

Šolska ekipa je na državnem tekmovanju v streljanju
z zračno puško, ki je potekalo 18. 3. 2014 v Kidričevem,
osvojila 6. mesto. Ekipo so
sestavljali Aleš Pernat, Jan
Tement in Mitja Helbl.
Na tekmovanju nas je zastopal tudi Sven Martič, ki
je tekmoval v streljanju s pištolo in zasedel 12. mesto.

Na državnem tekmovanju
iz znanja angleščine za
dijake tretjega letnika, ki
je bilo 17. marca 20014 na
Gimnaziji Vič v Ljubljani, so
naši dijaki dobili dve zlati
in eno srebrno priznanje.
Pohvalimo se lahko tudi z
državnim prvakom. Naši
junaki so: Leon Gorjup,
Simon Perkovič in Matic
Strnad.

Bojan Tramšek

Branka Klarič

III. ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
V četrtek, 4. decembra 2014, smo na šoli izvedli tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Udeležilo
se ga je 24 dijakov, med katerimi je bronasto priznanje
doseglo 9 dijakov.
Regijskega tekmovanja, ki bo v četrtek, 22. 1. 2015, se
bodo udeležili: Aleš Žunko, Žiga Lah, Matic Strajnšak,
Marcel Mumel in Leon Pahole.
Milena Milanovič

IV. IATEFL
Decembra 2014 je potekalo IATEFL državno tekmovanje iz
angleščine za 2. letnike. Tokratna tema filma je bila “Let’s
Go Green”. Naši dijaki so bili ponovno izjemno uspešni.
V kategoriji B (SSI) je ekipa 2. br posnela film “Are You
Aware?” in zasedla 2. mesto ter osvojila srebrno priznanje.
V kategoriji A (gimnazija) je ekipa 2. ag posnela film “The
Baginator” in zasedla 9. mesto ter prav tako osvojila srebrno priznanje.
Ekipa 2. br: zadaj od leve
Jaka Blazina in Niko Mesarič,
spredaj od leve Maja Kitek in
Žiga Jančič
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Mentorica:
Sanela Magerl Majhenič
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Ekipa 2. ag: zadaj od leve
Davor Ornik, Rok Turk in Matjaž
Škrlec, spredaj od leve Anej
Višič in Aljaž Verbančič

Demonična ljubezen in timski pouk

Pesem govori o demonični moči ljubezni, ki jo je
doživel tudi veliki nemški

romantični pesnik. Svojo
žalost zaradi neuslišane
ljubezni trpeči poet izpove
s pomočjo znane zgodbe o
sanjski deklici Lorelei, ki
naj bi sedela na vrhu istoimenskega grebena. Ta se
nahaja na obali reke Ren
blizu kraja St. Goarshausen v Nemčiji. Zaradi močnega toka in čeri se je tukaj
potopilo veliko čolnov, v
pesmi pa pesnik pripisuje
krivdo za brodolome vilinski deklici Lorelei, ki je s
svojim magičnim petjem
in lepoto čolnarje tako demonično očarala, da so
prisluhnili njeni pesmi, pozabili na čeri in utonili pod
pečino, na kateri je sedela
Lorelei, čudežna »femme

fatale«.
Timski pouk je potekal
tako, da smo pesem Lorelei iz nemščine prevajali
v slovenščino. Dobili smo
zanimive, raznovrstne prevode. Nekateri so bili prav
zares odlični. Ogledali smo
si tudi zgradbo pesmi in
prebrali nemško različico, v kateri smo ugotovili
slovnične napake, kajti nekatere črke so dodane ali
odvzete zato, da se lahko
pesem lažje bere in poje,
saj je bila uglasbena in je
ponarodela. Najboljše različice naših slovenskih prevodov smo prebrali pred
tablo. Ugotovili smo, da se
zelo razlikujejo od nemške

različice in da so v bistvu
nastale avtorske pesmi,
saj je bilo treba poiskati
rime v slovenščini, ki niso
enake kot v nemščini, zato
se je včasih prevod konkretno oddaljil od originala
zaradi razlik v jeziku.
To je bila zanimiva in hkrati
zabavna izkušnja. Vsi smo
se strinjali, da je timski
pouk veliko bolj zanimiv
od običajnega, ker se dijaki veliko bolj osredotočimo
na temo, si jo bolj zapomnimo, smo bolj aktivni,
pa tudi dogajanje je bolj
pestro kot pri vsakdanjem
pouku.

Lorelaj
Ne vem, kaj to pomeni,
da me navdaja velika žalost.
Pravljica iz davnine
mi iz glave več ne gre.
Hladno je, mrači se
in mirno teče Ren,
v večernem soncu
iskri se bližnji greben.
Prelepa devica sedi
na hribu, čudovita je,
zlata podoba iskri se,
češe si zlate lase.
Z glavnikom zlatim češe se,
pesem grobo poje si.
Ribič z majhno barko
začuti divjo bolečino.
Ne gleda več čeri,
gleda samo še vrh gore.

Al' prav se piše Lorelaj ali Loreley?
Ali Lorelai?
Mogoče Lorelei ali Lore-Ley?

Pred nekaj tedni smo izvajali timski pouk slovenščine in nemščine. Takrat
smo se učenci 2. ag prvič
v letošnjem letu srečali s
timskim poukom. Bilo je
zanimivo, saj smo videli,
kako se snovi z različnih
področij prepletajo in da
je prav zanimivo spoznati,
kakšne povezave so mogoče med predmeti. Tema
skupinskega pouka je bilo
vprašanje originala in prevoda nemške romantične pesmi Lorelei, ki jo je
leta 1822 napisal Heinrich
Heine.

Verjetno ribiča
val utopi,
njena pesem usodna
za številne je ljudi.
Gašper Zupanič
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Bil sem na stadionu Santiago Bernabeu

Pred spomenikom Don Kihota in Sanča Panse

Zelo rad potujem in na potovanjih, ki mi jih omogoča
mama, spoznavam nove
dežele, njihove prebivalce,
običaje in kulturo. Spomladi sem odkrival Španijo,
predvsem njeno glavno
mesto Madrid in eno od
zgodovinsko, umetnostno
in kulturno najbolj zanimivih mest, Toledo.
Potovanje v Madrid se je
začelo ob polnoči, ko smo
se zbrali pred policijsko
postajo v Mariboru. Sledil
je prevoz do dunajskega
letališča Schwechat. Od
tam smo poleteli do Madrida ob 6.50 zjutraj. Polet
je trajal skoraj 3 ure. Pristali smo na madridskem
letališču Barajas (prebere
Barahas) okoli 10. ure dopoldan. Letališče Barajas
je eno izmed največjih

Utrinek s tržnice
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Arena za bikoborbe

letališč v Evropi in največje
letališče v Španiji. Letalo
pristane in vzleti vsakih 30
sekund.
Madrid je bil ustanovljen
v 9. stoletju pod vplivom
arabske arhitekture. Od
16. stoletja je prestolnica
Španije. Mesto ima okoli
3 200 000 prebivalcev, z
urbanim okoljem pa skoraj
7 000 000. Leži na površini
605,77 km2 na višini 667
metrov. Madrid je 3. največje evropsko mesto, presegata ga samo Berlin in London. Skozi mesto teče reka
Manzanares, ki je dolga 92
km in izliva v reko Jaramo.
Prvi ogled je bil ogled arene za bikoborbe Las Ventas. Odprli so jo 17. junija
leta 1931, sprejme do 25
000 gledalcev in meri v

premeru 65 m. V njej prirejajo bikoborbe, teniške turnirje in Red Bull X-figthers.
Nato smo se odpravili do
Vrat Evrope, ki so na začetku poslovne cone Cuatro
Torres oz. 4 stolpnice. Vrata Evrope predstavljajo kip
oz. spomenik preminulim
španskim mornarjem. Vsaka poslovna stolpnica je
visoka okoli 250 m.

