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Prva številka je za nami, led je 
prebit. Za vse tiste, ki še niste 
opazili – DiVjak je dobil tudi 
svojo spletno izdajo, ki jo naj-
dete na spletni strani šole. 

Pričakovali bi, da bo šlo od zdaj 
naprej bolj gladko, a temu še 
zdaleč ni tako. Seveda nam ne 
primanjkuje idej, temveč – kot 
vsakemu pravemu gimnazijcu 
s socialnim življenjem – časa. 

Prehod iz zime v pomlad je 
bil naporen. Že samo vreme 
je bilo sitno. Zjutraj smo od 
doma odšli z bundo, ob 14.05 
pa z veseljem ugotavljali, da 
nam je tudi jopica odveč. Nas-
lednje jutro smo zato pogumno 
zapustili hišo zgolj v jakni. Kot 
nalašč je imel ravno tistega dne 
vlak zamudo, tako da smo sko-
raj primrznili na postaji. Na 
poti do šole smo tuhtali, da bi 
bili prvi dve uri kar v jakni, da 
se dodobra ogrejemo. A  se to 
ne bi spodobilo. Do konca po-
uka smo se seveda že nekoliko 
ogreli. Ob odhodu iz šole o 
včerajšnjem sončnem vremenu 
ni sledu. Pihali smo si v roke in 
si prisegli, da bomo do konca 
aprila oblečeni kot medvedi, 
ne glede na to, kako neumno 
bomo morda videti.

Takšno vreme je povzročilo 
številne prehlade. Sumljivi so 
bili tisti, ki ves mesec niso za-
kašljali, »Imaš robce?« pa je 
bilo najbrž najbolj uporablje-
no vprašanje meseca. V teh 
dveh mesecih so najbolj trpeli 
dežurni učenci, ki so se vsa-
ko uro spotoma mučili našteti 
vse manjkajoče. Kot nalašč pa 
se je število le teh iz ure v uro 
spreminjalo, tako da ob koncu 
dneva nismo bili prepričani, ali 
je bil ta in ta sploh v šoli ali pa 
se nam je to le dozdevalo. Ko se 
je končevalo obdobje kontrol-
nih nalog, je prisotnost v šoli 
spet skokovito narasla, vreme 
in drugi dejavniki očitno ugo-
dno vplivajo na raznovrstne 
prehlade.

Velika večina se nas je poča-
si začela veseliti prvomajskih 
počitnic. Seveda so vsake po-
čitnice super, zakon, krasne, 
težko pričakovane in še mno-
go pridevnikov bi se našlo, a 
prvomajske so nekaj posebne-
ga. So namreč zadnje počitnice 
pred koncem šolskega leta. So 
tudi znane kot počitnice, med 
katerimi se moramo največ 
učiti, saj jim sledi mesec maj 
oziroma mesec testov. Močno 
nas že nese dejstvo, da se zopet 

bližamo koncu, da moramo
potrpeti še ta zadnji mesec, 
potem pa lahko odidemo na 
zaslužene počitnice. A dijaki 
tretjih letnikov imamo še po-
seben razlog za veselje. Na bolj 
ali manj zaslužene počitnice 
odhajamo (no ne vsi, pa ven-
dar večina) že zdaj. 

Prvomajske počitnice so na-
mreč tudi čas maturantskega 
izleta. Španija. Končno smo 
dočakali. Mi že z veseljem od-
števamo dni, naši starši pa so 
iz dneva v dan bolj zaskrbljeni. 
Nismo še povsem prepričani, 
ali je skrb upravičena, je pa 
dejstvo, da nam bo doza son-
ca definitivno koristila. Šolske 
napore je namreč veliko lažje 
premagovati, kadar si spočit in 
zagorel.

Torej lepe počitnice vsem, ki 
berete tole, pa naj bodo v Špa-
niji ali kjerkoli že. Pa po pame-
ti!
 

beseda 
urednice
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Ekskurzija

Berlin, Potsdam
V četrtek, 19. 3., smo se ne-
kateri dijaki tretjih letnikov 
odpravili na ekskurzijo v Ber-
lin. 
Čeprav ta izlet poteka vsako 
leto, je bila letos izvedba malo 
drugačna. Na začetku je bil na 
vrsti ogled mesta skozi okna 
avtobusa in pri Brandenbur-
ških vratih smo se lahko prvič 
nadihali berlinskega vzdušja.  
Krasen začetek, čudovit dan. 
Nato se je začelo.

 Ogled spomenika holoka-
vstu, predstavitev Hitlerjeve-
ga bunkerja, muzej Terorja 
in muzej Checkpoint Char-
lie v samo dveh urah. Kultu-
ra in zgodovina sta mi zelo 
pomembni pri odkrivanju 
krajev, ki jih obiščem. Manj-
ši problem pa je bil, da čas 
pred vojno ni bil ravno na-
tančno predstavljen. Celotna 
predstava Berlina je potekala 
na osnovi grozot druge sve-
tovne vojne, iztrebljanju he-
retikov, železne zavese, Ber-
linskega zidu in utapljala sem 
se v lastnih solzah, še preden 
je bila ura dvanajst opoldne. 
Popoldne je bilo precej prijet-
neje. Ogled mesta s prve roke, 
kar vključuje vožnjo s pod-
zemno železnico in sprehod 

po centru mesta do glavnega 
presenečenja – obisk nemške-
ga urada in prostorov same 
kanclerke Angele Merkel! Po 
tej prvovrstni izkušnji smo 
se ločili in vsaka skupina se 
je po svoje odpravila razisko-
vat nočno življenje. Razvili 
smo se v žurerje, originalne 
izgubljene turiste, pa zalezo-
valce…  Življenje v Berlinu 
je poenostavljeno – nemško. 
Razvita infrastruktura, ugla-
jeni ljudje, a vsak ima svoje 
življenje in drugi se jih ne ti-
čejo. Primer: če ste sramežlji-
va oseba, izgubljena v srcu 
Nemčije, boste izgubljeni os-
tali še naprej. Še dobro, da nas 
Gorenjce nobena stvar hitro 
ne prestraši. Ljudje, ki vam 
bodo pripravljeni pomagati, 
odgovoriti na vprašanje, so 
večinoma prijetni. 

Naslednji dan se je začel z 
ogledom bunkerja oziroma 
rova, ki je nastal z namenom 
gradnje podzemne železnice, 
a so ga v času hladne vojne 
spremenili v »bunker«. Bese-
da je v navednicah, saj je bil 
to po domače larifari, saj bi v 
primeru, da bi bomba padla 
na tisto mesto, še vedno vsi 
izgubili življenje, ker je bil rov 

le 2-3 metre pod zemljo. 
Izlet se je končal z obiskom 
Potsdama, ki je mesto boga-
tih prebivalcev, ruske kolonije 
Aleksandrovka in prekrasne 
palače Sanssouci, kjer je trta 
zaklenjena kot v vitrinah, 
dokler ne napoči čas obrodi-
tve. Ekskurzija mi je bila zelo 
všeč, še posebej, ker sem do-
bila občutek, da znam nem-
ško, saj sem večino predavanj 
razumela. Ekstremen občutek 
za divjakinjo z zadostno oce-
no v znanju nemškega jezika.
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Projekt dijakov

Življenje pred 
in po DiVjaku

Na zapirajte vrat do lastnih misli
Verjetno se vam bo slišalo 
precej bizarno, ampak odkar 
sem del DiVjaka se je moj 
običajno preživet dan precej 
spremenil. Od naše prve iz-
daje sem prežeta z občutkom, 
da nekaj zmorem, da sem del 
nečesa in da mi prvič v življe-
nju nekaj uspeva. Prevečkrat 
sem se počutila kot ogromen 
lenivec. Danes pa vam javno 
razkrivam, da je teh dni ko-
nec in da lahko tudi vi svoj 
prosti čas pokurite na malo 
bolj produktiven način.
Sedaj nimam več tega odveč-
nega časa, ko sediš na kavču 
in ne veš kaj bi sam s sabo. 
Spravim se pod deko, vza-
mem v roke pisalo in papir ter 
začnem pisati. Pišem za v ča-
sopis, pišem zase in se sprašu-
jem, zakaj tega nisem počela 
že prej. Misli, ki vihrajo ena 
do druge se prej nikoli niso 
razvile, zato velikokrat ni-
sem imela mnenja o ničemer. 
Enostavno nisem vedela, kaj 
si sploh mislim o določenih 
stvareh. Sedaj, ko misel pre-
livam na papir, se veliko bolj 
poglobim o sami ideji. Kako 
zanimivo napisati, kaj poda-
ti v članku in predvsem kaj 
jaz mislim o tem. Moji mo-
žgančki uživajo v raziskova-

nju podatkov, 

povezovanju utrinkov v moji 
glavi in učenju same sebe. 
Ob  ˝učenju˝ snovi za šolske 
predmete tratim le prostor 
za spomin, ki ni mi prišel 
prav ob kakšnih lepših in bolj 
vznemirljivih dogodkih. Pra-
va škoda pa je ta, da moj opis 
ni daleč od resnice. Učencev 
se ne uči, vendar vbija v glavo 
kot izjemno pomembne po-
datke, katere bomo pozabili 
že naslednji teden. Kvantiteta 
pred kvaliteto je naša vrlina. 
Predvsem pa je žalostno, kako 
nas nekateri predmeti ne zani-
majo izrecno zaradi profesor-
jevega pristopa. Ob zanimivi 
učni uri je pozornost dijakov 
veliko večja, če slučajno še 
niste opazili. Moj razred, 3.B 
je najbolj ekstremen primer, 
ki  vam ga lahko podam. Ker 
nismo ravno povprečen ra-
zred je ta razlika zato še toliko 
bolj opazna. So predmeti pri 
katerih se svojih sošolk in so-
šolcev sramujem, v razredu je 
večji ˝džumbus˝kot v hlevu, 
noben ne posluša, nikakršne 
avtoritete nikjer na obzorju. 
Nato naslednja ura: zanimivo 
obvladovanje problematič-
nih mulcev in popolna tišina. 
Vprašanja se vrstijo, razvija se 
debata, možgančki na mestu. 
Redko katera faca je obsijana 

s sijem pametnega telefona ali 
pa naslonjena na mizo z zapr-
timi očmi.
Torej drage diVjakinje in div-
jaki, če so vaše glave prepol-
ne idej in se vam ne da učiti 
si skuhajte skodelico kave 
ali čaja, strgajte list iz starih, 
nepopisanih zvezkov in pre-
pustite domišljiji svojo pot, 
namreč le tako lahko vzgoji-
mo in vam zagotovimo lastno 
mnenje namesto, da se pre-
pustite toku in se izgubite v 
čredi bedakov. Uspešni izdel-
ki niso sto-procentno garanti-
rani, seveda se lahko zgodi, da 
napišete kaj precej neuporab-
nega in nesmiselnega ampak 
ste vsaj poskusili. Dobrodošli 
v odraščanje, kjer je zmotlji-
vost prisotna, brezbrižen in 
optimističen pogled skozi oči 
otroka pa večkrat dobrodošel. 
Ne obupajte nad seboj, na-
mreč če se z vajo nikakor ne 
izboljšate boste kljub temu 
sprostili napetost in stres, ki 
v svetu obrabljenih pisal ne 
obstajata. Pa srečno ustvarja-
nje želim! 

Petek zvecer...
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Življenje pred 
in po DiVjaku

V razmislek

Petek zvecer...
…leta 1940
Fant povabi dekle na zmenek, 
a šele takrat, ko dobi dovolje-
nje njenega očeta. Fant pride 
ponjo z očetovim avtomobi-
lom, ki mu ga je oče posodil 
le za ta večer in le do 23. ure 
pod pogojem, da avto pride 
domov točno tak, kot je odšel 
od doma. Dekle, ki se je na 
ta zmenek pripravljala že celi 
dve uri prej, se v obleki, ki ji 
sega kanček čez kolena, use-
de v avto in nasmejano pog-
leda fanta. Fant jo odpelje do 
najbližjega mesta, kjer imajo 
diskoteko. Kupi ji pijačo, sku-
paj odplešeta ducat plesov, ob 
vsaki priliki pa ji pove, kako 
čudovita je nocoj. Poskrbi, da 
dekleta ne zebe in da se ob 
njem počuti varno. Domov jo 
pripelje do 23. ure in se z njo 
dogovori za naslednji zme-
nek.

…leta 2013
Fant dekle povabi na zme-
nek preko mobilnega sporo-
čila. Dogovorita se za točno 
določeno uro in mesto, kjer 
se bosta dobila. V večini pri-
merov ji fant »časti« kino, če 
pa je velikodušen še kokice 
in pijačo. Odpelje jo na ogled 
grozljivke, saj je le tako po-
polnoma prepričan, da bo on 
tisti, ki ji bo dokazal, da jo 
zna zavarovati in da mu lah-
ko zaupa. Veliko smolo ima 
fant, če je dekle neizmerna 
oboževalka grozljivk in da on 
tega ne ve, ker nista nikoli do 
sedaj imela toliko časa, da bi 
na facebooku načela to temo. 
Po končanem ogledu filma 
se za slovo poljubita, nato pa 
se vsak zase odpravita proti 
domu. Za naslednji zmenek 
se še enkrat dogovorita preko 
mobilnega sporočila ali enega 
od družabnih omrežij.

…leta 2050
Fant in dekle se za zmenek 
dogovorita preko spletne ka-
mere. Čeprav vsak na svojem 
koncu sveta, si preko senzaci-
onalnega na novo odkritega 
spletnega mesta, odpravita 
na ogled igre, kjer igralec z 
daljinsko vodenim robotom 
s posebnimi in vsak s svoji-
mi edinstvenimi dodatki po-
skuša uničiti nasprotnika, na 
kar se da grozovit in ponižu-
joč način. Fant in dekle drug 
drugemu kupita pijačo, ki je 
hkrati tudi hrana, in si jo poš-
ljeta spet s pomočjo spletnega 
mesta in robotskih naprav, ki 
drug drugemu pripravljajo 
hranilne napitke. Zmenek se 
konča s poljubom preko ka-
mere. Za naslednji zmenek 
pa se ne dogovorita, saj sta po 
tem večeru tudi uradno par. 
To veselo novico objavita na 
spletu, kjer si jo v naslednjih 
treh minutah ogleda vsak člo-
vek na Zemlji. 

MB
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Pravijo, da se nič ne prodaja bolje kot seks. To je tudi dokazala pisateljica E. J. James, ko je napisala 
trilogijo 50 odtenkov. Ni bilo potrebno veliko časa, da se je o knjigi razvedelo. Sama sem za knjigo 
in njeno zgodbo izvedela od prijateljice. Kar nekaj časa so knjige poležavale na moji nočni omarici, 
preden sem jih končno prebrala. Kmalu za tem smo si film ogledale s prijateljicami v kinu. In naj 
vam priznam, da sem bila v resnih skrbeh, da bodo za ta obisk izvedeli drugi moji prijatelji ali pa 

celo družina.

Strah je bil povsem odveč. 
Res, da je bilo v filmu ne-
kaj scen z erotičnimi prizo-
ri, vendar še zdaleč ne tako 
nazornimi kot v knjigi. Ne 
smem zgrešiti tudi to, da so v 
filmu predstavili le zares pot-
rebne odseke iz knjige, ki so 
bili ključni za zgodbo. Pogre-
šala sem veliko dogodkov iz 
knjige, ki so se mi zdeli zelo 
pomembni za lažje razume-
vanje osebnosti glavnih likov 
ter posledično razumevanja, 
zakaj bi se preprosto dekle, 
načeloma zdravega razuma, 
podalo na tako življenjsko 
pot. 
No, pa da ne bom samo kri-
tizirala. Vsaka plat ima dve 

strani in to 
drži kot pri-
bito. Klanjam 

se glavnima igralcema, ki sta 
po mojem mnenju odlično 
odigrala, še več, lika sta res-
nično popolnoma »vdela«. 
Vsakomur, ki si je film ogle-
dal, je verjetno prišlo na mi-
sel, kako nerodno je moralo 
biti snemati takšne prizore. 
Prav zaradi slednjega sta glav-
na igralca pri meni na častiv-
rednem mestu. Glasba je bila 
primerna za film in zgodbo. 
Še posebej nova različica pe-
smi Crazy in love od Beyonce. 
Čeprav se ne zavedamo do-
volj, je glasba velikega pome-
na in že samo ta mora gledal-
ca oz. poslušalca popeljati v  
svet filma. In res lahko rečem, 
da jim je v tem filmu uspelo. 
Pa tudi čez grafiko nimam 
pripomb. 
Iskreno pa upam, da imajo 

dekleta ter tudi fantje real-
no predstavo o filmski zgod-
bi. To, kar Christian počne 
Anastasii, se imenuje zloraba. 
Proti zlorabi pa se bojujemo 
že vrsto let in bi bilo zelo čud-
no, če bi jo sedaj sprejeli kot 
neko vrsto užitka. Če imate še 
vseeno težave, postaviti se na 
realna tla, pa razmislite o nas-
lednjem. Koliko ljudi poznate, 
ki imajo v svojem domovanju 
poleg kuhinje, dnevne sobe, 
kopalnice in spalnice še mu-
čilno sobo? In katera izmed 
teh oseb, če vam je kakšna 
prišla na misel, ni psihopat? 
Torej, dobrodošli na planetu 
Zemlja. Končno dejstvo je, da 
je zgodba zgolj zelo odlično 
napisana in predstavljena fik-
cija. 

Fikcija ni fakcija

DIvJAKov komentar

Siva ni moja barva
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Fikcija ni fakcija

DIvJAKov komentar

Siva ni moja barva
Hmm, Petdeset odtenkov sive. Ena najbolje prodajanih trilogij vseh časov, zdaj pa še eden najbolj 

gledanih filmov ob izidu. O vsem tem pa obstajata samo dve mnenji – ljubiš  ali sovražiš – vmesne  
stopnje ni. Verjetno lahko po naslovu sklepate, v kateri tabor spadam jaz. 

Moram pa priznati, da ni bilo 
vedno tako. Knjige sem preb-
rala približno dve leti nazaj in 
so mi bile dokaj všeč. Sicer se 
mi niso zdele karkoli poseb-
nega ali izjemnega, pač še ena 
tipična ljubezenska zgodba, 
le da je popestrena s precej 
sočnimi prizori. Nato pa se je 
začelo. Moja najboljša prijate-
ljica je prebrala knjige in bila 
nad njimi naravnost navduše-
na. Cel mesec sem poslušala 
samo to, kako je Christian 
Grey popoln moški, kakšna 
srečnica je Anastasia in kako 
noro bi bilo, če bi se njej zgo-
dilo kaj takšnega. Po pravici 
povedano, sem jo imela poln 
‘’kufer’’. Čeprav sem ji to po-
vedala neštetokrat, ni nič za-
leglo. 
No in tako je prišlo na dan 
moje sovraštvo do tega lite-
rarnega dela. Sicer je vmes 
vsa norost že poniknila, nato 
pa se je približeval izid filma. 
Takrat pa ni s tem težila samo 
ena prijateljica, ampak kar tri. 
Povem vam, skoraj bi se mi 
odpeljalo.
Ob tistem času smo lahko 
povsod zasledili evforijo nad 
filmom. Kam smo prišli, da 
današnje ženske poveličuje-
jo pretepanje. Res ne morem 
verjeti, da si ženske tega želijo 
in svojim fantom pravijo, naj 
bodo bolj podobni Christia-

nu. Da, vem, ženske imamo 
rade nekoga, ki prevzame 
pobudo, ki ima kontrolo nad 
nami, vendar pa se to konča, 
ko postane za nas že neprije-
tno. Vse bi mi bilo prav, če bi 
Anastasia res to hotela in uži-
vala v tem, vendar  Christian 
ni vedno upošteval njenih že-
lja. Na koncu bo nekdo svojo 
partnerko hudo pretepel, pa 
čeprav samo v igri, pa bo cela 
panika. Sicer je absurdno, da 
ob vsem današnjem ome-
njanju feminizma in boju za 
žensko enakopravnost ženske 
še vedno čutimo potrebo, da 
bi se moškim podrejale. To je 
po mojem mnenju globoko 
zasidrano v naši podzaves-
ti, kar je posledica tisočlet-
ne vzgoje. Tipična podoba 
ženske kot gospodinje, ki je 
odvisna od svojega moža, še 
dandanes ni popolnoma izgu-
bila svoje moči, čeprav ženske 
postajamo čedalje 
bolj neodvisne 
in se končno 
osvobajamo 
m o š k e 
nadvlaa-
de. S 
tem 
f i l -
mom 

s m o 
s t o -

pile korak nazaj. Sicer je film 
dosti ljudi razočaral, saj je bil 
globoko pod njihovimi priča-
kovanji. Sama ne vem, saj si 
ga nisem ogledala.
Za konec bi povedala le to. 
Drage dame, Christian Grey 
je izmišljen lik. Morda je res 
noro seksi, bogat, vpliven in 
oh in sploh božanski, ven-
dar ne obstaja in verjamem, 
da na svetu ni moškega, ki 
bi mu bil podoben. In hvala 
bogu za to! Imejte rade svo-
je fante takšne, kot so, pa če 
ravno niso milijarderski lepo-
tci. Če vam namesto poleta s 
helikopterjem lahko nudijo 
samo topel objem ali pa vam 
namesto audija kupijo rože, 

bodite hvaležne 
in vedite, da jim 
Christian Grey 
ne deže niti do 
kolen. Po drugi 
strani pa se jim 

ne pustite. 
Pokažite 
jim, da 
s m o 
od hu-
diča!
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Kebab kot ga poznaš, ni kebab na Švedskem, ne pogovarjaj se z ljudmi na avtobusu, v klubih ne 
naročaj koktajlov, saj si jih verjetno ne moreš privoščiti, čim več hodi v savno, neprijaznosti in odre-
zavosti ljudi ne jemlji preveč osebno, ne dovoli, da te zimska tema spravi v depresijo, Ikea je rešitev 
za vsak problem in lista se nadaljuje. Seznam napotkov za preživetje, kot so mi pojasnili, ko so mi 
ga potisnili v roke na Arlandi, glavnem stockholmskem letališču. Sama pri sebi sem se nasmehnila, 
medtem ko so moje oči preletele seznam. Vau, sem si mislila, morda pa Švedi le niso tako neduhoviti, 

kot slovijo. To bo super. To leto bo moje. Nedvomno najboljše v mojem življenju.

 Prvič sem v tujini brez star-
šev ali prijateljev, tu ne poz-
nam nikogar in kljub temu 
da mi besede, ki prihajajo iz 
njihovih ust, zvenijo bolj ki-
tajsko kot pa »narečna nem-
ščina«, ki mi jo je obetavno 
obljubljal nek svetovni popot-
nik, ki sem ga brala na letalu, 
me prav nič ne skrbi. Sem pa 
zato tako vznemirjena kot, 
hm, sploh ne vem, kaj bi lah-
ko dala za primero. Nič se mi 
namreč ne zdi primerljivo z 
vznemirjenostjo, ki jo čutim. 
Zato si torej pač predstavljaj-
te največjo mero vznemirje-
nosti, ki si jo lahko zamislite. 
Ste? Dobro. In zdaj zmnožite 
s krat 78. Tako, to bi moralo 

zadostovati. 
Seznam zlo-

žim in zatlačim med prepolno 
natovorjeno prtljago, v katero 
sem včeraj spakirala svoje ce-
lotno življenje. Na drugi stra-
ni terminala že vidim mojo 
gostiteljsko družino. Mojo 
novo družino, pri kateri bom 
živela celo leto. Neverjetno 
prijazni so in njihova odpr-
tost še enkrat potrdi, da tis-
temu seznamu res ni verjeti. 
Tako vsaj mislim. Navduši 
me velika stara lesena hiša, 
oblečena v obvezno rdečo 
fasado z belimi obrobami. 
Naslednji dan me moja nova, 
starejša, plavolasa, plavooka 
in nasploh čez vse čudovita 
– torej švedska – sestra v vol-
vu pelje v šolo. Šola je super! 
Polna prijaznih učiteljev, ki 
mi pravijo, naj jih kličem po 

imenih, in fantov, ki izgledajo 
kot Peeta iz Iger lakote. Pa še 
iPada sem dobila. Na to bi se 
lahko navadila, si mislim. In 
sem se. Minilo je 11 mesecev 
in jaz sem v tem času postala 
specialistka za Švedsko. Nau-
čila sem se mnogo stvari, na 
primer to, da kave ni nikoli 
preveč. (»Neža, to ni preti-
ravanje, 7 skodelic na dan je 
povsem normalno.«) Vrsta je 
sveta stvar! Vrste na bankah, 
vrste pred stojnicami s kuha-
nim vinom, vrste na zabavah, 
vrste na pogrebnih zavodih. 
Vrsto se spoštuje. Prehiteva-
nje odsvetujem, razen če ni-
mate nič proti dvajsetim pa-
rom oči, ki vam bodo prebodli 
hrbet. Pa kaj potem, če zamu-
dite vaš zadnji vlak ali pouk, 

Glosa

V  vrsto ali zapusti drzavo
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V  vrsto ali zapusti drzavo
kajne? Ni važno, kateri mesec 
leta je. Stavek »Zima prihaja.« 
se vedno zdi sprejemljiv. Zato 
je poletje edini čas, ko si želi-
te obiskati Švedsko. Verjemi-
te mi. Enkrat za spremembo 

je zunaj svetlo in ljudje niso 
depresivni. Tudi sami radi re-
čejo, da je švedsko poletje naj-
boljši dan v celem letu. Švedi 
so poznani po dobri glasbi. 
Ne vem za vas, ampak meni 
je od Aviciija že slabo. Ja, ja, 
saj razumem, da ta mladi 
Stockholmčan velja za enega 
najboljših DJ-jev na svetu, 
ampak to bi vedela tudi brez 
neprestanega vrtenja njego-
vih komadov na radiu. ABBA 
je še vedno kul in od vas kot 
prebivalca Švedske se priča-

kuje izčrpno poznavanje vseh 
njihovih pesmi. Slovijo tudi 
po dobri hokejski ekipi. Naj 
vam dam prijateljski nasvet: 
Nikoli ne recite, da ne spre-
mljate, ali še huje, ne marate 

hokeja. S tem jih boste užalili 
v dno duše. Hokej je nacio-
nalni ponos, dolžnost vsakega 
Šveda. Aja, ena stvar je še huj-
ša. Da omenite poraz v finalu 
na lanskih olimpijskih igrah. 
Temu se je dobro izogibati 
tako zelo, kot se Švedi izogi-
bajo pogovorom z neznanci. 
Če imate tradicionalno slo-
vensko ime, kakršnega imam 
jaz, po možnosti s po nekaj 
šumniki v imenu in priimku, 
se sprijaznite s tem, da vaše-
ga imena ne bo znal izgovo-

riti nihče. Ko tudi po enem 
letu vsakodnevne vaje vaše 
ime še vedno zveni približno 
tako pravilno, kot je pravilen 
moj test iz fizike (beri: dvoj-
ka je uspeh), vam postane 

popolnoma vseeno, če ste 
Niša, Neca ali pa Lisa. Kaj še 
ostane? Švedska hrana, seve-
da. Ah, večna dilema. Nekaj 
stvari je tako ogabnih, da me 
že ob samem opisu jedi sili na 
bruhanje, druge pa so narav-
nost veličastne. Priznajmo si, 
vsi si po celodnevnem teka-
nju po Ikei radi privoščimo 
krožnik mesnih kroglic. Pije 
se za praznike (Švedi imajo 
veliko prazni-

kov).
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Naslov podteme Dogaja se

Od kavča naprej...
No, moji dragi somučeniki, pa smo pri drugi številki diVjaka in drugi rubriki Dogaja se. Da ne bom 

dolgovezila, začnimo na začetku tistega, česar nisem zajela že v prejšnji številki.