Pred Vrati Evrope

Nogometni stadion Santiago
Bernabeu

Na poti do hotela smo se
ustavili ob nogometnem
stadionu
nogometnega
kluba Real Madrid, ki so ga
odprli decembra leta 1947.
Ime je dobil 4. januarja
1955, in sicer po predsedniku kluba Santiagu Bernabeu. Stadion so gradili
3 leta, in sicer od leta 1944
do 1947. Začetna kapaciteta je bila 120 000 gledalcev, a z ukinitvijo stojišč
danes sprejme 85 454 gledalcev. Glavni arhitekt je
bil Manuel Muñoz.
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Po napornem dnevu smo
se namestili v hotelu Florida Norte 4**** na trgu
Principe Pio, od koder smo
se naslednji dan z metrojem podali do kraljeve
palače.
Kraljeva palača je bila zgrajena v 16. stoletju, a je 24.
decembra leta 1734 pogorela do tal. Takratni kralj
Filip V. je zahteval, da se
nova palača zgradi na istem mestu. Gradili so jo od
leta 1738 do 1755. Kraljeva
palača ima tudi orožarno, v
kateri so še danes ohranjene stvari iz 15. stoletja.
Po kraljevi palači smo si
ogledali še muzej El Prado,

ki je bil ustanovljen leta
1819. V njem je postavljenih na ogled približno
7600 slik, 1000 kipov in
8200 risb. V letu 2012 si je
muzej ogledalo 2,8 milijona ljudi, v letu 2013 pa 2,3
milijona.
Za konec dneva smo obiskali še trga Plaza Major
in Plaza del Sol ter tržnico
Mercado de San Miguel.
Tretji dan smo se odpravili
v mesto Toledo, kjer smo
si ogledati cerkev Santo
Tomé oz. cerkev Svetega
Tomaža apostola.
Leži v osrednji Španiji ob

reki Tajo 70 km južno od
Madrida. Je glavno mesto
province Toledo. Leta 1986
je bilo mesto zaradi svoje
bogate kulturne dediščine
in zgodovinskega sobivanja krščanske, islamske in
judovske kulture uvrščeno
na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.
Po ogledu mesta in cerkve
Svetega Tomaža apostola
smo se odpravili v San Lorenzo de El Escorial, kjer
se nahaja zgodovinska rezidenca španskega kralja
El Escorial, ki je istočasno
samostan in kraljeva palača. Po ogledu smo se vrnili
v hotel.

El Escorial

Naslednji dan smo se v
jutranjih urah odpravili na
letališče Barajas, od koder
smo poleteli do Dunaja in
se nato z avtobusom vrnili

v Maribor v večernih urah.

obisk najmanjše neodvisne države na svetu tako
po površini kot tudi po
prebivalstvu, to je Vatikan
ali Vatikanska mestna država. Je domovanje papeža in predstavlja ozemlje
Svetega sedeža, osrednje
oblasti
Rimskokatoliške
cerkve. Ime je dobila po
enem od sedmih gričev,
imenovanem Vatikan, na
desnem bregu reke Tibere.

Vatikana, skrbi za varnost
apostolske palače, varuje
papeža in nadzira vhode.
Je najstarejša in najmanjša
oborožena sila na svetu in
hkrati edina skupina najemniških vojakov v skladu
s švicarsko in vatikansko
zakonodajo.

Besedilo in fotografije:
Miro Domitrović Saksida

Vse poti vodijo v Rim

Vodnjak štirih rek (Nil, Donava, Ganges in Rio de la Plata) na trgu
Navona

Moje tokratno potovanje
se je začelo s pregovorom
Vse poti vodijo v Rim. Že
kar nekaj časa sem želel
obiskati prestolnico Italije,
ki je hkrati tudi glavno mesto italijanske dežele Lacije. Želja se mi je uresničila
v preteklem letu.
Kot eno največjih evropskih mest ima Rim več prebivalcev kot vsa Slovenija
- preko dva milijona in pol.
Razteza se na bregovih vijugaste reke Tibere in na
sedmih mestnih gričih.

Tibera je s 406 km tretja
najdaljša reka v Italiji. Teče
skozi Kampanjo in Rim ter
se izliva v Tirensko morje. Večno mesto z bogato
zgodovino pa je tudi ena
najpriljubljenejših
turističnih destinacij, kjer bi
težko ostali zdolgočaseni.
Nastanek mesta je nekoliko zabrisan, ena od legend
pa govori, da naj bi ga 21.
aprila leta 753 pr. n. št.
ustanovila brata Romul in
Rem.
Naš prvi postanek je bil

Varuje ga svetovno znana
Švicarska garda. Ta predstavlja oborožene sile
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Trg svetega Petra v Vatikanu je obsežen trg, ki se
nahaja neposredno pred
Baziliko Svetega Petra.
V središču trga se dviga
4000 let star obelisk iz
Egipta, ki so ga na tem
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mestu postavili leta 1568
in je eden od dvanajstih
obeliskov, ki krasijo Rim. S
tem je Rim mesto z največjim številom obeliskov na
svetu (osem starodavnih
egipčanskih in pet starodavnih rimskih).
Napotili smo se v nasprotno smer od Bazilike Svetega Petra in pogled se nam
je ustavil na zlovešči in
nedostopni trdnjavi, imenovani Angelski grad, ki je
bila proti koncu 14. stoletja
zatočišče papežev. Rimski
cesar Hadrijan, ki je vladal med letoma 117 in 138
pr.n.št., ga je zgradil kot
mavzolej zase in za svojo
družino. V njem je pokopanih kar sedem cesarjev.
Konec 16. stoletja, ko je
papež Gregor I. mimo gradu vodil spokorniški sprevod, ki naj bi pregnal kugo,
se mu je prikazal nadangel
Mihael in napovedal konec
kuge. Tako je grad dobil
ime. Seveda je odvisno od
posameznika, ali verjame
tej zgodbi ali ne.
Ko smo se napotili naprej
po Rimu, se je pred nami
v vsej svoji baročni podobi
razkril trg Navona, družabno središče Rima, ki stoji
na kraju nekdanjega hipodroma cesarja Domicijana,
zgrajenega leta 86 pr.n.št.
za igre in konjske dirke.
Trg krasijo trije vodnjaki,
od katerih je Vodnjak štirih
rek oziroma Fontana dei
Quattro Fiumi eno najlepših del italijanskega baročnega kiparja Berninija.
Na potepu po Rimu naletimo
na Panteon, svetišče vseh
božanstev, ki je bil zgrajen
na začetku 2. stoletja v času
cesarja Hadrijana. Ima obliko velike krogle, katere premer je enak višini, ki meri 43
m. Zgradil ga je Avgustov zet
Agripa leta 27 pr.n.št. in je
najbolje ohranjena antična
stavba v Rimu.
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Forum Romanum

Vatikan

Na določenih lokacijah v
mestu je mogoče videti
staro srce rimskega cesarstva, polno razvalin,
templjev, bazilik in drugih
stavb iz obdobja dolgega
več kot 1100 let. Forum
Romanum je pomenil politično in družbeno središče
antičnega Rima, kjer so se
sestajali njegovi prebivalci
in javno razpravljali o javnih ter zasebnih zadevah
in delili pravico.

več kot 5000 živali, temu
pa je sledilo več kot 100
dni nenehnih iger in drugih
zabav.