Na naši gimnaziji se je v E-šo-
li, bolj znani kot ''kavč'', zače-
tek februarja odprla razstava 
likovnih del naših dijakov. Da 
je bilo bolj uradno, so priredi-
li tudi otvoritev razstave. Li-
kovna dela si bo možno ogle-
dati do maja. Če tega še niste 
storili, si jih čim prej oglejte, 
saj so izjemna. Ali pa vsaj 
naslednjič, ko boste šli po 
kavo, eno oko vržite na stene 
okoli sebe. 
Že drugo leto zapored smo 
13. 2. 2015 na šoli izvedli 
EKOdan. Dijakinje iz 3. C, 
Tamara Kovač, Ela Mejač, 
Nika Pogačar, Nika Svetina, 
Tamara Turšič, Anja Vavpo-
tič, ter njihove mentorice, 
Irena Oblak, Tina Ličina, Ve-
ronika Žnidaršič in Iva Legat, 
so v E-šoli pripravile različne 
delavnice, pri katerih smo 
lahko sodelovali vsi. Letošnja 
tema je bila zmanjševanje 
ogljičnega odtisa.
V petek, 13. in soboto, 14. 
februarja, je potekal infor-
mativni dan. Našo šolo si je 
ogledalo veliko bodočih gim-
nazijcev, ki jih lahko (s prip-
ravljenimi vodoodpornimi 
flomastri) pričakujemo v je-
seni.
16. in 17. februarja se je v Gle-
dališču Toneta Čufarja doga-
jal že tradicionalni dramski 
festival.  Na odru so se zvrstile 

mnoge igral-
ske zasedbe, 
med njimi 

tudi zasedba naših profesor-
jev. Vse skupine so odlično 
pripravile in odigrale svoje 
igre. Vsem čestitamo in se 
jim zahvaljujemo za prečudo-
vita dva večera. Fotografije si 
lahko ogledate na facebooku.
Prav tako je bil 17. februarja 

pust, dijaki 3. letnikov pa so 
organizirali pustno prireditev. 
Lahko smo si ogledali nekaj 
zelo zanimivih mask, katera 
pa je bila najboljša, presodite 
sami. Po pustni prireditvi smo 
člani našega uredništva odhi-
teli v Ljubljano na uredništvo 
časopisa Dnevnik. Tam smo 
imeli še zadnji sestanek z 
našo mentorico Petro, uredili 
pa smo tudi zadnje podrob-
nosti v zvezi z izidom naših 
člankov. Verjetno ste lahko po 
šoli zasledili natisnjene strani 
časopisa, če pa ste si vzeli še 
kakšno minuto in jih prebrali, 
se vam zahvaljujemo.
Konec februarja pa so se štir-
je naši dijaki in pa profesor 
Povšin z MEPI-jem odpravili 
na Mauritius, kjer so preži-
veli štirinjast sončnih dni. 
Naši dijaki, Luka Prezelj, Le-
nart Dolar, Blaž Žerjav Jereb 
in Miha Smolej, so na otoku 

spoznali način življenja, nji-
hovo kulturo in se naužili le-
pot tega daljnega sveta. Več si 
lahko preberete na facebook 
strani Gimnazija Jesenice – 
MEPI, kjer boste našli tudi 
nekaj zelo zanimivih fotogra-
fij. Še dobro, da se je profesor 

Povšin hitro vrnil, saj smo 
bili pri fiziki res že v zao-
stanku.
V okviru projekta SKK 
(Dvig socialnega in kul-
turnega kapitala) se je ne-
kaj naših dijakov udeležilo 
krvodajalske akcije.

Na državnem srednješolskem 
smučarskem prvenstvu na 
Rogli so naši dijaki osvojili 
izjemno prvo mesto. Ekipo so 
sestavljali: Blaž Žerjav Jereb 
in Luka Prezelj iz 2. a, Nejc 
Robič iz 2. š, Žiga Štefančič 
iz 4. c in Žan Mekina iz 4. š 
razreda. Vsem iskreno česti-
tamo!
Letošnjega državnega tekmo-
vanja iz znanja italijanščine 
pa sta se udeležili dve naši 
dijakinji, Katarina Globočnik 
in Sajra Mušić iz 3.d. Obe sta 
osvojili bronasto priznanje. 
Bravo dekleti!
To naj bi bilo z moje strani 
vse. Upam, da sem vam vsaj 
malo osvetlila, kaj se na naši 
šoli vse dogaja. Moj načrt, da 
bom začela hoditi na več pri-
reditev, se še ni uresničil. Pa 
saj imam čas še celo naslednje 
šolsko leto. Važen je namen. 
Do naslednjič!
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Lepo tej vidt! Kak si kej?
Lah ti pokažem neki dobrih idej.

Oče, mati, ata, stric 
pravijo, da sm čarodej.
Moj bog, poglej ta fris,

zgledaš k nasledna miss.
Če všeč sm ti, mi cifro dej.

New money, suit and tie
I can read you like a magazine

Govorice krožijo,
tut o meni use se zve.

Lah sva prijatelja,
mogoče funkcijonirava,

Hit me primi za roko
dobra boš sam še en dan al dva...

Mogoče skup bova za vedno,
ali pa gre vse po zlu.

Dej povej, ko ti bo bedno,
če blo je vredno srčnih muk.

Po mnenju mojih bivših
res nisem biu svetnik.
Men je ljubezn igra,

teb magični trik.

Z Renaultom šla bova predeleč,
ker še premlada sva.

Ljubezni jutr lah ne bo več,
lah se prizadaneva.

Dolg mam seznam vseh bivših,
plis, ne sovraži me,

ker nekej mest je praznih,
pripišem te.

Vedno bolj se mi kadi...
lah ti pokažem ko se zvije čik.

Ne gledaš več me v oči,
ko neki carskega razlagam

Punči, dej že zresni se.
Nič več ne poslušaš me.
Najhuje pa še bliža se.

O, joj.

Tisti del je meseca,
ko te zadane menst***cija

Z besedam, trnji bodeš me,
ni tako kot se zdi, veš,

ona me samo uči,
ker sm zabil pri fiziki.

Če zdejle greš, se vrneš mi.
Sej jes sm sanjski moški tvoje nočne more.

Prevod pesmi

Vpišem te v blank space
                                       Blank Space - Taylor Swift

Izziv zate: na youtubu poišči to pesem, jo predvajaj (priporočamo čimbolj 
naglas), ter zraven na ves glas poj. Poskusi zapeti celo pesem brez vmesnih 

izbruhov smeha. Naloga je z večjim številom 
                 udeleženih vedno težja.Veliko sreče!
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Reportaža

Širjenje nasmehov v 
nasmejani državi Afrike
Odhod od doma je vedno težka odločitev, a vedenje, da delaš nekaj dobrega in s tem pomagaš dru-
gim, odločitev močno olajša. Prostovoljstvo, še posebej v tujini, razširi pogled na svet in ti odpre oči 

za resnične probleme človeštva.

Dvajsetletna Almedina Ra-
mič je bivša dijakinja Gimna-
zije Jesenice, ki se je takoj po 
končani srednji šoli odpravila 
v neznano.  V zadnjem letu 
najstništva je preko društva 
Za otroke sveta odšla na pro-
stovoljno delo v Gambijo.  To 
je bil velik mejnik v njenem 
življenju. Tam je bila le en 
mesec, a Gambija je postala 
njen drugi dom, zato se bo 
tja vrnila čim prej in za čim 
dalj časa, ne izključuje pa niti 
možnosti selitve. 

V Gambiji je vse bolj prvin-
sko, preprosto. Ljudje imajo 
veliko manj, a so tudi veliko 
bolj srečni. Že od rojstva so 
vajeni skromnejšega življenja, 
vezi med njimi pa so veliko 
močnejše. V razvitih državah 
je solidarnosti vse manj, ljud-
je v Gambiji si delijo vse, ker 
preprosto nimajo druge izbi-
re, če hočejo preživeti. Bolj ko 
je država razvita, manj potre-
bujemo pomoč drug drugega 
in bolj smo samostojni, samo-
svoji, sami, izolirani. Gambij-
ci dihajo kot eno, saj so vsi 
na istem. Delijo si življenje v 
pomanjkanju, prav tako pa si 

delijo vero, kul-
turo, jezik in ta 
povezanost jih 

ohranja srečne kljub slabim 
razmeram. Nam se te razmere 
zdijo slabe, njim sploh ne, saj 
drugega ne poznajo. 

Revščina je za večino prva 
asociacija na afriške države. 

Revščina Gambije v resnici 
izvira predvsem iz neizkori-
ščenosti naravnih virov. Ima 
na primer ogromno araši-
dov, ki jih izvažajo, ne da bi 
se zavedali, da bi predelane 
arašide lah-
ko prodajali 
n e k a j k r a t 
dražje in že 
samo to bi 
zagotovi lo 
veliko sta-
bilnejše go-
spodarstvo, 
saj bi to pri-
neslo tudi 
nova delov-
na mesta za 
d o m a č i n e 
in številne 
tovarne. Ne-

izkoriščeno ostaja tudi sadje. 
Mangi in banane gnili ležijo 
po tleh. Domačni so jih pre-
siti, predelava in izvoz pa jim 
sploh ne padeta na pamet. 
Država ima velik potencial na 
gospodarski ravni, a se prebi-
valci tega ne zavedajo. Večino 
dobička, na žalost, še vedno 
poberejo evropske države in 
ZDA. »Ne zavedajo se, koli-
ko so v resnici vredni njihovi 
osnovni viri.« To bi moralo 
biti Slovencem poznano, saj 
se nam podobno dogaja pri 
izvozu lesa, katerega predela-
ne izdelke drago odkupujemo 
nazaj.
Kako Gambija spremeni člo-
veka?
Tam se dejansko osredotočaš 

»Ljudje si moramo po-
magati. Živimo v druž-
bi,  kjer živi vsak zase in 
to nas vodi v propad.«  
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le na pomembne stvari. Na 
pomoč drugim, osnovno hi-
gieno, hrano, izobrazbo. Za 
moj največji 
dosežek bom 
vedno štela, 
da sem sku-
pino otrok v 
Gambiji na-
učila napisati 
črko A. Ko 
prideš nazaj, 
se ti vse zdi 
tako nepo-
membno. So-
dobna evrop-
ska družba je potrošniška, 
razne kavice, žuranja in na-
kupovanja se zdijo predragi 

in nepotrebni. Ko greš ven, 
na zabavo, preračunavaš, ko-
liko riža bi lahko kupil za ta 

denar in ga podaril resnično 
pomoči potrebnim, a družba 
te vse prehitro potegne nazaj 

v prejšnji način življenja. 
»Naučila sem se ceniti resnič-
no pomembne stvari. Zavedla 

sem se, da večina na-
ših ‘’težav’’ sploh ne 
zasluži te besede. Moj 
pogled na življenje se 
je korenito spremenil. 
Ko gledaš ljudi v re-
vščini, brez osnovnih 
potrebščin, ki so kljub 
vsemu neizmerno 
srečni, nasmejani in 
solidarni, začneš ceni-
ti resnične vrednote, 
ki jih v razvitem svetu 

prepogosto pozabljamo.«

VPRAŠANJE POSVOJITVE
Bi posvojili otroka iz Gambije in ga pripeljali 
v Evropo, kjer bi imel sicer več priložnosti, ne 
bi pa bil tako srečen, saj bi bil deležen več-
jega stresa? Poleg tega so stroški posvojitve 
tako visoki, da bi s tem denarjem preskrbeli 
številne družine, ne ‘’rešili’’ le enega.

Anekdota:
»Ogromna je tudi razlika v birokraciji. Ko v Gambiji prideš dvignit denar, zgolj oši-
nejo tvoj osebni dokument (ali pa te le vprašajo, kdo si) in ti verjamejo na besedo. 
Dajo ti toliko denarja, kolikor rečeš, da so ti ga nakazali. V Sloveniji za nakazovanje 
v Gambijo potrebujejo osebni dokument, ki ga natančno pregledajo, da potrdijo 
verodostojnost, ter nato še nešteto potrdil in podpisov. Kam je denar 
namenjen, kakšna je višina nakazila… skratka ogromno papirologije. 
Če bi se le zavedali, kako poenostavljen je postopek v Gambiji.«
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Reportaža

Enkrat  prostovoljec,                         
vedno  prostovoljec!

Poznate občutek, ko imate nekoga tako močno radi, da se vam srce stre samo ob utrinku misli, da 
bi se tej osebi karkoli zgodilo... K meni se tak občutek pritihotaplja vedno pogosteje, saj moja sestra 
Aneta velikokrat odhaja v kraje, o katerih si večina nas še sanjati ne upa. Najprej k našim sosedom 
na Hrvaško, v Italijo in Avstrijo, potem malce bolj proti jugu v Srbijo, Grčijo, Turčijo in na Malto, pa 
spet proti severu Evrope v državi Beneluksa, Belgijo in na Nizozemsko, pa v Nemčijo in na Češko, iz-
jema nista niti otoški državi Velika Britanija in Irska, pa spet na jug, tokrat še bolj, k širokim nasme-
hom v Tunizijo, Kenijo in na Madagaskar, potem s transibirsko železnico od Rusije preko Mongolije 

do Kitajske, v zadnjem letu pa še čez Indijski ocean v Indijo. 

Anetino prvo prostovljno po-
tovanje je bilo leta 2012, ko 
se je s skupino sedmih pro-
stovoljcev v okviru projek-
ta POTA odpravila na Ma-
dagaskar. Pred odhodom v 
»neznano« so pridno zbirali 
finančna sredstva ter šolske 
potrebščine, imeli pa so tudi 
dva pripravljalna vikenda, 
kjer so se dodobra spoznali in 
povezali. Z zbranimi sredstvi 
so pri slovenskih misijonar-
jih na jugozahodu države v 
mestih Farafanga, Ampitafa, 
Manambondro in Ranome-
na z otroki preživeli never-
jeten mesec dni, od julija do 
avgusta. Na tem revnejšem 
delu otoka so na šestih misi-
jonih pripravili nekajdnevne 
oratorije, ki se jih je udeležilo 
okoli 400 otrok. Vsak izmed 
prostovoljcev je vodil eno de-
lavnico, v kateri so z otroki 
ustvarjali, prepevali, plesali 
ter se igrali družabne in špor-

tne igre. »Spo-
minjam se 
prvih stikov 

z otroki. Njihove 
velike rjave oči so 
nas opazovale, kot 
da smo pravi Ne-
zemljani. Njihove 
iskrice v očeh pa so 
nam sporočale, da 
nas želijo spoznati,« 
pripoveduje Ane-
ta. Kot študentka 
Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike na Pedagoški fa-
kulteti Univerze v Ljubljani 
pa si je Aneta želela spoznati 
tudi, kako tam dojemajo dru-
gačnost,  ali jo sprejemajo ali 
zavračajo. Ugotovila je, da iz-
raza drugačnost, v smislu, da 
bi bili ti ljudje zapostavljeni 
ali v kakršnemkoli pogledu 
manjvredni, na Madagaskar-
ju ne poznajo, drug na druge-
ga gledajo kot na čudež sveta. 