Če se odpravite v Rim, je
nemogoče zgrešiti najveličastnejši spomenik antičnega Rima, ki ga je začel
graditi cesar Vespazijan
leta 72 pr.n.št., dokončal
pa ga je sedem let pozneje
njegov sin Tit. To je veličastni Kolosej, prvenstveno
namenjen gladiatorskim
igram. Odprli so ga v slogu tistega časa s slovesno
prireditvijo, na kateri so
samo v enem dnevu pobili

Rimljani so idejo o gladiatorjih prevzeli od Samnitov
in Etruščanov. Gledalci so
imeli moč odločati o življenju in smrti. Leta 438

Kolosejska arena je arhitekturni in inženirski čudež, saj je postala model
za vse poznejše stadione.
Več kot 50 000 ljudi je lahko v nekaj minutah zapustilo sedeže in odšlo skozi
76 oštevilčenih izhodov,
imenovanih Vomitoria.

Kolosej

Španske stopnice
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Švicarska gardista

so igre prepovedali, kar je
pomenilo začetek propada. Areno so začeli uničevati požari, potresi in tudi
ljudje. V srednjem veku so
odpeljali ogromne količine
kamnov za gradnjo cerkva
in palač.
Kot opozorilo vsem, ki se
odpravljate v Rim, pa še
to! Če se odpravite v Rim
ali katerokoli drugo večje
mesto v Italiji, bodite pripravljeni na veliko število
ljudi, ki vam bodo poskušali prodati različne stvari.
Ti ulični prodajalci znajo
biti zelo vsiljivi in vam
bodo včasih predmet kar
»potisnili« v roke in vas
želeli prisiliti, da jim daste denar. Seveda, če ste
seznanjeni s tem, se jim
lahko preprosto izognete
ali jih zavrnete. To se večinoma dogaja na večjih
trgih in okrog najbolj obiskanih znamenitosti, kot je
npr. Kolosej. Nepregledne
množice se vsakodnevno
pomikajo tudi po Španskih
stopnicah, kar je poimenovanje za 138 stopnic,
kjer je bila nekoč španska
ambasada. Je pa zanimivo,

da je ta del Rima najbolj
rimski, kajti na njem se
zbirajo predvsem današnji
Rimljani.
Pot nas je nato vodila do
Pompejev, ki so jih odkrili po
naključju leta 1748, ko je neki
kmet s plugom zadel ob bronast predmet. Prebivalci Pompejev so se imenovali Oski.
Dobra lega pa je privabila še
Grke, Samnite, Etruščane in
nastalo je rimsko mesto.
Na začetku je živelo v Pompejih 3000 prebivalcev, ki

niso slutili, da bo njihovo bogato mestece najprej uničil
potres, dokončno pa izbruh
vulkana Vezuv. Pompeji so
najbolj znani po termah,
predvsem vročih kopelih, saj
so izredno skrbeli za lastno
higieno.
Tako kot sem začel s pregovom, bom tudi končal, kajti
Vsega lepega je enkrat konec. Tako sem se moral posloviti od La Bella Italia z željo, da se še kdaj vrnem in si
ogledam številne druge predele naše zahodne sosede.

Angelski grad
Besedilo in fotografije: Niko Pavlinek

Tomo Križnar na serš-u
Tomo Križnar je rojen 26.
8. 1954 na Jesenicah. Po
poklicu je diplomirani
ekonomist in strojni inženir. Že v študentskih letih
je veliko potoval, npr. z
motorjem preko Afrike, z
avtoštopom okoli sveta,
z mopedom okoli južne
Amerike ... Po končanem
študiju leta 1980 se zaposli v Iskri Telematiki, kjer je
delal kot vodja projektov.
Čez 5 let, razočaran nad
propadanjem vsega, v kar
je verjel, je sedel na kolo
in se odpravil kot prostovoljec v begunska taborišča
v Pakistanu, Indiji, na Šri
Lanki .... Kasneje je začel
izdajati knjige in prispevke
za medije, v katerih je pisal
o nevarnostih iztrebljanja
staroselskih kultur in o
načinih, kako jih zaščititi.
Prav tako je začel snemati
film o Nubah.
V svojem življenju je že
marsikaj doživel, bil je
zaprt, se srečal s pirati,
doživel bombne napade,
pa tudi neprijazne in krivične kritike, sovraštvo
... A kljub vsemu je še
vedno dober človek, ki
želi zaščititi staroselske
kulture.

Toma Križnarja smo gostili
tudi pri nas, na SERŠ-u, in
sicer v ponedeljek, 17. 2.
2014. Obiskal nas je skupaj z ženo in nam razlagal
o svojem življenju, potovanjih po svetu - v glavnem
nam je opisal svojo življenjsko pot in nam predstavil lastna prizadevanja
in želje za izboljšanje razmer v svetu, kjer so mali
narodi talci pohlepa velesil. Vzbudil nam je slabo
vest z zgodbami otrok, ki
se razveselijo navadnega
zvezka in svinčnika, otrok,
ki imajo pouk pod milim
nebom in ki so ves čas v
nevarnosti pred napadi sovražnih letal. Opomnil nas
je, da moramo biti zadovoljni z malim oz. biti srečni, da živimo v miru.
Po predavanju mu je predsednik dijaškega parlamenta Matej Petek izročil
denarni prispevek, ki smo
ga dijaki prostovoljno zbrali za produkcijo njegovega
novega filma, profesorica
Ljudmila Pušnik Bruderman
pa mu je izročila prispevek
profesorjev. Nato so sledila
še vprašanja dijakov, povezana s humanitarnostjo
njegovega početja.

Tomo Križnar z letečo kamero

Tako kot marsikdo od navzočih dijakov sem si tudi
jaz izoblikoval svoje mnenje o delu in poslanstvu
Toma Križnarja. Je sicer do
neke mere pozitivno, a tudi
negativno. Všeč mi je, da
želi zaščititi nemočne ljudi in jim pomagati, a on to
počne na neke vrste napačen način, saj hodi k njim s
sodobno opremo, kot so kamere, telefoni, fotoaparati,
računalniki in navsezadnje z
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letečimi kamerami, kar posega v njihovo prvobitno
kulturo. Menim, da jo s tem
uničuje. Po drugi strani pa
lahko samo na tak način
obvešča svet o tem, kaj se
dogaja z ljudmi, ki ne želijo nikomur nič žalega, ki si
želijo samo miru v svojem
neokrnjenem delčku sveta.
Luka Zadnik
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Gregorjevo – dan, ko se ptički ženijo
Gregorjevo je praznik povezan z zaljubljenci. Tega dne
se po ljudskem izročilu ženijo ptički. Sprva je bil praznik na prvi pomladni dan,
torej 21. marca, a se zaradi
spremembe koledarja, ki
ga je uvedel Gregor Veliki,
danes praznuje 12. marca.
Imenuje sa prav po svetniku Gregorju Velikem (ok.
540–604), ki bi naj po ljudskem izročilu prinašal luč
in s tem pozdravljal sonce
ter pomlad, zato na ta dan
prižigamo lučke in jih spuščamo po rekah.
Na Gorenjskem na predvečer praznika ohranjajo običaj spuščanja razsvetljenih
barčic in hišic, imenovanih
»gregorčki«, v vodo. Po
starih šegah namreč na ta
dan sv. Gregor »luč v vodo
vrže«. V Kropi ima ta običaj
dolgo tradicijo in sega še v
čase, ko ljudje še niso poznali elektrike. Sveti Gregor je pomenil preobrat v
življenju Kroparjev, saj pri
svojem delu niso potrebovali več svetilke. Z metanjem različnih gorečih
predmetov v manjši potok
so pozdravili prihod sonca
in pomladi. Kroparski kovači pa so nekoč na ta dan
pozabili na delo in odšli na
ptičjo svatbo.
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Tudi v nekaterih drugih delavskih in obrtniških krajih
v Sloveniji so do druge svetovne vojne na predvečer
gregorjevega v reke in potoke vrgli kos lesa z gorečim, v smolo namočenim
»oblanjem« ali s svečo. Po
drugi svetovni vojni so to
šego oživili.
Nekje sredi zime, ko smo
obravnavali
pesnitev
Duma Otona Župančiča,
z Gašperjem in bogato
domišljijo izdelovala ves
dopoldan. Ta ladjica se je
potopila še najhitreje, saj
ni bila dobro zlepljena. Ob
smehu smo se poslovili,
nekateri so odšli domov,
drugi pa smo ob sončnem
vremenu in osvežilni pijači
nadaljevali druženje na turistični ladjici Dravska vila.
Marcel Kolar