Njen drugi velik prostovoljni 
podvig pa je bil leta 2014, ko 
sta s kolegico Matejo odpo-
tovali v deželo tisočerih barv 
in najrazličnejših vonjev, v 
pisano Indijo. Tja sta se po-

dali z velikimi nahrbtniki, 
prav tako za mesec dni, od 
julija do avgusta. Prostovolj-
no delo sta opravljali v šoli 
Piali Asher Alo, na obrobju 
mesta Kolkata. Šola je name-
njena najrevnejšim otrokom, 
ustanovila pa sta jo Sloven-
ka Mojca Gayen in njen mož 
Anup Gayen.  V šoli sta otro-
ke poučevali angleški jezik, 
pripravili sta delavnice na 
temo »Svet« in skupaj z njimi 
uživali v ustvarjanju. V času 
svojega bivanja v Indiji pa sta, 
kot se za prave popotnice tudi 
spodobi, združili prijetno s 
koristnim in tako preizkusili 
značilno indijsko kulinariko, 
občudovali njihovo bogato 
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arhitekturo, se naučili ben-
galske abecede, uporabljali 
številna, za Indijce popol-
noma vsakdanja prevozna 
sredstva, in se pustili obleči v 
sarije – tradicionalna  ženska 
oblačila. Zaradi prahu, uma-
zanije in visokih temperatur 
v kombinaciji z neprestanim 
znojenjem ter monsunskim 
deževejem za piko na i sta se 
večkrat borili s prebavnimi 
motnjami, omotičnostjo in 
dehidracijo. Pa vendar ju to 
ni ustavilo. Odločili sta se, 
da bosta nekaj svojega časa 
podarili tudi ljudem v centru 
Nobelove nagrajenke matere 
Tereze. Center je namenjen 
ljudem z ulice, zapuščenim in 
takim na robu smrti. 
Ker sta si želeli prido-
biti čimveč izkušenj 
na pedagoškem po-
dročju, sta pomagali 
na oddelku za otroke 
s posebnimi potreba-
mi, kjer sta spoznali 36 
otrok s težjo motnjo v 
duševnem razvoju in 
drugimi primanjkljaji. 
»Čeprav sva dela z naj-
različnejšimi otroki vajeni, pa 
sva bili tokrat postavljeni pred 
velik izziv. Razmere, v katerih 
živijo otroci, so pretresljive in 
za marsikoga izmed nas ne-
predstavljive. Način dela za-
poslenih je špartanske narave 
in kar kriči po spremembah.
Vse aktivnosti – hranjenje, 
previjanje, spanje, igra – se  
namreč odvijajo v istem pro-
storu, kjer se hkrati zadržu-
jejo vsi otroci, vsak s svojimi 
individualnimi potrebami,« 
pripovedujeta Aneta in Mate-
ja.  Kljub temu pa so se jima 
v spomin najbolj vtisnili hva-

ležni nasmejani obrazki, ki ju 
bodo za vedno zaznamovali. 

Poleg prostovoljstva v tujini 
pa Aneti ne manjkajo izkušnje 
tudi s prostovoljstvom doma. 
Program Človek za druge, 
mednarodni festival »Igraj se 
z mano« in prostovoljno delo 
na Specialni olimpiadi je le 
nekaj izmed številnih načinov, 
kako Aneta zapolnjuje svoj 
prosti čas. »Prostovoljstvo ti 
ne da samo koristnih izku-
šenj, novih poznanstev in za-
bavnih izzivov, temveč tudi 
košček srca vsakega, ki mu 
pomagaš in to je neprecen-
ljivo.« Aneta je trenutno na 
Erasmus izmenjavi v Zagre-

bu, kjer bo opravila prvi se-
mester 4. letnika, potem pa 
bo šolanje nadaljevala v Slo-
veniji. Kakšni so njeni načrti 
za prihodnost, se nikoli ne ve, 
saj je resnično  oseba, ki se 
prepušča toku življenja. Jeseni 
se spet odpravlja na Hrvaško, 
kjer bo sodelovala v projektu, 
ki ga organizirajo hrvaški štu-
dentje. Teden dni bo preživela 
v družbi odraslih s posebnimi 
potrebami. Sicer pa malce su-
mim, da bo njeno naslednje 
nepozabno doživetje »otok 
ledu in ognja« Islandija, veli-
ko pa govori tudi o tem, da bi 

še enkrat obiskala Indijo. 

Ko Aneta pripoveduje o svo-
jih doživetjih, jo nemalo ljudi 
vpraša, kje najde čas, pred-
vsem pa denar za take pod-
vige, ona pa z igrivim nasme-
hom v očeh odgovarja: »Vsi 
ljudje nekaj ljubimo, vsi ima-
mo neko strast in hrepenenje 
v življenju. Moja je čas, ki ga 
lahko preživim z otroki iz vse-
ga sveta in če lahko pri tem še 
spoznam tamkajšnjo kulturo 
in raziščem neznano deže-
lo, zakaj pa ne. Zdaj, ko sem 
že stari maček v potovanjih, 
lahko z gotovostjo rečem, da 
so sanje, predvsem pa to, da 
si jih prizadevamo uresniči-

ti, ena izmed najbolj 
pomembnih stvari v 
življenju. Če se sanjam 
odpovemo, je velika 
možnost, da smo se 
v trenutku, ko smo to 
storili, odpovedali tudi 
samemu sebi.« 
Aneta je oseba, ki nav-
dihuje. Mene pred-
vsem s pogumom 
in trdno voljo, ki se 

večkrat prelevi v trmo. Mami 
pravi, da imamo to v druži-
ni. Če bi me pri šestih letih 
vprašali, kaj si želim postati, 
ko odrastem, bi odgovorila 
pevka, če bi me vprašali pri 
dvanajstih, bi rekla flavtist-
ka v Simfoničnem orkestru 
RTV Slovenija, pri štirinajstih 
sem si želela biti učiteljica, pri 
petnajstih pisateljica, še pred 
enim tednom zdravnica brez 
meja. Če me vprašate zdaj, si 
želim samo to, da postanem 
nekdo, ki bo vsaj kanček po-
doben moji se-
stri.
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Mnogo ljudi ima o tatujih napačno predstavo in posledično predsodke. Skozi zgodovi-
no so tatuji imeli različen pomen in so bili celo statusni simbol, zato mnogi staromo-
dno gledajo nanje kot na znak uporništva, nečesa neprimernega in negativnega. Tatu 
je v resnici slika. Je umetnost, tako kot slika na platnu ali papirju, le da je vtetovirana. 
Je slika, ki ti veliko pomeni, ali ti je zelo všeč in jo želiš imeti na sebi. Danes so tatuji 
dostopnejši, veliko ljudi jih dela doma in v vsakem večjem kraju se gotovo najde kak-

šen studio. 

Tatuji so se mi od nekdaj 
zdeli kul in vedela sem, da 
ga bom nekega dne imela 
tudi jaz. Nisem pa priča-
kovala, da bom tako nav-
dušena. Tatuji so kot čips. 
Ne moreš imeti samo 
enega. Svojega prvega 
sem izbirala in risala ne-
kaj mesecev. Nisem vede-
la, da ga bom dobila tako 
kmalu, ampak imela sem 
srečo (za tatu namreč 
moraš biti polnoleten, 

jaz pa še 
nisem). Ko 

smo se na treningu po-
govarjali, je prijateljica 
omenila, da njena sestra 
tetovira doma. Dogovori-
la sem se že za naslednji 
vikend. Faza pred tetovi-
ranjem je nekaj posebne-
ga. Poln si pričakovanja 
in adrenalina in radove-
dnosti, zavedaš se, da je 
tvoja odločitev dokončna 
in počutiš se kot sam svoj 
šef. Dan prej sem izbirala 
med zadnjima možnost-
ma in ko sem se odločila, 
sem vedela, da je to pravi 

tatu zame. Nedelja je bila 
popolnoma navadna, ob 
treh popoldne pa sem se 
usedla na avtobus in od-
peljala v Bohinj. 

Nenavadno, nadležno, 
pekoče, čudno, boleče, 
tresoče zbadanje. Veliko 
zbadanja. Po desetih do 
petnajstih minutah sem 
se že čisto navadila. Ob 
pogovoru in glasbi je čas 
hitro minil in ko je bilo 
končano... 

.... In ko je bilo končano, 
sem bila več kot navdu-
šena. Tatu imam! Zdelo 
se mi je noro, da bom za 
vedno zadaj na rami ime-
la opozorilo in opomnik 
na to, da sem to, kar sem, 
in to cenim. Pa še res lep 
je, niti malo podoben ka-
teremu koli na internetu. 

Prvič

Tatu
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Tatu Poleg občudovanja v ogle-
dalu in stalnega prever-
janja, če je še tam in če je 
še tako kul, me je nasled-
nji teden najprej spremljal 
pekoč občutek in zatego-
vanje, kasneje pa neznos-
no srbenje. Danes, kakšen 
mesec po tem, mi ni bilo 
niti sekundo žal, da ga 
imam. Postane del tebe, 
želiš si več delčkov, ki te 
dopolnjujejo in so samo 

tvoji. Upam, da čez čas ne 
bo treba več skrivati tega 
ali se bati, da zaradi tatu-
jev ne bi dobil služ-
be. Vedno več 
ljudi jih ima in 
ceni. Občutek, 
ko sem dobi-
la prvega, pa si 
bom gotovo za-
pomnila.

Se spomnite, kdaj ste nazadnje vi kakšno stvar naredili 
prvič? Prvi »cvek«, prvi izlet s prijatelji, prvi poljub... Če 

imate kakšno zanimivo prvo izkušnjo, ki nas bo nasmeja-
la in/ali navdušila, ste vabljeni da nam pišete na divjak.

gimjes@gmail.com
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Potovanja

Kakšen tip popotnika si?
1. Če bi lahko preživel 
noč v kateremkoli izmed 
navedenih primerov, kje bi 
bilo to?

a) V šotoru v naravnem re-
zervatu v Keniji.
b) V hotelu s petimi zvezdi-
cami s čudovitim pogledom 
na mesto.
c) V hotelu na plaži s pal-
mami, bazenom, sončnimi 
ležalniki in barom nekje v 
bližini. 

2. Koliko časa lahko pre-
živiš brez mobitela?

a) Mobitela pravzaprav sploh 
ne potrebujem. Mirno bi se 
mu lahko odrekel.
b) Niti sekunde. Brez mobite-
la bi bilo moje življenje pravi 
kaos.
c) Težko rečem. Vedno se 
namreč zgodi kaj zanimivega 
za na Snapchat.
 

3. Kaj najraje počneš na 
počitnicah, ko ne ležiš na 
plaži?

a) Grem malo naokoli. 
Obožujem raziskovanje tuje 
okolice.
b) Zakaj bi zapravljal čas 
na plaži? Pomembno je, da 
izvem kaj o kulturi in zgodo-
vini kraja, kjer stanujem.
c) Kako to mislite!? Počitni-

ce so vendar 
namenjene le-
žanju na plaži. 

4. V tujo deželo se pona-
vadi odpravim za...

a) Sem bolj svobodnega 
duha, tako da nikoli časovno 
ne omejujem svojih dogodi-
vščin.
b) Par dni je dovolj, da si 
ogledam glavne znamenito-
sti.
c) Vsaj za en teden. Da se 
zares spočiješ, je namreč 
potreben čas. 

5. Kaj največkrat prine-
seš s potovanja?

a) Neverjetne spomine.
b) Obesek za ključe z mojo 
najljubšo znamenitostjo.
c) Kovček, poln mivke, ki se 
nikakor ni hotela ločiti od 
mojih oblačil. 

6. Sta lepo vreme in vro-
čina nujna na tvojih počit-
nicah?

a) Nikakor. Če me nekam 
vleče, bo prijetno vreme zad-
nja stvar, na katero se bom 
oziral.
b) Zame je to velik plus, ni pa 
ravno nuja. Tudi dež lahko 
namreč ustvari posebno 
atmosfero.
c) Če se ne vrnem domov z 
zagorelo poltjo, to zame niso 
bile uspešne počitnice.

7. Kakšno hrano najraje 
ješ?

a) Rad preizkušam nove 
okuse. Bolj kot je drugačno, 
boljše je.
b) Vse od pomfrija in pice do 
lokalnih specialitet. 
c) Ni boljšega od žabjih 
krakov na solati. Francoska 
kuhinja je prava stvar zame.
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Potovanja

8. Za rojstni dan od sta-
rih staršev dobiš 50 €, za kaj 
jih porabiš?

a) Dam jih v šparovček. Pole-
ti se odpravljam v Afriko.
b) Nujno potrebujem nov 
zemljevid in priročnik za 
potovanje. 
c) Govori se, da bo letošnje 
poletje eno izmed najbolj 
vročih. Faktor 50 je definitiv-
no na vrhu mojega seznama. 

9. Ravno se uležeš v pos-
teljo, ko na steni zagledaš 
majhnega pajka. Kaj nare-
diš?

a) Voščim mu lahko noč. 
b) Takoj ga ubijem. Sovražim 
to golazen!
c) Grem spat v dnevno 
sobo, s tem pa naj se ukvarja 
mama.

10. Kako pospravljena je 
tvoja soba?

a) Moja soba je odraz moje 
duše, zelo »umetniška«.
b) V moji sobi je vse kot iz 
škatlice.
c) Hm...na tleh mi še ved-
no leži umazano perilo od 
prejšne sobote.

Odgovor pod   a) 1 točka
                             b) 2 točki
                             c) 3 točke

 

10 do 15 točk: 
Popotnik brez meja 

Spontani avanturist, ki je ved-
no pripravljen na izziv. Peče-
ne mravlje? Zakaj pa ne! Ker 
hrepeniš po vznemirjenju in 
spremembah, ne moreš dlje 
časa ostati na istem mestu. 
Sovražiš razvpite turistične 
kraje, zato si izbiraš destina-
cije, še vedno zavite v celofan, 
ki samo čakajo nate, da jih 
raziščeš. 