nas je naša profesorica
slovenščine navdušila nad
idejo, da bi tudi mi na gregorjevo po reki Dravi spustili papirnate ladjice, ki
bi jih izdelali doma ali pa
kar pri pouku. Ker je letos
gregorjevo prišlo na sredo in ker ta dan na urniku

nimamo slovenščine, smo
si gregorjevo prestavili na
četrtek. Po najbližji poti
smo se odpravili do Drave
in tam najprej posneli skupinsko fotografijo, da smo
gospe profesorici dokazali,
da smo res bili vsi tam.
Prve ladjice, ki smo jih
spustili v vodo, so bile
kot Titanik, kajti kar hitro
so potonile. Tudi druge
niso priplule prav daleč,
razen ene, ki je prav lepo
ujela ritem rahlih valov, a
jo je na koncu nekdo zadel s kamnom, da je tudi
ta potonila. Ob vsem tem
smo naredili še nekaj slik,
nato pa z velikim zanimanjem gledali, kako je Robi
v vodo postavil svojo letalonosilko, ki sta jo skupaj
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Raba prenosnih telefonov – potreba ali zabava
Reisov pomočnik je v sosednji sobi izgovoril stavek:
»Konj ne je kumarične solate.« Ta poskus je uspel,
vendar se je zaradi hitre
menjave električnega naboja oz. izklapljanja in
vklapljanja pojavilo veliko
šumov.

Dijaki se zavedamo, da je
mobilni telefon sestavni
del vsakega našega dneva v 21. stoletju. Ker smo
želeli opozoriti na njegove
»stranske« učinke, smo se
lotili seminarske naloge.
S pomočjo spletne ankete
smo želeli preveriti naše
hipoteze. Ugotovili smo,
da večina ljudi ve, da ima
pretirana raba telefona
stranske učinke in kaj to
prinaša. Prav tako smo v

nalogi na kratko opisali
zgodovino razvoja telefonov, sevanje ter možganske tumorje. Veseli bomo,
v kolikor bo naše delo kogarkoli pritegnilo k zmanjšanju uporabe telefona in
ozaveščanju drugih ljudi o
posledicah. Nekatere najpomembnejše izvlečke seminarske naloge vam posredujemo v nadaljevanju.
Začetki telefoniranja segajo

v leto 1861, ko je Johann
Philipp Reis želel svojim
študentom s pomočjo lesene slušalke prikazati
spreminjanje zvočnih valov
v elektriko. Naprava je bila
sestavljena iz platinastega
traku, membrane, lesene
školjke, peresa in baterije.
Kasneje je to stvar povezal z »zvočnikom«. Ta je
bil narejen iz lesene škatle, v kateri je bila tuljava
in 2 mostička ter pletilka.

Prvi mobilni telefon (spada
v drugo generacijo telefonije / prva je bila analogna/)
je izumil Martin Cooper
leta 1978. Podoben je bil
zidaku in je tehtal okoli
enega kilograma. Prvi mobilniki so delovali na istem
principu kot danes, s pomočjo oddajanja frekvenc
in oddajnikov.
Leta 1982 pa je prišlo do
»telefonske
revolucije«,
saj so se začeli pojavljati
številni novi proizvajalci
mobilnih telefonov. Prav
tako je tega leta v Evropi nastalo omrežje GSM
(Group Special Mobile),
katerega namen je bil hitrejši prenos podatkov,
lažje komuniciranje in več
uporabnikov.
Leta 1987 je kar 15 držav
podpisalo pogodbo, na
osnovi katere so do junija
1991 zgradili omrežja po
državah, ki naj bi pokrivala
vsaj največja mesta in povezave med njimi. Omrežje
GSM je do konca leta 1993
štelo že kar milijon naročnikov. GSM deluje na frekvenci 1900 MHz.
V 21. stoletju je telefon
predmet, brez katerega si
marsikdo ne zna predstavljati življenja. Na svetu
je bilo leta 2011 že kar 6
bilijonov telefonskih naročnikov, vključujoč podjetja. Ob tem je pomembno omeniti, da v Sloveniji
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vedno več zapravljamo za
mobilne telefone in »pozabljamo« na druge stvari
(npr. na živila). Lahko rečemo, da je za nas pomembnejši telefon od osnovnih
življenjskih potreb.
Današnji mobilni aparati
se s prvimi sploh ne morejo primerjati, saj je danes
telefon že kot računalnik.
Z njim lahko namreč urejamo dokumente, brskamo
po internetu; pravzaprav
lahko z njim počnemo skoraj vse, kar počnemo na računalniku. Ob tem se lahko vprašamo, ali telefon
dejansko še služi svojemu
namenu – klicanju ali pa
ga ljudje kupijo in uporabljajo za namene, ki dejansko vodijo v zasvojenost?
V okviru seminarske naloge smo opravili tudi
anonimno spletno anketo
na spletni strani www.mojaanketa.si, v kateri smo
spraševali po starosti in
spolu, uporabi prenosnih
telefonov ter zavedanju
posledic le-te. Anketo smo
delili po družbenih omrežjih (Facebook) in s tem dobili 50 pravilno in smiselno

izpolnjenih anket. Anketo
je primerno rešilo 50 anketirancev, katerih povprečna starost znaša 18,7
let. Sodelovalo je 25 anketirancev moškega in 25
ženskega spola. Spraševali smo:
1. Pri katerem letu svoje
starosti ste prejeli/kupili
prvi prenosni telefon?
2. Koliko časa dnevno
preživite na prenosnem
telefonu?
3. Za kaj uporabljate prenosni telefon? (Možnih je
bilo več odgovorov.)
4. Ali veste, da je dolgoročna uporaba prenosnih telefonov zdravju škodljiva?
5. Ali veste, kaj povzročajo
prenosni telefoni? Če veste, navedite!
Kot zadnje vprašanje smo
postavili vprašanje odprtega tipa, kjer naj bi anketiranci navajali dejstva, ki
jih poznajo o škodljivosti
prenosnih telefonov.
Prišli smo do pričakovanih, vendar zaskrbljujočih
ugotovitev. Že podatek, da
večina anketirancev svoj
dan preživi z ukvarjanjem

s telefonom več kot eno
uro na dan, kaže, kako
pomembni so prenosni
telefoni predvsem v življenju mladih. Spomnimo
se nekaterih ugotovitev
strokovnjakov – čeprav ni
dokazov, nekatere študije sugerirajo na možnost
bolezni v primeru uporabe
telefona pred 20. letom
starosti, in glede na to, da
je naša anketa privabila
predvsem mlajšo populacijo, nam ti podatki lahko
vzbujajo skrb. Dobro je,
da se velika večina anketirancev zaveda posledic
pretirane rabe telefona
– vendar jih večina glede
tega ne ukrepa, vsaj do
trenutka, ko se pojavijo
resnejši simptomi, ne. Poleg tumorjev so anketiranci
kot posledice dobro našteli še glavobol, poslabšanje
vida itd. Rezultati ankete
kažejo, da telefoni izgubljajo svoj prvotni namen
– klicanje. Velika večina
anketirancev jih uporablja
še za socialna omrežja, ki
so v moderni dobi po našem mnenju eden izmed
glavnih razlogov za zasvojenost ne samo s telefoni,

ampak tudi z računalniki.
Tudi igranje iger lahko vodi
v podobne posledice na
obeh področjih.