16 do 24 točk: 
Betonski tarzan

Popotnik s točno začrtanim 
ciljem. Vsaka sekunda tvojega 
potovanja je skrbno načrto-
vana in do konca izkoriščena. 
Všeč so ti znamenitosti, ki jih 
rad obiskuješ po seznamu ter 
seveda vse skupaj vestno do-
kumentiraš. Zate je to, da se o 
tujem kraju nekaj naučiš, naj-
pomembneje. Sicer ne bi šel 
ravno v Indijo Koromandijo, 
bi pa vseeno rad doživel nekaj 
posebnega. 

25 do 30 točk: 
All inclusive uživač 

Ljubitelj eksotične hrane in 
fantastičnih plaž. Najbolj se 
sprostiš, če si na plaži in te za 
vogalom čaka dober žur. Tvoj 
moto je: Živim le enkrat in 
privoščil si bom. Pa naj bo to 
masaža ali pa kar celodnevni 
tretma. Zakaj pa ne, saj greš 
na počitnice samo enkrat na 
leto!
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Natečaj

Mogoče je ena izmed najbolj 
groznih besed. Ne, ni klet-
vica, pa tudi žaljivka ne, a 
te kljub temu prizadene bolj 
kot slaba beseda. Pri mogoče 
nikoli ne veš, kaj lahko priča-
kuješ. Ko slišiš ja ali ne, toč-
no veš, kje si. Odgovor te si-
cer lahko potre, a dokaj hitro 
preboliš. Beseda mogoče pa 
ni takšna. Najprej cele dneve 
preživiš, ne da bi vedel, kaj se 

bo zgodilo. Domišljija je ved-
no najhujši sovražnik. V tvoji 
glavi se zvrsti mnogo dobrih, 
pa tudi veliko slabih scena-
rijev, pri čemer je običajno 
več slabih. Ko se končno za-
veš, da je vseeno minilo pre-
več časa, da bi te poklical, si 
dovoliš biti prizadet. A to ni 
najhuje, kljub temu še vedno 
upaš, ker še vedno ostaja tis-
ti mogoče. Še vedno upaš in 

z vsakim dnem, ko se nič ne 
zgodi, si bolj potrt. Vendar 
upanje ostaja. Vedno je nas-
lednji dan. Še vedno je mož-
nost – ne glede kako majhna 
– da jutri pokliče. In ko pok-
liče, ima popoln izgovor. Ko-
nec koncev ni ničesar oblju-
bil, rekel je le: »Mogoče.«

Mogoče
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Natečaj

Ljubezen je ko...

- se zbudiš z njegovim sms-om,
- ti vsak večer napiše nočko :*,
- te pogreje, ko te zebe,
- mu je vseeno, ali imaš obrite noge,
- ga imaš dovolj rada, da si vseeno briješ noge,
- izgledaš kot strašilo, pa ti še vedno pravi lepota,
- rečeš, da sem tvoja,
- te crklja 100 na uro,
- sprejmeš vzdevke, ki so se ti prej zdeli neumni,
- se začneš odzivati na miškica,
- ti pusti, da ga ostrižeš,
- sprejema tvoje klice sredi noči,
- se ob njem počutiš povsem domače,
- spita na isti polovici postelje,
- veš, da je cepec, a je kljub vsemu tvoj cepec,
- imaš pri njem svojo zobno ščetko,
- ti hrana ni več najpomembnejša,
- je vsaka druga do tretja ljubezenska pesem direkt za vaju,
- uživata, ko sta skupaj,
- se ti tudi ogled nogometne tekme ne zdi zgrešen,
- skupaj gledata neumne filme,
- ti prinese prigrizke, ker se ti ne da vstati,
- ti skuha čaj, ker dvakrat zakašljaš,
- se držita za roke,
- se skupaj smejeta vajinim šalam,
- družba težko prenaša vajino osladnost,
- postaneta vidva, ne več ti in on.



Natečaj 

Nasprotja se dopolnjujejo
Na svetu je veliko različnih 
stvari, ki jih ljubim. Ljubim 
vonj sveže pokošene trave 
in rahel veter skozi drevesne 
liste v času poletja. Ljubim 
čokolado in dober obrok, še 
posebej, če mi ga ni potrebno 
narediti, čeprav rada kuham, 
pa niti ne tako slabo. Ljubim 
smeh oseb, mladih, starih, 
otrok pa tudi tistih, ki so ot-
roci le še po srcu. Najraje na 
svetu pa imam smeh oseb, ki 
jih ljubim. Ljubim na različne 
načine. Svoje družinske člane, 
ožje in širše sorodstvo, saj je 
vsak svoj biserček. Moje pun-
ce, ker so najkrasnejše osebe 
na tem svetu. Ker se to otro-
ško prijateljstvo nadaljuje v 
obdobje zrelosti in je edina 
stvar, v katero sem prepri-
čana v življenju. Najti take 
prijateljice je res težko, a so 
nam ˝naše mamice˝olajšale 
to delo, saj so tudi one naj-
boljše prijateljice. Torej, če 
povzamemo na kratko, imam 
pet družin, pet parov staršev 
in odlične sestre, s katerimi 
si jih delim. Potem seveda ne 
smem pozabiti tudi na tisto 
ljubezen, ki je še bolj vzne-

mirljiva kot steklenica vina. 
Ob kateri ste pijani že samo 
ob misli na tiste oči, prikupen 
nasmeh in zven glasu. Za vsa-
kega druga, posebna in nepre-
cenljiva. Taka, ki je ne spustiš 
od sebe, ker nihče drug ni vre-
den take popolnosti. Vsem bi 
v življenju privoščila tako lju-
bezen. V osnovni, srednji šoli, 
na faksu ali pa kasneje, samo 
da najdete tisti delček, ki vam 
primanjkuje in se tega zaveste 
šele, ko ga imate in (seveda le 
za kratek čas) izgubite. Pravi-
jo, da se nasprotja privlačijo, 
vendar ta definicija ni popol-
na. Nasprotja se dopolnjujejo 
in ravno v tem je čar. Vsako 
najmanjšo stvar lahko vidita 
različno in najmanjša stvar je 
videna v čisto drugačni luči. 
Zato je v taki zvezi pogovor 
najpomembnejši del aktiv-
nosti, ki jo par izvaja.  Vsak 
pogovor je poseben in nav-
dihujoč, z njim širimo naše 
vedenje in vedno izvemo kaj 
novega, ne glede na nakopi-
čena leta zveze. 
Moj fant ni 
l e 

˝fant,˝ je tudi moj najboljši 
prijatelj. To pomeni, da se z 
njim počutim varno, ko me 
objame in takrat, ko me pos-
luša in jaz slepo poslušam vse 
njegove nasvete, saj če o stva-
ri ne bi bil prepričan, bi mi to 
povedal. Ob njem sem srečna 
in srečna sem tudi zaradi nje-
ga, tudi če ga tisti trenutek ni 
ob meni. Lahko sem sprošče-
na in to tudi pridno izkoriš-
čam. Je kot antidepresiv, vsi 
˝nepomembni˝gimnazijski 
problemi nemudoma odpla-
vajo stran. Pa saj sem tudi 
jaz njegova protibolečinska 
tableta, namreč potrejo naju 
različne stvari in vedno drug 
ostaja močan. Ni copata, pa 
tudi z mano se ne da ravno 
pometati po tleh. Sva enako-
vredna drug drugemu, skupaj 
konkurenčna svetu. Noben 
problem ni prevelik in no-
bena pot predolga. Ni moja 
boljša polovica, je moja doda-
tna polovica, brez katere sem 
nezavedno izgubljena.

Verjetno mislite, da je moja 
glava v oblakih. Ampak glede 
na to, da se moja sreča lahko 
primerja z otroško radostjo 
ob pogledu na skrite zalo-
ge sladkarij prisrčnih babic 

ali pa majhnega mucka, 
upam, da bom še dolgo 

časa tam tudi ostala.
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Natečaj

Nekdo

Modrina neba, dotik vetra.
Ti ob meni, puhasti oblački.

Dotik kože, drsim s prsti, raziskujem.
Všeč si mi, želim si, da bi bil tu.

Odprem oči, v njih odseva sivina nevihte.
Mrzla voda trka mi na kožo,

od kod prihaja?
Švigneš mi skozi misli.

Vonj tvojih las, tvoje lice ob mojem.
Slišim bitje tvojega srca.

Bije skupaj z mojim.
Ah, želim si, da bi te poznala…
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Horoskop

Oven
21. 3. - 20. 4.

Pomlad je tu in ljubezen je v 
zraku, ravno nekje nad No-
vim mestom. Če se v tem času 
ne nahajate tam, je velika ver-
jetnost, da boste ta mesec spet 
razočarani  v ljubezni. Am-
pak, podobno kot zanesljivost 
tega horoskopa, tudi smer ve-
tra niha, tako da še ni časa za 
paniko! 

Bik
21. 4. - 20. 5.

Ker je v šoli zadnje čase zelo 
stresno, si vzemite kakšen 
dan zase. Tako si boste nab-
rali novih moči in vam bo šlo 
potem vse lažje. To pa seveda 
ne velja, če morate oddati vaje 
za fiziko, vi pa jih še pogledati 
nočete, saj vas le spominjajo 
na pomanjkanje znanja pri 
fiziki. Pa še en namig – pro-
fesor  postaja čedalje bolj ne-
podkupljiv.

Dvojčka
21. 5. - 21. 6

Nekdo si vas že dolgo ogle-
duje, a ne upa pristopiti. Če 
bi se kdaj pa kdaj nasmehnili 
in malo lepše gledali, bi vam 
morda tisti sošolec končno 
upal reči, če lahko dobi v pre-
pis matematično nalogo. Tega 
seveda ne podpiramo, zato je 
najbolje, da mu mastno zara-
čunate. Da bo pošteno.

Rak
21. 6. - 21. 7.

Ta mesec se osredotočite 
predvsem na zdravje. Poletje 
se bliža in čas je, da se znebite 
tistih par preveč kilogramov, 
ki vas ovirajo. Tako, da torbo 
odvrzite v kot, s sebe slecite 
bundo, težke skrbi pa pozabi-
te. Tako! Pa ste pripravljeni na 
poletje. In to ravno v pravem 
času za maturantski izlet.

Lev
22. 7. - 22. 8.

Na finančnem področju zad-
nje čase malo škripa. Ali ste 
res potebovali tistih pet ma-
jic, ker se niste mogli odločiti, 
kaj bi oblekli na zmenek, ki je 
bil na koncu vseeno popolna 
polomija? Absolutno da! Naj 
vas besede vaše mame ne za-
vedejo, vsak pravi gimnazijec 
mora tudi z videzom pokaza-
ti, da presega slovensko pov-
prečje znanja.

Devica
23. 8. - 22. 9

Ta mesec bo na ljubezenskem 
področju vroče. Zato ne po-
zabite piti dovolj tekočine, pa 
tudi zaščitna krema ne bi ško-
dovala. Kot pa pravi naš naj-
ljubši profesor matematike, 
mora vsak pravi gimnazijec 
s sabo vedno imeti dve stva-
ri: kondome in geotrikotnik. 
Te nujne opreme nikakor ne 
smete pozabiti.
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Tehtnica
23. 9. - 22. 10.

V vaši družbi bo prišlo do 
konfliktov in vi se boste znaš-
li na sredini te nevihte. Prip-
ravite palerino, gumijaste 
škornje in dežnik. Kot pa vsi 
vemo, zaradi izravnavanja 
zračnega tlaka za dežjem ved-
no posije sonce. Ne obupajte, 
kmalu bo minilo. Vi se boste 
iz tega naučili nekaj dragoce-
nega – manj  veš, bolje je.

Škorpijon
23. 10. - 22. 11.

Do vas bodo prišle govorice, 
da sta z bivšim kolegom za-
ljubljena že od nekdaj. To vas 
bo presenetilo, saj že dolgo 
mislite, da je vaš kolega smr-
deč pavijan. Te govorice lah-
ko ignorirate ali pa sprožite 
nove, ki bodo ovrgle stare. To 
vedno deluje, sploh če imate 
velik krog ženskih prijateljic, 
ki jih bodo znosile po vseh 
kotih naše gimnazije.

Strelec
22. 11. - 20. 12.

Ljubezen pride v vseh oblikah 
in velikostih. V času ko boste 
za ljubezen na vrsti vi, bodo 
vse dobre oblike in velikosti 
že zasedene. Mogoče vam bo 
kupovanje klobukov pomaga-
lo kot potencialna priložnost, 
da spoznate koga v prodajalni 
pokrival. Morda bo tista ose-
ba kupovala rokavice in bosta 
načela pogovor o tem, zakaj 
prodajajo rokavice v proda-
jalni klobukov.

Kozorog
21. 12. - 20. 1.

Nekdo vas obremenjuje s svo-
jimi nepomembnimi težava-
mi. To vam jemlje energijo, da 
bi se lahko ukvarjali z lastni-
mi nepomembnimi težavami. 
Najbolje, da mu poveste res-
nico in ga pošjete v maloro. 
Če pa nimate srca, da bi to 
storili, mu recite, da vam je 
umrl udomačeni pajek Muri 
in zdaj res niste pri volji, da bi 
igrali psihologa.

Vodnar
20. 1. - 19. 2.

V naslednih nekaj dneh vam 
bo narasla samozavest, ki ste 
jo zadnje čase tako pogrešali. 
To se bo poznalo tudi pri vi-
dezu. Najbolje, da prijateljem 
svetujete, naj nosijo sončna 
očala, da jih ne bo vaš sij zas-
lepil. Vendar pa naj vas ne za-
nese, v šoli so še vedno profe-
sorji glavne zvezde.

Ribi
19. 2. - 20. 3.

Poletje se bliža, vi pa si morate 
letos nujno poiskati poletno 
delo. Tako ne gre več naprej. 
Vse te zabave, nakupovanja 
in drugi nepričakovani stro-
ški so vas popolnoma osušili. 
Na splošno vam bo šlo dobro, 
le poskušajte se zadržati, da 
ne bi vrgli skodelice v tečno 
bivšo prijateljico, ki vam teži, 
da njena kava ni dovolj vroča.
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Kuharski mojster 

Domače arašidovo maslo
S l a n i  p r i g r i z e k

Potrebuješ:

• 300 g nesoljenih, praženih                                                                                                                                         

       arašidov

• 2  jedilni žlici rastlinskega olja

• 1  jedilno žlico medu

• 1 čajno žličko soli

V s e 
zgoraj naštete se-

stavine zmeljemo v večjem 
mešalniku (lahko vzmete take-

ga, kjer meljemo česen…). Vse 
sestavine mešamo od 3 do 5 minut,  

odvisno od zmogljivosti mešalnika. 
Ko zmes postane kremasta, je to znak, 
da končamo. Mešanico poskusimo. 
Če nam ni všeč, po malem dodaja-
mo malo soli ali medu. Vse še enkrat 

zmeljemo in slasten namaz je prip-
ravljen!