Že naslednji dan smo teste
dobili nazaj, pred trenutkom resnice pa je profesorica poudarila, da je en test
čudežno izginil. V razredu je zavladala zagrobna

tišina in vsi smo nestrpno
čakali, kdo je ta srečnež
brez testa.

V seminarski nalogi smo
se dotaknili teme, ki bo še
ostajala področje raziskav
v prihodnosti. Človek v
sodobnem svetu skorajda
ne najde več sočloveka, ki
ne bi imel te ''magične''
naprave, s katero se lahko
povezujemo na daljše razdalje. Kakor pa je telefon
koristen, je lahko tudi škodljiv. Rezultati ankete so
bili skorajda pričakovani,
vendar skrb vzbujajoči. Pojavi se pomembno vprašanje, ali bo človek žrtvoval
svoje zdravje v zameno za
prekomerno uporabo sodobne tehnike?
Martin Frangež, Leon
Pahole, Ožbej Sekolovnik,
Luka Zadnik

Živčki na preizkušnji
Bil je povsem navaden
dan, a v bistvu za dijake ne
tako navaden, saj smo ta
dan pisali matematiko. Hitro je minila prva ura in že
sta bili mimo dve uri. Vse
hitreje se je bližala četrta,
ko bomo morali pljuniti v
roke in odpisati test. Pri
tretji uri ni nihče več poslušal, saj smo bili čisto prestrašeni, če bi lahko temu
tako rekel. Ura na steni
učilnice je vse hitreje odštevala zadnje minute. Na
hodniku se je že zaslišal
zvonec, ki smo ga vedno
zelo veseli, ta dan pa smo
nekako s težavo vstali in se
odpravili na hodnik.

Vsi smo imeli v rokah zvezke in delovne zvezke ter
nestrpno čakali prihod
profesorice. Med nami se
je našel tudi kakšen, ki je
namesto listanja po zvezku
tipkal po svoji mobilni napravi. Zaslišali smo drugo
zvonjenje in kmalu je izza
vogala privihrala tudi profesorica. Vsak si je izbral svojo mizo in sedel. Profesorica je razdelila teste in začeli
smo s pisanjem. Živčki so
bili močno na preizkušnji.
Nekateri so kar hitro končali. Ne vem, ali je bilo tako
bleščeče njihovo znanje ali
pa so se enostavno predali
in rekli YOLO.
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Je goljufanje zabavno?!
Večina bralcev že pozna
pomen goljufanja med testom. Goljufanje se izvaja
na razne načine in ob različnih priložnostih.
Večina najstnikov goljufa
pisne preizkuse znanja iz
naslednjih vzrokov:
- ne da se jim učiti in goljufajo zato, ker to zahteva
manj priprav in miselnega dela kot pa dejansko
znanje;
- pozabijo na test in imajo
na voljo le zelo kratek čas,
da se nanj pripravijo;
- učitelja želijo prepričati,
da test prestavi na pozneje, a so pri tem neuspešni.
Marsikoga nenehen pritisk, da bi dobival čim
višje ocene, vodi v goljufanje namesto v učenje. Navsezadnje si nihče ne želi
dobiti negativne ocene pri
kontrolki, še toliko manj pa
v celotnem ocenjevalnem
obdobju; in tako je pritisk
neizogiben. Nekateri goljufajo samo zato, da bi pridobili dodatno prednost, četudi obvladajo snov. Redki
trdijo celo, da goljufajo, ker
je goljufanje zabavno!
Na mnoge vpliva dejstvo,
da je goljufanje med njihovimi vrstniki precej razširjeno. Redki so tisti, ki si
ne prizadevajo pripadati
družbi okoli sebe.

Številni ljudje, ki so pripravljeni žrtvovati merila poštenosti, lahko goljufanje
prikažejo kot neškodljivo.
In včasih se morda zdi prav
zares koristno. Ne smemo
pa pozabiti, da ima zamenjava učenja z goljufanjem
velikanski stranski učinek
- še vedno ničesar ne znamo. V šoli smo zato, da
bi si pridobivali znanje, a
namesto tega vidimo svoj
cilj v visokih ocenah. Ko
goljufamo, se namesto v
šolski snovi urimo v laganju in prikrivanju, kar vodi
do tega, da smo po šolanju
dobri edino v prevarah. Za
to sploh ne bi bilo potrebno hoditi v šolo!
Najbolj znane metode goljufanja so:
- prepisovanje iz sošolčevega testa;
- prišepetavanje;
- skrivanje zapiskov v rokavih, na dlaneh, radirkah,
svinčnikih, v slovarjih, na
kalkulatorjih, v odprti torbi, elektronskih napravah,
na stranišču ali celo na
steni učilnice;
- skrivanje knjig pod
klopjo;
- poslušanje lastnih zvočnih posnetkov s skritimi
slušalkami;
- prikrita telefonska komunikacija s sošolcem;
- komunikacija s sošolci
okoli sebe z dogovorjenimi

vizualnimi ali zvočnimi
signali.
Goljufanje je po navadi
uspešno pri zviševanju
ocen, ne pozabimo pa, da
bi se lahko namesto tega
snov dejansko naučili. Nekateri dijaki na učenje niti
ne pomislijo več, ker so
preveč obsedeni z goljufanjem. Zato sploh ne vedo,
da se je nekatere stvari lažje in hitreje naučiti, kot pa
za to pripraviti »švinglc«.
Največja prednost znanja
je v tem, da ni tvegano.
Ko si se nekaj naučil, je
tvoja edina skrb, da si to
zapomniš; če pa napišeš
»švinglc«, moraš skrbeti,
da ga boš neopazno vzel

iz skrivališča, ga prebral
in ga pospravil, ob tem
pa paziti, kje se nahaja
profesor in kam gleda. Ne
bi bilo preprosteje, če bi
se neki podatek poskusil
spomniti?
Robi Novak, Kevin Žiher,
Matej Fideršek

Kako sem »švinglal«
Povejte mi, kdo še ima čas
za učenje, ko hodijo po
mestu osamljena dekleta,
ki potrebujejo kompanjona? Prav zaradi tega mi je
zmanjkalo časa za temeljito učenje in sem ubral bližnjico, »švinglc«.
Nervozen sem dočakal uro
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testa. Kljub tropskemu
podnebju sem imel oblečeno bundo, ki ima dovolj
žepov za »švinglce«. Potil
sem se iz dveh razlogov
- zaradi vročine in iz strahu. Že pri prvi nalogi me je
stisnilo in sem moral uporabiti »švinglc«. Moja neizkušenost je vpila v nebo,

kar je opazila tudi profesorica. V trenutku je bila pri
meni in poletel sem skozi vrata na hodnik. Moje
»švinglanje« se je tako že
po 10 mučnih minutah neuspešno zaključilo.
Na druge je vse skupaj delovalo komično, vendar se
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nisem prav nič smejal, še
manj pa, ko je e-asistent
obvestil starše o enici,
nato pa je mama s priporočeno pošto prejela še
opomin.
Cene Cebek

Spanje

ne, nasilju!
Nasilje je dejanje agresije in zlorabe, ki namerava
osramotiti ali ponižati žrtev. Nasilje je kaznivo dejanje, je zloraba moči. Na prizadetih osebah lahko pusti
nepopravljive posledice.