              Namig: idealen kot namaz 
na kruhu, pokrit s koščki ba-

nane ali jagod. Segrejemo pečico 
na 180 stopinj in pripravimo 
pekač. Vanj damo papirnate mo-
delčke za mafine. Vse zgornje sesta-
vine razen čokoladic zmešamo, da do-
bimo gladko zmes. Modelčke za mafine 
napolnimo z maso do 1/3. Čokoladice 
narežemo na koščke in vsak košček polo-
žimo v 1 modelček.  Čez čokoladice zlije-
mo zmes, da je modelček do ¾ napolnjen. 
V predhodno ogreto pečico postavimo 
pekač in pustimo peči od 20 do 30 mi-
nut (dokler niso zlato rumeni). Ko 
jih vzamemo iz pečice, jih lahko 
po želji posujemo s kokosovo 

moko.

Muffini presenečenja
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Domače arašidovo maslo

V s e 
zgoraj naštete se-

stavine zmeljemo v večjem 
mešalniku (lahko vzmete take-

ga, kjer meljemo česen…). Vse 
sestavine mešamo od 3 do 5 minut,  

odvisno od zmogljivosti mešalnika. 
Ko zmes postane kremasta, je to znak, 
da končamo. Mešanico poskusimo. 
Če nam ni všeč, po malem dodaja-
mo malo soli ali medu. Vse še enkrat 

zmeljemo in slasten namaz je prip-
ravljen!

              Namig: idealen kot namaz 
na kruhu, pokrit s koščki ba-

nane ali jagod. Segrejemo pečico 
na 180 stopinj in pripravimo 
pekač. Vanj damo papirnate mo-
delčke za mafine. Vse zgornje sesta-
vine razen čokoladic zmešamo, da do-
bimo gladko zmes. Modelčke za mafine 
napolnimo z maso do 1/3. Čokoladice 
narežemo na koščke in vsak košček polo-
žimo v 1 modelček.  Čez čokoladice zlije-
mo zmes, da je modelček do ¾ napolnjen. 
V predhodno ogreto pečico postavimo 
pekač in pustimo peči od 20 do 30 mi-
nut (dokler niso zlato rumeni). Ko 
jih vzamemo iz pečice, jih lahko 
po želji posujemo s kokosovo 

moko.

Potrebuješ:
• jogurtov lonček sladkorja

• 2 jogurtova lončka moke po želji

• 1 navadni jogurt

• ½ jogurtovega lončka olja

• 1 pecilni prašek

• 1 vanilij sladkor

• 2 jajci

• različne čokoladice (snickers,                                                                                                                                       

       bounty, twix, mars…)

• kokosovo moko (za posip)

Muffini presenečenja
S l a d k i  p r i g r i z e k
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Slovenščina je združeni naziv za knjižni jezik Slovencev in skupno ime za narečja in govore, 
ki jih govore ali so jih nekoč govorili Slovenci. Govori ga 2.500.000 govorcev po svetu, od ka-
terih jih večina živi v Sloveniji. Glede na število govorcev ima razmeroma veliko narečij. Ne 

smemo pa pozabiti, da je slovenščina eden redkih jezikov, ki še ohranja dvojino.

Najstarejši pisani viri, ki ka-
žejo značilnosti slovenskega 
jezika, so Brižinski spome-
niki, ki naj bi po izsledkih 
raziskav nastali na Koroškem 
v obdobju od 927 do 1039. 
Besedila, ki jih vsebujejo, so 
bila oblikovana že prej, verje-
tno v 8. stoletju. Torej, iz vse-
ga prebranega do sedaj lahko 
sklepamo, da imamo Sloven-
ci bogato zgodovino, ko go-
vorimo o jeziku. Pa vendar 
besede vse bolj prevzemamo 
iz angleščine in ostalih jezi-
kov. Tiho pa vendar hitro se 
besede, ki so jih še pred 100 
leti 
uporabljali naši stari starši, 
izgubljajo. K temu sta ver-
jetno veliko prispevali tudi 
globalizacija in moderniza-

cija. 

Kljub slednjima dvema je 
krivda še vseeno naša, da se 
vsak dan pozabi kakšna stara 
slovenska beseda več. Ver-
jetno ste že velikokrat slišali 
od starih staršev, da ne razu-
mejo, o čem teče beseda med 
tabo in tvojim prijateljem ali 
prijateljico. Pa tudi mi mladi 
si mislimo svoje, ko posluša-
mo pogovor med starejšimi 
ljudmi. Najbolje bi verjetno 
shajali, če bi mladi dajali in-
štrukcije starejšim, starejši pa 
mlajšim. Tako bi bili v kora-
ku s časom, hkrati pa bi oh-
ranjali našo bogato jezikovno 
zgodovino.
Besede, kot so cajhen, diven, 
farbanje, frdamenje, kelder 
in opazba so izginile iz vsak-
danje rabe jezika. Namesto 
njih pa so prišle lajf, ful, kul 
in druge. Pa smo kdaj po-
mislili, kam nas to pelje? Bo 

v prihodnosti slovenščina še 
vedno tako zelo specifičen 
in poseben jezik? Se bomo 
sploh lahko razlikovali od 
ostalih narodov? 
Na mladih svet stoji. Mi se 
lahko odločimo, ali bomo 
ohranjali to malo zakladni-
co, imenovano slovenski je-
zik, ali pa bomo dovolili, da 
jo zasenčijo ostali jeziki. Ni 
potrebno veliko. Le na vsake 
toliko časa je treba v vsak-
danjem pogovoru uporabiti 
besedo, ki jo velikokrat izgo-
rijo stari starši, vi pa jo ver-
jetno nadomeščate s kakšno 
prevzeto besedo iz anglešči-
ne. Mali koraki privedejo do 
velikih sprememb, to si je 
potrebno misliti, ko se lotiš 
takšnih zadev.

Pozabljena zakladnica

Slovenske besede
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Ocena serij

Fargo (2014)  Ocena: 9/10

Fargo je serija, ki je v 
preteklem letu pože-
la pravo navdušenje 

med ljubitelji serij. Dolgo 
pričakovana kriminalna 
drama je luč sveta ugledala 
15. aprila prejšnje leto. V 
letu 2014 je bila izdana cela 
1. sezona, pred kratkim pa 
se je začela snemati že dru-
ga. 

Glavni junak serije je ned-
vomno človek, ki kar na-
enkrat pride v mestece 
Minnesota. Kmalu gleda-
lec spozna njegovo pravo 

plat in njegovo ime – Lorne 
Malvo. Ta hladnokrvni mo-
rilec si izbere za pomočnika 
povsem nedolžnega pro-
dajalca nepremičnin in mu 
posledično greni življenje. 

Epizoda za epizodo nam 
ponuja veliko nepričakova-
nih dogodkov, zato je serija 
za vse tiste, ki imajo radi 
presenetljive dogodke.

Luther (2010-2015)  Ocena: 8/10

Luther je serija, ki ima 
kar dolgoletno tradi-
cijo. V glavni vlogi je 

svetovno znani Idris Elba. 
Serija je iz 4 sezon, prav v 
marcu pa se je začela sne-
mati še 5. 
V drami prevladujeta kri-
minal in psihološka igra. 

Napeto in raznovrstno do-
gajanje, z ogromno pre-
senetljivimi dogodki, je 
postavljeno v prestolni-
co Anglije, London. John 
Luther, kot kriminalist, se 
ukvarja z raznimi umori, 

pri čemer mu nasproti pri-
dejo vedno nove ovire.

Serija je bila nominirana za 
številne filmske nagrade, 
nekaj jih je tudi dobila, kar 
kaže na njeno kvaliteto.
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Komunikacija pa taka!
Že skoraj pregovorno je 
znano, da naj bi ženske 
komplicirale. Kar pa še zda-
leč ni res. Moški so tisti, ki 
komplicirajo. Po navadi do 
tega pride zato, ker vedno 
želijo biti najboljši (moški 
kompleks pač). Ženske, ki 
smo po naravi stvarna bitja, 
pa stremimo k temu, da so 
stvari opravljene dobro, ne-
komplicirano in predvsem 
praktično. Če ponazorim na 
primeru. Moški se navduši 
nad fotografiranjem. Vpisal 
se bo v fotografski tečaj, ki 
ga bo redno obiskoval vseh 
pet dni, kupil najboljšo in 
oh in sploh najsodobnejšo 
opremo, ki se jo trenutno 
sploh da kupiti, v kleti pa si 
bo zgradil temnico. Ženska 
si kupi preprost fotoaparat, 
lepe roza barve in z njim 
najbrž naredi boljše slike kot 
moški.
Ženske smo večkrat po kri-
vici obtožene kompliciranja 
preprosto zato, ker imamo 
tudi boljši spomin, kar po-
meni, da za nas ni posebne 
razlike, ali se je nekaj zgo-
dilo včeraj ali leto dni 
nazaj. Prepiri z nami 
naj bi bili zato kot 
koncerti. Najprej naj-
novejše, nato pa stari 
hiti. Samo da razčistimo. 
To še zdaleč ni komplicira-

nje. Me se pač zavedamo, 
kako zelo pomembna je ko-
munikacija. Jasno?
Ženske smo tudi veliko bolj 
odprta bitja in lažje komuni-
ciramo ter navezujemo stike. 
Moški ima nekaj prijateljev, 
t.i. svojo bando, že vse od 
srednje šole. Vsi ostali, ki jih 
spozna, spadajo med znance 
ali sodelavce. Le redko spo-
zna nekoga, ki kasneje posta-
ne enakovreden član bande. 
Za ženske je beseda prijate-
ljica veliko preširok pojem, 
saj sem štejejo vse osebe, ki 
so jih spoznale od vrtca nap-
rej, vključno s tisto prijazno 
prodajalko v Momaxu. Tudi 
navezovanje prijateljstev je 
za žensko mnogo lažje. Na 
stranišču v restavraciji sreča 
neznanko, s katero pol ure 
pozneje objeti in hihitajoči 
skupaj prideta ven. Moški pa 
stranišča tako ali tako upo-

rabljajo 

zgolj za biološke potrebe.

Je pa treba priznati, da ima-
jo moški po večini veliko 
iskrenejšo komunikacijo kot 
ženske. Kadar ti bo moš-
ki rekel, da si lepa, bo to res 
mislil. Tudi če bo to rekel le 
zato, da bi te spravil v pos-
teljo. Ženska ti je po drugi 
strani sposobna reči, da si 
lepa, zraven pa si bo mislila: 
»Joj, poglej si, kakšna krava, 
spet se je zredila.« Kakorko-
li, hočem povedati, da je ko-
munikacija (ISKRENA!) zelo 
pomembna za oba spola.
Draga dekleta, za konec pa si 
zapomnite, da imate (seveda) 
mnogo prednosti, ki se kaže-
jo na vseh področjih vsakda-
njega življenja. Če se na pri-
mer izgubite, lahko preprosto 
vprašate za pot. Nasprotni 
spol je v taki situaciji tako 
trmast, da se bo raje ure in 
ure vozil v krogu, kot priznal, 
da je izgubljen. Seveda bo ves 

čas zagotavljal, da mu je 
okolica znana. Me 

pa vemo, da te 
tri ure namesto 
vožnje v krogu 
lahko izkoristi-

mo veliko, ve-
liko bolje… 

Zlatolaska 

Moški vs. ženske
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Moški vs. ženske

Problem današnjih žensk
Nekaj časa nazaj sem se z 
nekaj prijateljicami dogovo-
ril, da gremo v kino. Dokler 
smo gledali film, je vse teklo 
po načrtu, problemi pa so se 
pojavili, ko smo se odločili, 
da gremo po kinu še na za-
bavo, ki se je dogajala v bliži-
ni. Že ko smo prišli tja, so mi 
»stopile na živc«, saj se niso 
mogle odločiti, kaj bi pile. Ko 
se je končno ena odločila, so 
seveda skoraj vse rekle: »Jaz 
bom isto!« Razen ene seveda, 
ki je vse pokvarila in rekla: 
»Jaz pa tega ne maram.« To je 
povzročilo, da so se premis-
lile tudi ostale. Pričakovano 
je odločitev padla šele po 
skupnem obisku WC-ja, ki 
se ga zaradi črednega nagona 
poslužujejo vse pripadnice 
nežnejšega spola stare od 13 
do nekje 25 let. Na kratko po-
vedano – veliko  je bilo kom-
pliciranja. Čeprav sem po-
gosto v ženski družbi in kot 
vsak moški podrobno 
poznam njihov na-
čin razmišljanja, 
me vedno znova 
preseneti ta spo-
sobnost spremi-
njanja malega 
problema v ve-
čurno muko, 
ki pa je na 
koncu reše-
na zaradi 
popušča-
nja s strani 
moškega ali  
začasno preki-

nitvijo stikov z eno prijatelji-
co ali dvema.
Še en velik problem je komu-
nikacija. Velikokrat slišimo, 
kako se ženske pritožujejo 
nad pomanjkanjem komu-
nikacije v razmerju. Seveda 
je to problem, ki v večini pri-
merov enostavno ne obstaja, 
ampak ga ženske ustvarijo 
zato, da bi od partnerja do-
bile več pozornosti. Z mo-
škega vidika je to veliko bolj 
preprosto, in sicer, kaj si mis-
limo o najdražji in razmerju, 
povemo na začetku, na dan 
vsaj štirikrat izpostavimo, da 
imamo svojo izbranko radi 
(tako poskušamo preprečiti 
nastanek tega problema) in 
če se dejansko kaj spremeni 
ali nekaj ni v redu, to povemo 
takoj in ne po ovinkih, am-
pak zelo neposredno. Ženske 
pa po tej ravni cesti ovin-

karijo tako, da v 

času, ko bi bila težava že re-
šena in pozabljena, moški 
še ugotavljamo, kaj ta težava 
sploh je. 
Vseeno mislim, da moški 
brez žensk ne bi živeli tako 
dobro, kot živimo. Vsak dan 
je pester in vsak dan se do-
gaja nekaj novega, nekaj za-
bavnega. Fantje, zavedajte se, 
da je partnerka najpomemb-
nejša stvar v vašem življenje 
(saj veste: Happy wife, happy 
life), hkrati pa ne pozabite, 
da če naletite na zelo vzvi-
šeno in domišljavo dekle, ki 
se dela zelo nezainteresirano 
in vam daje občutek manj-
vrednosti, je samo ena riba 
v širnem oceanu. Če ste spo-
sobni to preboleti in preiti na 
drugo, po možnosti še boljšo, 
boste videli, da ženske kljub 
vsemu niso tako slabe in je 
čas z njim lahko tudi dobro 
zapravljen. 
Dekleta, vas pa prosim, da 
moje pisanje ne jemljete kot 
žalitev, raje to vzemite kot 

izpostavljanje pogostih 
ženskih prebliskov in jih 
poskušajte zmanjšati na 
minimum. Prav tako ne 
bodite preveč izbirčne, 
saj bo prišel čas, ko 
bodo moški okoli vas 
že poročeni in boste 
izgubile možnost iz-

bire. Kakorkoli, vedeti 
morate, da vas imamo 

moški radi!! KNEDL 
OUT!

Knedl
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Bonton v šoli

Bonton oziroma pravila lepega vedenja naj bi bila vsem poznana. Še po-
sebej nam, gimnazijcem. Pa vendar se občasno tudi mi obnašamo situa-
ciji neprimerno.

Vsakdanja vljudnost
Vsem je seveda jasno, kakšna je pravilna komunikacija, a jo v vsakdanjem življenju pogosto zane-
marjamo. Ena izmed teh izredno grdih navad, ki so nam postale že tako domače, da jih sploh ne 

smatramo več za nevljudne, je skakanje v besedo. 

Tudi če ne gledamo z vljudnostnega vidika, temveč s praktičnega – 
ko začnemo vsepovprek  govoriti, se ne da normalno razumeti 

niti enega, težko pa se je tudi odločiti, komu bi sploh namenjal 
pozornost. Takim situacijam smo velikokrat priča tudi v ra-
zredu. Če se razvname kaka debata, je super, a ne pozabite na 
dvig roke (če se vam to zdi zastarelo, obstajajo tudi manj očitne 
kretnje, da se prijavite k besedi). 

Drugo pravilo uspešne komunikacije je seveda posluša-
nje. Če sogovorca poslušamo, lahko dejansko podamo 

kako pametno repliko na njegov komentar, prav tako pa 
ne bomo ponavljali nečesa, kar je že bilo povedano, a smo žal 
preslišali, ker smo se tako močno trudili preglasiti govorečega. 

Je tudi res, da obstajajo govorci, ki bi brez prekinitve govorili v 
nedogled. A ne pozabite na vljudnost. V besedo mu lahko vskočite 
kvečjemu z mirnim Oprostite, toda jaz mislim… ali čim podobnim. 

Pomembno je, da ne kričite, da mu pustite možnost, da zaključi svojo 
misel. Vaš namen ne sme biti, da ga preglasite, temveč to, da ga opom-

nite, da govori že mnogo predolgo.

Zgoraj navedeno rešitev lahko uporabljamo le v primeru, da smo s 
sogovorcem enakovredni. Lahko prekinete prijatelja/prijateljico, 
a naj vam ta članek ne služi kot izgovor pri prekinjanju profesor-
jev.

Bonton v šoli
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Modni nasvet

Bonton v šoli

Mnozica barv
Maturantski plesi in ostale prelomne prireditve ob koncu šolskega leta že trkajo na vrata. Da se 
zaradi izbire oblačil ne boste znašli v preveliki časovni stiski, vam spodaj predstavljam kratko 
psihologijo barv. Z malce poznavanja njihovih pomenov boste lahko poudarili svoje karakterne 
značilnosti, trenutno počutje ter v ljudeh pustili nepozaben prvi vtis. Naj bo to vaš prav poseben 

dan, ko boste zasijali v najlepši luči.

Rumena
Karakterne značilnosti: 
zanimivi, vitalni in dejavni 
ljudje, ki so vedno priprav-
ljeni na življenjske izzive in 
sodelovanja pri nepozab-
nih dogodivščinah.
Simbolni pomen: sa-
mozaupanje, optimizem, 
pogum.

Oranžna
Karakterne značilnosti: 
zelo dejavni, motivirani 
in nepotrpežljivi, z veliko 
mero ustvarjalnosti in 
energije.
Simbolni pomen: moti-
vacija, duhovna samostoj-
nost.

Rdeča
Karakterne značilnosti: 
nagle jeze, pogumni, nepo-
trpežljivi ter čustveni, ki so 
radi v središču dogajanja
Simbolni pomen: spodbu-
da, tekmovalnost, čustve-
nost.

Roza
Karakterne značilnosti: 
nežni in ljubeči, potrebu-
jejo oporo drugih, katerim 

izkazujejo brezpogojno 
ljubezen in toplino.
Simbolni pomen: nese-
bična ljubezen, nežnost, 
prijaznost do samega sebe.

Vijolična
Karakterne značilnosti: 
polni sočutja, občutljivi 
na zunanje dražljaje, želijo 
si neskončne ljubezni in 
miru.
Pomen: navdih, povezava 
z notranjim glasom, skriv-
nostnost.

Modra
Karakterne značilnosti: 
samozavestni, inteligentni 
ljudje, ki za svoje delo pot-
rebujejo mir, spokojnost in 
ljubezen.
Simboni pomen: modrost, 
občutek odgovornosti za 
druge, razumevanje, spre-
jemanje odločitev.

Zelena
Karakterne značilnosti: 
mirni, previdni, dobri 
opazovalci ter prijazni, taki 
ki z veseljem priskočijo na 
pomoč in uživajo mirno 
življenje.

Simbolni pomen: ravno-
vesje, sreča.

Bela
Karakterne značilnosti: 
uravnovešeni, individua-
listi, včasih samotarski, ki 
uživajo preprosto življenje 
brez pritiskov.
Simbolni pomen: iskre-
nost, sproščenost.

Črna
Karakterne značilnosti: 
tisti, ki imajo močno voljo 
in trdna stališča, lahko pa 
je to le njihov obrambni 
mehanizem pred zunanjim 
svetom.
Simbolni pomen: avtori-
teta, neomajnost, spošto-
vanje.

Rjava
Karakterne značilnosti: 
pošteni in stvarni ljudje, 
ki ljubijo, kar jim je dano, 
želijo čustveno varnost in 
želijo biti lepo sprejeti.
Simbolni pomen: stvarno-
st, poštenost.

Nina 
Midnight
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Lisička

Drage dame. Čeprav nas naša predraga gimnazija zagotovo odlično pripravlja na življenje,  pa se 
nekaterih stvari pri nobenem predmetu ne morete naučiti. Zato vam, vsem čudovitim divjakinjam 
predstavljam novo rubriko šolskega časopisa, kjer se boste naučile stvari, ki vam bodo koristile pred-
vsem v odnosu s pripadniki nasprotnega spola. ;) 

Danes bomo govorile o tem, 
kaj natančno misli tisti vroči 
divjak iz paralelke ali druge-
ga letnika, ko vas nekaj dni 
ne pokliče ali ne odgovori na 
sporočilce. Morda pravi, da 

ne bi bil v zvezi, čeprav sta 
več kot oči-

tno veliko več 
kot prijatelja? ;)  Pomembno 
je predvsem, da ne iščete izgo-
vorov, da je zaseden, zaposlen, 
na treningu ali pred konferen-
co. Če ne želi biti s tabo, ima 
gotovo razlog. Če ti nekdo po-
nudi slastno čokoladno torto s 
sladoledom in banano in kara-
melnim prelivom, je preprosto 
ne zavrneš. Če ti ponudi send-
vič, pa vprašaš, kaj je notri. Če 
si sita, ga ne poješ, če si lačna, 
pa ga ješ, dokler se ti ne ponu-
di kaj boljšega (na primer ČO-
KOLADNA TORTA S SLA-
DOLEDOM IN BANANO IN 
KARAMELNIM PRELIVOM 
(in ti zmeša glavo)!!)  Če ne 

želi biti s tabo, 
vseeno pa ni 

hladen do tebe, preprosto po-
meni, da nisi njegova popolna 
sanjska orgazmična slastna 
ČOKOLADNA torta… in ver-
jetno ni pripravljen biti s tabo, 
hkrati pa ne bi bil rad lačen. 
Torej, skrivnost #1, ki vam bo 

olajša-
la življenje, da se lahko 
osredotočite na stvari (in 
mačote), ki so vredni vaše po-
zornosti: ;D 

1. TI MISLIŠ: čas za zve-
zo je napačen, spoznala sta se 
prezgodaj/prepozno, če bi le 
bila malo starejša ali on mlajši 
ali _____ … (vstavi izgovor)
RESNIČNI RAZLOG: Ali 
bi zavrnila popolno poletno 
delo, ki ti ga ponudijo, da bi 
počakala na kakšno drugo 
poletno delo, čeprav ne veš, 
ali ga boš dobila ali ne? NE. 
Ali je kdaj napačen čas, da bi 

popila kozarec vode? NE. To-
rej, če je nekaj dobro zate, boš 
to storila, če ne, pa boš od-
lašala ali tega ne boš storila. 
On razmišlja isto. Jasno (brez 
namigovanj ali signalov) mu 
povej, kaj si želiš. Lahko se 
prilagodiš in upaš, da si bo 
premislil in čez noč uvidel, 

da si prava zanj…(Veliko 
sreče pri tem. Sporoči, 
če dočakaš.), lahko pa 
se posvetiš čemu bolj 

produktivnemu.

2. TI MISLIŠ: Ima veli-
ko dela in seminarskih in vaj 
in testov in predstavitev in 
spraševanj in nima časa zame 
:(
RESNIČNI RAZLOG: Ver-
jetno ima res veliko dela, 
ampak ga imaš tudi ti, pa se 
vseeno spomniš nanj, ane? 
Ane? Ja. Seveda se. In to je 
popolnoma normalno, zato 
mu tudi enkrat ali dvakrat na 
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dan, ali pa vsaj nekajkrat na 
teden pošlješ srčkan sms in ga 
vprašaš, kako je. Tudi on, ne 
glede na vse, bi imel minutko 
časa (60 sekund v 24 urah!), 
če bi mu kaj pomenila. Bolje, 
da ne zapravljaš časa. Če te 
bo pogrešal, se bo že spom-
nil nate in se naslednjič bolj 
potrudil, da ti ne boš pozabila 
nanj. ;) 

3. TI MISLIŠ: bivša 
punca ga je zeloooo pri-
zadela, prejšne zveze so ga 
izčrpale…
RESNIČNI RAZLOG: Mo-
goče je to res. Ampak po-
misli, gotovi si si že opekla 
jezik s svojo najljubšo ka-
vico, ker je bila prevroča… 
Ali si zato nehala piti kavo 
za vse življenje? Ne? Torej 
tudi njega mučen razpad 
zveze ali punca, ki ga je va-
rala, ali karkoli groznega se 
je zgodilo, ne bo spreme-
nilo v brezsrčno neljubeče 
bitje… Če se te dečko izo-
giba, je to pač zato, ker te 
verjetno noče videti. Sori :/ 

4. TI MISLIŠ: Vse je tako 
lepo, tako dobro, tako popol-
no, navajena sta drug druge-
ga… Vajinega odnosa noče 
pokvariti, ker je vse super! 
Preveč je kul s tabo, zato se 
boji svojih nekontroliranih 
čustev in zveze in noče se na-
vezati in biti odvisen od tebe 
in  in in in in __________ 
(vstavi izgovor)
RESNIČNI RAZLOG: Nih-
če ne pobegne pred nečim 
preveč dobrim. Ljudje tečejo 
in skačejo in drvijo k preveč 
dobrim stvarem. Veš česa se 

ljudje v resnici bojijo? Nečesa, 
kar je v redu, res zelo udob-
no, prijetno. Ni ga strah, da 
bi se preveč zaljubil ali nave-
zal. Strah ga je, da bi se zna-
šel v zvezi, ki je sicer varna 
in udobna in domača in za-
bavna, ne pa res super. (Kot 
sendvič. Ne bo lačen, pozabil 
pa bo lahko na rahel in tekoč 
in vroč in čokoladen sufle, ki 
se ga ne moreš najesti.)

5. TI MISLIŠ: Mogoče 
samo hoče pustiti času čas 
in videti, kako se bodo stvari 
razpletle in mogoče….. mo-
goče…. :@ oh cmoon….. mo-
goče? 
RESNIČNI RAZLOG: Iti po-
časi, pomeni, da se mu zdiš ok. 
Razen če pride kdo bolj kul. 
Všeč so mu stvari take, kot so, 
odnosa pa ne bi nadgradil na 
naslednjo stopnjo. Sendvič. 
Če on ne želi biti s teboj, si 
ti ne bi smela več želeti biti z 
njim. Na žalost je on tebi všeč 
bolj kot ti njemu. To je pov-
sem normalno in naravno. Ne 
sekiraj se, s tem ni nič narobe, 

samo ne prepričuj sama sebe, 
da ni tako. 

Kljub temu pa tudi moški, ki 
vas imajo zelo radi in se v od-
nosih trudijo, včasih naredijo 
kakšno majhno napakico. Ne 
razmišljajte preveč in jim ne 
zamerite, saj tudi vi kdaj po-
zabite poklicati nazaj ali ne 
veste, katera je njihova naj-
ljubša igrica ali najljubša pica. 

Komunikacija je najbolj-
ši način, da se povežeta in 
skupaj napredujeta. Včasih 
se zdi, da vam posveča manj 
pozornosti in časa. Dajte 
mu prostor, pa vas bo imel 
še raje, ko se spet vidita. 
Lahko mu pripravite kakšno 
presenečenje ali malenkost, 
da mu pokažete, kako ga 
obožujete. 
V naslednjih številkah pa o 
tem, kako z nekaj triki lahko 
ohranite zvezo pikantno in 
vznemirljivo, o navezovanju 
in ohranjanju vroče atmos-
fere po daljših obdobjih, 
ter kaj storiti, da se bo ob 

vas počutil bolj moški (a.k.a. 
kako dvigniti raven testoste-
rona)… Za samske pa, kako 
izbrati in osvojiti svoj plen ter 
se z njim igrati, če je on dovolj 
neumen, da se z vami želi le 
poigrati.  In še kako priti do 
zmenka, kako izpeljati po-
poln zmenek in formula za 
zanimiv pogovor in netenje 
iskric med vama.