Pogosto se zgodi, da smo
dijaki pri pouku zaspani,
zato se ne moremo osredotočiti na delo. Nemalokrat
se zgodi, da kdo tudi zadrema ali prav trdno zaspi.
Za nekatere je to kar vsakodnevna praksa.
Mnogi se ne zavedamo, da
je spanje pomembno za
naše telo. Če zvečer ne gremo pravočasno spat, se čez
dan počutimo utrujeni, ne
moremo razmišljati, smo
zelo zaspani, po dolgem
času nespečnosti pa se lahko začnejo kazati tudi znaki
oz. simptomi Sindroma nemirnih nog. To pomeni, da
začnete čutiti mravljince v
nogi in voljo, da jo premikate. Obstajajo tudi druge bolezni, kot je npr. narkolepsija, ki povzroča zaspanost
vse življenje, lahko pa se
bolnik zbuja sredi noči, halucinira ali pa pride celo do
minutne ohromelosti. Narkolepsija se lahko zdravi, a
vseh simptomov ni mogoče
pozdraviti.
Spanje lahko preprečimo
tudi z energijskimi pijačami in kofeinom, kar nam da
začasno energijo, vendar
preveliki odmerki kave,
energijskih pijač … niso
priporočljivi.
Kako lepo je jutro začeti
naspan in poln energije!
Tako se izognemo tudi
mnogim problemom.
Anej Brus

Tudi v šoli je pogost pojav.
Vzroki so različni. Lahko
gre za izsiljevanje, preizkušanje moči, izločitev iz
družbe, psihične težave,
potrebo po pozornosti,
nesamozavest, družinski
vzorec ali zanemarjanje v
otroštvu …
Spomnim se, da sem bil
v petem razredu osnovne
šole in sem moral zaradi
astme en teden v bolnišnico. Ko sem prišel domov in
ponovno šel v šolo, se je
vse začelo. Začele so krožiti govorice, da sem hudo
bolan, da sem bil na oddelku za psihiatrijo … Vse to
me je potrlo, povrhu vsega
pa so me sošolci začeli še
zbadati.
To je trajalo dneve, mesece

in postalo je že tako hudo,
da so me začeli kriviti, da
sem pod mizo lepil smrklje
(to se sliši zelo čudno, a
takrat smo bili še otroci).
Šel sem povedat učiteljem,
vendar ni učinkovalo. Šel
sem povedat ravnatelju, a
je bil stric tistih dveh, ki sta
se iz mene najbolj norčevala in me poniževala … Tudi
takrat nisem dobil pomoči.
To je trajalo tako dolgo, dokler nisem menjal osnovne
šole. A tudi na drugi osnovni šoli so me zbadali, a na
srečo manj kot na prejšnji.
Še vedno sem bil potrt.
Minila so štiri leta in bil
sem v devetem razredu.
Štiri leta starejši sem po
nenehnem
razmišljanju
končno ugotovil nekaj zelo
pomembnega, in sicer:
»Naj te govorice, kako si
grd, debel, suh, butast,
kakšne imaš ocene … Naj ti
ne pridejo do živega! Bodi
takšen, kot si! Še naprej
živi svoje življenje, tisti, ki
pa te je zafrkaval, verjemi,

ne bo nič pametnega. Ne
bo se spremenil in ne nehal. Lahko bo še hujši kot
prej. Naj ti ne pridejo do
živega, ker si pametnejši
od njih.«
Prestal sem veliko verbalnega a tudi fizičnega
nasilja. Razlogov še zdaj
ne razumem, saj jih ne poznam, a sem se naučil, da
o nasilju nikoli ne smemo
molčati. Če te kdo zmerja,
ponižuje ali ti grozi, o tem
ne smeš molčati. Povej
prvi osebi, ki ji zaupaš.
Kvaliteto življenja in odnose navadno povezujemo
s tem, kako lahko uresničujemo svoje potenciale,
živimo polno življenje v
pristnem stiku z drugimi.
Kadar je v odnosu prisotno
nasilje, se žrtvi zmanjšata
občutek varnosti in kvaliteta življenja, zaradi česar
je oškodovana na vseh življenjskih področjih. Zato
recimo nasilju NE!
Dijak

Stresla me je elektrika … skoraj!

Začeli smo z učno uro fizike. Nič posebnega, dokler
nisem sedel k svoji mizi, ki
je tehniška miza … z dvema vtičnicama. Mizo sem
malo stresel, da sem jo
prestavil na svoje mesto,
ko je naenkrat poletela v

zrak rdeča iskra! Opazil
sem, da je nekdo v vtičnico
potisnil kovinski paličici in
nato zraven prislonil žičko.
Ko sem mizo stresel, je nastal kratek stik …

nič kaj prijetno. Takrat sem
ubežal poškodbi in upam,
da me bo ta sreča spremljala do konca življenja.
Rok Turk

Srečanje z elektriko ni bilo
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EU si ti

Dijaki za dijake – humanitarni bazar

12. 3. 2014 je v Narodnem
domu v Mariboru potekala
nacionalna konferenca o
pomenu, vplivu in potencialu aktivnega državljanstva mladih. Najprej smo
se ob jutranji kavi registrirali, kjer smo dobili dnevni red konference, majice
in evalvacijski vprašalnik.
Temu je sledil pozdravni
nagovor, zatem pa je potekala okrogla miza, na kateri smo govorili o vzrokih
in posledicah aktivnega
državljanstva. Sam uvod v
razpravo se mi je zdel bolj
zanimiv kot debata, saj so
bili predstavljeni rezultati
raziskave Mladina, kar me
je dosti bolj pritegnilo, kot
pa nesodelovanje s strani
gostov konference. Okrogli mizi je sledil 20-minutni odmor, kjer smo dobili
sarmo in sirov burek izpod
rok kuharjev romske restavracije, ki v prihodnjih
dneh odpira svoja vrata.
Ko smo pojedli, smo začeli
s 75-minutnim panelom o
spodbujanju, potrebah in
ukrepih. Ta debata se mi
je zdela bolj zanimiva kot
pa prejšnja, saj se je v njo
vključilo več ljudi z naše
strani kot pa v prejšnji.
Temu delu konference je
ponovno sledil odmor, po
njem pa panel oz. skupinska debata o vključevanju
v aktivno državljanstvo, o
rezultatih in izzivih. Ta panel je bil še posebej zanimiv, saj debata ni potekala
samo z vodji programov in
projektov ter univerzitetno
izobraženimi ljudmi, temveč tudi s predstavnico
društva tabornikov. Za tem
panelom so imeli organizatorji svoj zaključni govor,
po zaključku pa smo odšli
vsak na svojo stran.

V petek, 19. 12. 2014, smo
se dve uri pred poldnevom
dijaki zbrali na trgu Leona
Štuklja v Mariboru, kjer je
Dijaška skupnost Maribor
(DSM) imela svoje stojnice,
na katerih smo na humanitarnem bazarju srednjih
šol Maribora, Slovenske
Bistrice in Ruš s prodajo izdelkov zbirali prispevke za
socialno ogrožene dijake.

Na bazarju so šole ponujale mnogo stvari, od piškotov do dišečih mil, ptičjih
hišic, čaja, učenci glasbene in baletne šole pa
so bazar popestrili z živo
glasbo.
Predstavniki SERŠ-a smo
ponujali ameriške piškote
(cookies), mafine in medenjake. Prodali smo veliko,

Sodelujoči se zavedamo,
da se tudi z majhnimi koraki daleč pride in da je včasih zelo malo potrebno, da
osrečiš druge.

Podrl je sarajevski rekord
Miro Domitrović Saksida,
moj sošolec, se ukvarja z
marsičem. Med drugim se
je v decembru odločil preizkusiti se v zrušitvi enega
od sarajevskih rekordov.
Z vlakom se je odpravil v
Sarajevo, saj je preko interneta in facebooka izvedel, da se bo 6. decembra
tam odvijalo tekmovanje
za nov rekord v tem, kdo
bo pojedel največ čevapčičev. Na Baščaršiji, nizkem
srednjeveškem trgovskem
središču, srcu Sarajeva, je
lokalni kuhar pekel čevapčiče za tekmovalce. Videti
ni bilo pretirane konkurence. Miro pravi, da je vedel,
da bo zmagal, saj je že v
preteklosti na kakšni vrtni
zabavi postavljal rekorde
v količini zaužitih čevapčičev. Brez prevelike muke je
pojedel 68 čevapčičev in s
tem, ne da bi prej to vedel,
podrl 11 let stari rekord Anteja Maglića s 63 použitimi
čevapčiči. Za nagrado je
dobil 20 kg zamrznjenih
»leskovačkih« čevapčičev,
a bolj je bil zadovoljen s
tem, da je premagal vso
konkurenco. Rekord sicer
še ni uradno zabeležen, a

to Mira ne odvrača od tega,
da bi ne razmišljal že o naslednjem izzivu.
In njegovo počutje po tako
obilnem obroku? »Malo mi
je bilo slabo, a sta vse odtehtali zmaga in nagrada.«

Erik Voh
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zbrali smo okrog 60 €, celotni bazar pa je v sklad za
socialno ogrožene dijake
prinesel 10 krat več denarja, kot smo ga zbrali mi.
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Erik Voh

Minecraft

Glavni namen igre Minecraft je njen unikaten
puščavniški RPG model, ki
generira naključen svet in
tako omogoča novo igralno
izkušnjo v vsakem novem
svetu. Igra je sama po sebi
zelo enostavna. Omogoča
brisanje kock iz prostora
in dodajanje kock na drugi
del sveta. Vsaka kocka ima
drugačen učinek na igralca

in v večini igralnih načinov
tudi drugačno zahtevo za
izbris ter prevzem v inventorij. Ta je kot nahrbtnik,
v katerega se shranjujejo
kocke in orodja. To lahko
igralec ustvari s postopkom izdelovanja, ki kocko
spremeni v uporabni material, tega pa v različna
orodja, kot so lopata za
nabiranje zemlje, kramp
za razbijanje kamna itn.
Ta postopek se imenuje

»izdelovanje« (ang. crafting). Igra ima tudi več
igralnih načinov, od katerih vsak predstavlja unikatno izkušnjo za igralca.
Naša raziskovalna naloga
temelji torej na tej igri, ki jo
lahko poenostavimo z elektrotehniko na uporabniku
prijaznejši način. Izbrali
smo osnovne elektrotehniške elemente (npr. upor,
LED diodo...) in jih med

seboj povezali s pomočjo
t.i. rdečega prahu (ang.
Redstone), ki predstavlja
nadomestek bakrenih žic.
Nato smo delovanje elementov posneli in jih predstavili uporabnikom, da razumejo koncept delovanja
in ustvarijo podobna vezja
v Minecraft-u.
Kevin Kos, Damijan Robnik
in Jan Kralj

FOTO: Sven Martič

Dijaki 2. dr, Kevin Kos, Damijan Robnik in Jan Kralj
smo izdelali raziskovalno
nalogo, ki temelji na igri
Minecraft. To je videoigra
igranja vlog s poudarkom
na ustvarjalnosti igralca
in je bolj znana kot ena
izmed redkih enoigralskih
(puščavniških) iger v tem
obdobju. Napisana je v
programskem jeziku Java,
zato potrebuje za uspešno
poganjanje najnovejšo verzijo Jave.
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Kurent
Kurent, also known as korant, is the most popular
and widespread traditional carnival figure in the
areas of Ptujsko and Dravsko polje and Haloze. The
kurent’s role has always
been to drive away winter
and call spring by jumping
from side to side, bell-ringing and rituals, which is
why they are thought to
have supernatural powers.
In the old days, they would
go around the village with
a group called “orači” (ploughmen). Today there is a
modern festival in Ptuj called “Kurentovanje”, where
groups of Kurents perform.
Each kurent wears a mask
or a cap made from sheep
skin, although sometimes
rabbit fur is also used.
They continually whirl and
jump around to sound the
five cow bells that they

wear fastened around their
waists by metal chains.
There are two types of
kurents: the one from
Markovci is covered in feathers; the other comes
from Haloze and wears
horns. They also wear green or red leg warmers and
heavy work boots. In their
hands they hold a ježevka, a thin wooden bat with
real hedgehog spikes at
the top end which used to
serve as a weapon. Ježevka is decorated with colourful handkerchiefs which
a kurent has been given
by girls. The one with the
most handkerchiefs is believed to be the most popular among girls.
I became a kurent when I was
7 years old. I followed the family tradition and I am happy
and proud being a part of a
group that was established

25 years ago in my home village Jakobski Dol.
With kurents from Desternik we also visited our

capital Ljubljana, where we
collected many handkerchiefs and had a lot of fun.
Tadej Lončarič

Stereotypes
A stereotype is a widely accepted thought; usually about a specific type of
individuals. They almost always describe negative properties and are
almost always incorrect.
There are stereotypes about every nation in the world.
`` Slovenians are constantly jealous of each other.
`` Americans are fat and loud.
`` Germans are Nazis.
`` The French are cowards.
`` Russians are drunk.
`` Scotsmen and Irishmen are always angry.
`` There are stereotypes about
many animals. Here are a few
examples: Bloodthirsty and evil
bats, Stubborn donkeys, Ostriches sink their head into sand.
Why do we have stereotypes?
Stereotypes can help make sense
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of the world. They make information
easier to identify, remember, predict, explain and react to. They are a
lot simpler than the truth about the
same topic. People use stereotypes
as shortcuts for simpler understanding of their social life.
What functions do stereotypes have
on our social life?
Another function of stereotypes is
self-categorization. People will attempt to make their group look better
by positively stereotyping themselves. This leads to the extreme of a
person abandoning his/her identity
to embrace what the society thinks
about him/her.
When there is a stereotype about a
group, a member of the group might
take advantage of it and behave as
the stereotype suggests making he
looks like a part of the group what
will in turn confirm the stereotype.

www.sers.si

This gives stereotypes an interesting
property of “keeping themselves
alive”.
Stereotypes have powerful effects on
how people treat one another. They
can lead to discrimination, especially in labor markets. They cause, for
example, male and white-skinned
workforces to be more accepted.
My advice is to avoid all stereotypes
that negatively affect the community,
particularly racism and feminism. Elsewhere, stereotypes simplify information a lot, so they should be kept
– but we need to keep in mind that
stereotypes are incorrect. We need to
place a barrier between stereotypes
and the truth.
Robi Novak

Rada imam …
Rada imam svobodo.
Da se lahko sprostim, umirim, zadiham in se zamislim.
Da ni ovir, da ne hitim, da imam mir.
Vse to mi omogoča ena sama stvar – moj ljubi računalnik.
Lahko poslušam glasbo, lahko gledam filme.
Lahko se preobrazim v koga drugega in odidem na pustolovščino.
Tam ni razmišljanja, ni taktiziranja.
Ni učenja, ni ocen, ni tega dolgočasnega življenja.
Tam je mir.
Pokrajina, včasih mirna, polna čudes, včasih divja kot jezen pes.
A navsezadnje, tam je svoboda.
Tam se sprostiš, uživaš. Ni konca ne kraja.
Ko najdeš tak kraj, samo stisneš x in se odpelješ nazaj.
V drugo dimenzijo, v drugi svet.
V novo dogodivščino, v drugi zaplet.
Svoboda je vsepovsod.
Sledi ti, dokler ne končaš. Ko vstaneš, si zapreš to pot.
Špela Arnuš