Do naslednjič jejte čim več 
banan, ker so dobre za vas.
XOXO

Vaša Lisička, 
zvita zver <3
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Ko zmanjka elektrike, 
vzemi papir!

Kotiček strička Jožeta

Kotiček  Strička Jožeta   
Lepo pozdravljeni, mladi fizikalci! Leto hiti, čas beži, mene pa so z uredništva časopisa spet pro-

sili za nekaj nasvetov, ki jih potrebujejo moji nadobudni raziskovalci. Potrudil sem se po svojih 
najboljših močeh in odgovore našel v znanosti, kjer se vedno najdejo logične razlage za vse, kar 
se dogaja okoli nas. Če tudi tebe pestijo kakšni problemi, lahko brez skrbi svoje vprašanje pošlješ 
na elektronski naslov časopisa divjak.gimjes@gmail.com, s pripisom za strička Jožeta, pa ti bom 

naslednji številki diVjaka odgovoril hitreje, kot svetloba prepotuje razdaljo 
od Sonca do Zemlje.

Ko pijem alkohol, se zelo 
dobro počutim. Vendar mi 
zaradi tega vsi tako zelo teži-
jo. Ne vem, kaj naj naredim. 
Ali naj zamenjam družbo?

Dragi mladi fizikalec! Narav-
nost šokirala me je tale za-
devščina. Kot vsi vemo, je al-
kohol zelo zasvojljiva snov, ki 
močno vpliva na vaše možga-
ne in povzroči veliko škodo. 
Po drugi strani pa zdravniki 
priporočajo kozarec vina na 
dan. Če pogledamo resnici v 
oči, vino je iz grozdja, se pravi 
je to praktično sadje. Brandy 
je destilirano vino, kar po-
meni, da odstranijo neželeno 
vodo, da lahko sadje dobimo v 
bolj koncentrirani obliki. Po-
tem naprej, pivo je narejeno 
iz žit, vodka pa iz krompirja. 
Samo sadje, žita in zelenjava! 
Mislim, da sem svoje povedal, 
pametno pa je o tej zadevščini 
tudi dobro razmisliti.

Pozdravljeni! Sem povpre-
čen dijak, mislim pa, da bi 
mi lahko šlo bolje, če ne bi 
med vsakim spraševanjem 
zmrznil. Moje znanje je 
odlično, vendar pa me je 
vedno tako strah, da vse 
pozabim. Še posebno pri 
vašem spraševanju. Kako 
naj to premagam?

Tudi sam sem imel v mladosti 
te probleme, moj nadobudni 
raziskovalec. Ti bom zaupal 
kuharski recept, kako sem 
se jaz znebil tega problema. 
Vsakokrat, ko sem se učil, 
sem si vmes vzel malo 
pavze, naredil kakšen 
noro dober poskus, pogledal 
kakšno epizodo Mith Buster-
sev in nato nadaljeval. Tako 
se možgani malo spočijejo, 
da lahko potem bolj zbrano 
nadaljuješ. Sicer pa se moraš 
v vsako nalogo poglobiti in 
natančno ugotoviti, po čem te 
sprašuje celotna zadeva. Mis-
lim, da si boš tako vse lažje 
zapomnil in boš tudi 
bolj samozavesten pri 
ustnem ocenjevanju.
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DIvJAKov komentar

Ko zmanjka elektrike, 
vzemi papir!

Sedel sem na dejavnosti primernem mestu in bral časopis. Že drugi glagol tega sestavka je verjetno 
šok, ko boš prebral moj podpis in spoznal, da se ujema s tistim, navedenim na prvi strani, takoj pod 
urednico. Tako je, sem grafični urednik DiVjaka in moja najljubša dejavnost vsekakor ni branje, kaj 
šele pisanje (tako da, če sem sposoben jaz napisati tak članek, si ga tudi ti in si vsekakor dobrodošel, 

da nam ga pošlješ na divjak.gimjes@gmail.com).

Odkar smo na gimnaziji tes-
no sodelovali z Dnevnikom, 
moram priznati, da iz rado-
vednosti večkrat vzamem 
ta sveženj tankih lističev 
v roke in na svoje prese-
nečenje preberem več, kot 
sem nameraval. Mladi da-
nes, ko imamo neprestano 
ob sebi mobitel, povezan 
z brezžičnim internetom, 
na spletu pa nepregledne 
količine grafično dode-
lanih spletnih strani, ki 
delujejo na principu manj 
je več (večina podatkov je  
predelana v grafično po-
dobo, ker se danes ljudem 
predvsem takšnih stva-
ri ne da brati), ne vemo 
več, kako izgleda, ko do 
informacij prideš z eno-
dnevnim zamikom, hkrati 
pa moraš zanje odšteti še 
nekaj več  kot en evro. Če 
sorodniki pozabijo na tvoj 
rojstni dan, jim takoj zameriš 
z očitkom: »Saj vam na fa-
cebooku piše, da danes pra-
znujem, vi pa ste še vseeno 
pozabili.«

Ne glede na svojo lenobo in 
odpor do branja spoznavam, 
da ima papir vsekakor še ved-

no tisto svojo moč. Čeprav še 
sam sebi težko verjamem, ča-
sopisni novinarji (mimogre-
de v letu 2013 je bila razgla-
šena za eno najslabših služb) 
pišejo kakovostne članke. Ne 

trdim, da so spletni prispev-
ki čista polomija, a v časo-
pisu je mogoče opaziti večjo 

predanost novinarstva. 
Mogoče le zato, ker splet 
prevzema naročnike in 
časopisnim hišam manj-
ša naklado, a s tem pri-
sili urednike, da norijo 
nad pisci in zahtevajo iz-
delke najvišje kakovosti. 

Priporočam ti, da vsaj 
vsakih nekaj tednov za-
menjaš kvader v svoji 
roki  za dobre članke, 
napisane na list papirja. 
Prav je, da ne pozabi-
mo, da ne obstaja samo 
svetleči predmet v na-
šem žepu, ki odnese s 
seboj vse podatke, ko iz 
baterije pošlje svoj zad-
nji elektron. Konec kon-
cev sem moral osnutek 
za to gloso napisati na 

košček wc papirja, saj je te-
lefon zatajil ravno takrat, ko 
me je prešinila ideja za čla-
nek.

Rok

Kotiček  Strička Jožeta   
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Lepe misli
DIvJAKov kviz

IMDB             25-30

Kolosejev abonma   20-25
PopTV fan  15-20

Knjižni molj  10-15
Kupi si TV  10-0

Koliko filmov prepoznš?

Rešitev najdeš na zadnji strani časopisa.
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Lepe misli
Zamisli se

Nekateri radi vidijo najboljše v ljudeh. 
Jaz raje vidim resnico. 

Prijatelj je nekdo, ki ti da popol-
no svobodo, da si to, kar si.

Ljudi ne srečamo po naključju, usoda 
jih pošlje, da prečkajo našo pot z 

razlogom.

Prvi, ki se opraviči, je najpogumnejši, 
prvi, ki oprosti, je najmočnejši in prvi, 

ki pozabi, je najsrečnejši.

      Življenje je kot knjiga in 
če ne potuješ, prebereš le eno 

stran.

Ko imaš res slab dan, poizkusi rav-
nati s svetom bolje, kot svet ravna s 

teboj.

Ljudje želijo, da 
ti gre dobro, ampak 
nikoli boljše kot njim. Zapomni si to.

Razdalja nam včasih pokaže, koga je 
vredno obdržati in koga izpustiti.

Včasih te oseba, pred katero upaš 
pasti, ni pripravljena ujeti.

Kako ustaviti čas? S poljubom.
Kako potovati skozi čas? S knjigo.

Kako pobegniti času? Z glasbo.
In kako zapraviti čas? Ne živeti.
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Za sive celice

Sudoku
Vam je dolgčas na obisku pri babici?

Morate nekako “zabiti” čas v šoli?
Čakate na odhod, vaš/vaša dragi/draga pa je še vedno v kopalnici?

Ste na wc-ju, pa ima vaš pametni telefon prazno baterijo?

Imamo rešitev za vas - SUDOKU, primeren za vse situacije

Rešitev najdeš na zadnji strani časopisa.
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Za še bolj sive celice

Uravnotežena števila
Nalogo rešite tako, da v sive kvadratke na obeh straneh vpišete števila od 
– 16 do 16 tako, da VSAKO število nastopa natanko enkrat (podobno kot 

pri sudokuju), vse številke v kvadratkih pa se seštejejo do desno ali levo 
zapisanega števila.
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Uganke

1. Žalostna, vesela in oblik 
oglatih,

drobna in debela, čaka te pri 
vratih. (oštap)

2. Zna vse melodije, jezike 
sveta,

ni radio, TeVe, ves svet ga 
pozna. (mevdo)

3.Če okuse registrira, zvok, 
vonjave, spoj,

optično se orientira, kaj je to, 
je stroj? (lovček)

4. Človek ni, ne učbenik,
pa uči kot učenik.  (šunjizak)

5. Lenuh je, ne dela, le pije 
in je,

ko prvič se ljubi, kastriran 
umre. (rott)

6. Osrečuje brez dotika, saj 
kot žarek zablesti, 

je omika, ki človeka bogati.  
(smehan)

7.Nima mase, sence ni, 
pa človeka se drži. (mei)

8. Zvita je, pa ni lisička, val-
jasta je, kača ni,

zunaj, znotraj je enaka, ne 
gori, pa pogori. (gairac)

9. Brez bitke krvave zavladal 
nam je, 

pa ni okupator, spoštuje ga 
vse. (rove)

10.Od rojstva do groba s 
teboj gre v korak, 

ti ritem spreminja, tvoj videz 
in tlak. (raesatjn)

11. Kdo kič, umetnine obje-
ma, drži, 

še ko je obešen, jih ne izpus-
ti? (virko)

12. Zares nič ni plašna, le 
zgine, je ni, 

če le droben glasek ob njej 
zazvoni. (šinita)

13. Kaj je reč neznana, če ni 
labirint,

nakaže, zavaja in polna je 
fint? (aknagu)

NAVODILA
KAJ JE TVOJA NALOGA? Ugotoviti geslo. 

KAKO?  
Najprej reši uganke. Začetne črke vsake rešitve prepiši na spodnje črte. Prva beseda ima devet 
črk, druga in tretja pa vsaka po dve črki.  

GESLO:  __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __

REŠITVE:
1. pošta 
2.odmev 
3.človek 
4.izkušnja 

5.trot
6.nasmeh
7.ime
8.cigara 
9.evro

10.staranje  
11.okvir 
12.tišina 
13.uganka
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Maturantski izlet

Seznam potrebščin:
telefon
polnilec za telefon
slušalke
fotoaparat
sončna očala
očala/leče/tekočina za leče
etui za očala
tablete
obliži
denarnica (osebni dokument, zdravstveno zavarovanje za tujino)
robčki
krema za sončenje
brisača za na plažo
kopalke
karte ali druge družabne igre
dezodorant
krtača
pilica 
britvica in pena za britje
krema za roke
šampon in balzam 
gel za tuširanje
zobna ščetka in zobna pasta
losjon za telo
ličila (ne preveč)
lak za nohte in aceton
vatke
labela
gumice
špangice
vrečka za umazana oblačila

Če še niste opazili je seznam namenjen predvsem dekletom, fantje pot-
rebujete le vsako drugo do tretjo stvar. Kljub temu je zgolj informativne 
narave, če kaj pozabite, ste si sami krivi. Aja, pa ne pozabite na oblačila 

(obvezna je bela majica), teh namreč na seznamu ni.



46

Bodi na tekočem

MAJ, JUNIJ in JULIJ – matura
slovenščina (1. pola - esej) 5. 5.
seznanitev kandidatov s točkami praktičnega dela 18. 5.
organizirana priprava na maturo 25. 5.  – 29. 5.
angleščina 30. 5.
slovenščina (2. pola) 1. 6.
psihologija 2. 6.
kemija 3. 6.
informatika 4. 6.
biologija 5. 6.
matematika 6. 6.
nemščina 8. 6.
geografija 9. 6.
zgodovina 11. 6.
fizika 12. 6.
italijanščina 13. 6.
ustni del mature 13. 6. – 22. 6.
seznanitev z uspehom na maturi 13. 7.
zadnji rok za prijavo na SM v jesenskem roku 14. 7.
zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 16. 7.
vpogledi v izpitno dokumentacijo 17. 7. – 29. 7.

MAJ – dogodki na šoli
državno tekmovanje iz kemije 9. 5.
sprevod in predaja ključa
redovalna konferenca za 4. letnike 21. 5.
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 4. letnike 22. 5.
predmetni izpiti za 4. letnik 27. 5.

JUNIJ – dogodki na šoli
redovalna konferenca za nižje letnike 22. 6.
zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za nižje letnike 23. 6. 
razdelitev spričeval, proslava ob Dnevu državnosti 24. 6.
priprava na popravne izpite
začetek popravnih izpitov 30. 6.
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Rešitve

1 Life of Pi
2 Sweeny Todd: The Demon Barber of Fleet 
Street
3 HarryPotter: The Goblet of Fire
4 I Know What You Did Last Summer
5 BrokeBack Mountain
6 Pearl Harbor
7 Cinderella
8 Thor
9 Planet of the Apes
10 Titanic
11The Devil Wears Prada
12 Eat, Pray, Lovee
13 ET
14 The Ring
15 Edward Scissorhands

16 Forrest Gump
17 Charlottes Web/Babe
18 Kungfu Panda
19 27 dresses
20 Kiss of a Dragon/Lost in Translation?
21 Ninja Turtles
22 MIB
23 Happy Feet
24 2012
25 Independence Dayy
26 UP
27 Lord of the rings
28 Final Destination
29 The Curious Case of Benjamin Button
30 American Pie



Tiskano na okolju 
prijaznem papirju