1
Ko te zadene, je v srcu res dober občutek.
Živim iz dneva v dan samo za ta trenutek.
Postala si moj vsakdan, postala si del mene,
tvoja ljubezen mojo kri in moje srce požene.
Luka Mlinarič Fekonja

2
Ko te zadene,
srce ti objame.
Cele dneve in noči
spiš, a tvoje srce bedi.
Ko te zadene,
vse se spremeni.
Najboljša droga
v življenju si mi ti.
Ko te zadene,
se ti zdi,
da te ljubezen
povsem spremeni.
Žiga Lah
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Imeti rad
Kaj pomeni imeti rad,
se sprašujem dan za dnem.
Ko bi le izvedel mlad …
Žal odgovora ne vem.
Mene kar srce boli,
ko odgovor iščem.
Vedno znova zažari,
ko tisti kraj obiščem.
Tam, kjer sva se spoznala
tiste zvezdnate noči.
Bila si deklica zala,
z upanjem zazrl sem se ti v oči.
Pogledal sem te ne vedoč,
kaj zgodilo se bo.
Pogled bil je upajoč,
saj menil sem, da nama bo šlo.
Ob tebi sem spoznal,
kaj pomeni imeti rad.
Svoje srce bi ti dal
in te poljubil tisočkrat.
Izak Glasenčnik

Ljubim te, je,
ljen
ti si moje živ oba.
moja svetl ene.
m
Brez tebe ni i moja,
d
Za vselej bojaz tvoj.
m
kakor bo
Nejc Beber
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THE TRILOGy

Paramount Pict

creation of true adamantium. This
proto-adamantium (the only known
source) was incorporated with the vibranium in the shield. The vibranium in the shield grants it unusual properties, allowing it to absorb virtually all of the

In
kinetic impact from any blows that the shield receives without injuring Rogers in the process. The vibranium is also a factor in the way Rogers throws
After
the
his shield: he often uses it to ricochet and strike multiple opponents or stationary objects with little loss of velocity in its forward movement
Rogers'
closing of
after each impact.
death, Stark
the March 12,
takes over custody
When Rogers returns from suspended animation, Tony Stark "improves" the shield by incorporating electronic and
2007 episode of The
magnetic components in it so that Rogers can even control it in flight. Rogers soon discards the additional
of the shield, with one
Colbert Report, Stephen
components because he finds that it upsets the balance of the shield when thrown.
replica on display in a
Colbert read a letter from
museum, and another replica
After Rogers' death, Stark takes over custody of the shield, with one replica on display in a
Joe Quesada in response to
buried with Rogers. The real one is
museum, and another replica buried with Rogers. The real one is kept by Stark to be
Colbert's earlier comments toward
used by the new Captain America, whenever they deem it appropriate to train a kept by Stark to be used by the new
Captain America. He was then
new one. After failing to find a S.H.I.E.L.D. agent capable of throwing it Captain America, whenever they deem it
presented with what was said to be Captain
properly, Stark offers the shield to Clint Barton (known at that
appropriate to train a new one. After
America's indestructible shield, reportedly
time as Ronin), who does manage to throw it. Clint soon rescinds
failing to find a S.H.I.E.L.D. agent
his decision to take up the mantle of Captain America after a
willed to Colbert in the event of Cap's
capable of throwing it properly, Stark
confrontation involving the Young Avengers, during which he scolds
"death". The shield was originally
Kate Bishop for using the Hawkeye name. She tells him that the "Real
offers the shield to Clint Barton
credited to be one of the Factory X
Cap" gave her that name in honor of his (then thought to be) dead friend. (known at that time as Ronin), who
replicas, but this is not the case. The
The shield is subsequently stolen by the Winter Soldier, who did not want
does manage to throw it. Clint
anyone else to carry the shield. Inevitably, in an effort to honor Rogers' last
shield given to Colbert was
soon rescinds his decision to
wishes, Stark offers to let the Winter Soldier (Bucky Barnes) keep the shield,
originally acquired by the
and to serve as the new Captain
America. Bucky accepts. This offer is
take up the mantle of
long-time writer and editor (and made "off the books", and only the
two of them, the Black Widow, and
Captain America after a
late) Mark Gruenwald, who
the Falcon, are aware of the
situation.
Alconfrontation involving
either commissioned it or
though Bucky
the Young Avengers,
Although Bucky
attempted to return the
received it as a gift. It
attempted to return the
during which he
shield to Rogers after
his resurrection,
eventually found its
Rogers let Bucky
keep it as he felt
shield to Rogers after his
scolds Kate
way into the hands that he could do
resurrection, Rogers let Bucky keep it as more good in his Bishop for
of Marvel Editor new role as
Commander
he felt that he could do more good in his new
using the
Steve
Rogers
Tom
role as Commander Steve Rogers rather than Captain
Hawk
than
Brevoort, rather
America, using a photonic shield in its place when circumstances
Captain
e
and
A
called for him to go into combat. He reclaimed the shield for good after
Bucky was apparently killed during the Fear Itself event- Bucky really going
underground after his past as the Winter Soldier was exposed-, which also
resulted in the shield being broken and reassembled by
Asgardian blacksmiths, who add some of the
mystical metal Uru to the
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In
In
The Avengers
the Marvel
#215–216, the Molecule
Comics/DC Comics
Man used his total control
limited series JLA/Avengers,
over matter to disintegrate the
Superman is given the shield by
Rogers'
shield, along with Thor's hammer,
Captain America to wield in battle in
indeIron Man's armor, and the Silver Surfer's structible the final confrontation with Krona,
shield was
board. After he does so, he comments that
and is impressed with its might. When he
long
referred
the board's molecules are "weird", and while
asks where he could get one just like it
to, even in
there are "odd forces interweaving" among
while battling foes, Thor replies, "Enjoy it
continuity, as
vethe hammer's molecules, the shield is
being composed of while thou canst, Superman. There is none
"weirdest of all". He later reassembles these
an adamantium,
other like it in all the worlds". Throughout the
vibranium, and uranium final battle, the shield changes forms between
items, with the exception of the armor, as the
alloy.
In
actuality,
the
electronic circuits are too complicated for him to
the pointed shield and the circular shield due to
experimental iron alloy is
understand.[9] During the 1984-1985 Secret Wars
various temporal ripples caused by Krona's
now referred to as
limited series, the shield is partially destroyed by
"proto-adamantium", which is equipment, and Superman even loses the shield
slightly stronger than true
Doctor Doom, who has stolen the power of the
altogether at one point when he morphs into his
adamantium. Dr. MacLain's
godlike being known as the Beyonder. Even broken,
energy form while Cap reacquires the photonic
experiments with
Rogers is able to wield what is left as an effective
shield, although the metal shield reappears on
proto-adamantium lead to the

Al Pachino
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Rdeč avto.
Modro nebo.
Ne čutim več nog.
Teo Ajd

Kadiš,
ne kadiš,
umreš.
Nejc Dorič

U

k

Živali.
Ĺadja.
Noetova ba
rka.
Tristan Ko
tnik

Cilji in sanje.
Resničnost.
Vztrajnost.
Jure Javornik

,
Na polju je močno drevo
,
im
sed
na veji vesel, a sam
ka!
po
o
tih
i
veja pod menoj, počas

A
Jan Tement

Poletno sonce.
Toga zima.
Krog življenja.
Domen Petrič

Bela zima,
zelena pomlad,
rjava jesen.
Matija Kralj
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Spet trpim v temačni so
,
zek
zve
en
gledam v tem
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Orn
n
me
zakaj? – Do
Zunaj je mrzlo.
Zmrzovalnik.
Avtobus.
Blaž Škof

Se dementni ljudj
e
spomnijo,
da vse pozabijo.
Kristijan Matja
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