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Človek bi si mislil, da ga na (zadnji) prvi šolski dan v gimnaziji 
ne more prav nič več presenetiti, da bo vse potekalo kot že tri 
leta poprej: ponovno snidenje s sošolci, razdeljevanje urnikov, 
guljenje šolskih klopi … A v to ustaljeno monotonost se je 
prikradla esenca leta 2020, ki se (upajmo, da na srečo) kmalu 
končuje. Iz varnega naročja vsakdana povprečnega dijaka 
so nas tako iztrgale spremembe, ki sta jih s seboj prinesla 
september in oktober. Maske so zakrile spremenjene obraze 
sošolcev, ki jih nismo videli skoraj pol leta. Navadno pisani 
urniki, s katerimi smo včasih v enem samem dnevu obredli vsa 
nadstropja in hodnike naše Druge, so postali mrka obsojenost 
na eno samo učilnico (v najboljšem primeru nivojev in izbirnih 
predmetov pa redek dar dnevnih migracij). Šolske klopi, ki smo 
jih še nedavno celo vlačili skupaj, da bi lažje klepetali, so nas 
hladno nametale po učilnicah, da ne bi še dodatno začinili in 
okronali nalezljivih govoric.

Spremembam navkljub smo v naš drugi dom prav tako 
ponosno kot leta doslej sprejeli novo generacijo fazanov, ki jim 
je bilo prihranjeno javno ponižanje v areni spominov, (bodoči) 
maturantje pa smo se, prikrajšani za septembrsko obujanje 
poletja v (wc) školjki nekje na drugem koncu Evrope, morali 
sprijazniti z dejstvom, da nismo in ne bomo to, kar so bili drugi 
pred nami.

Ne glede na vse, je Druga vendarle ostala enako domačna, kot 
smo jo zapustili marca … In kot smo jo morali ponovno zapustiti 
konec oktobra. Pride tak', časi se neizbežno spreminjajo …

S temi čudnimi in medijem nehvaležnimi časi pa gre dalje tudi 
naš Borec. Čeprav je veliki finale oktobra prehitel izdajo tiskane 
številke, ostaja naš šolski časopis zvest svoji viziji: spremljati 
dogajanje, pa čeprav na daljavo. Da ovekovečimo ta čas, se 
vam novinarji predstavljamo s »pol-profili« oziroma prav 
takšni, kakršne ste in nas še gotovo boste srečevali na šolskih 
hodnikih, ko se vrnemo nanje. V prvi letošnji številki, nastali 
že v oktobru, a obogateni s pridihom novembra, preberite 
o spopadanju z novim vsakdanom, prisluhnite kar štirim 
intervjuvancem in rešite kviz, saj se (glede na vse, kar smo 
letos preživeli) neustrašni borec skriva tudi v vas. B

Dragi  
soBorci!
_/ Vesna Muzek, glavna urednica
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Spet. Spet se prebudimo v hladno jutro, 
postavimo računalnike na sredo postelje in 
prižgemo kamero za prvo uro Google Meeta. 
Da ne posplošujem, nekateri seveda sedejo 
za delovno mizo. Zgodilo se je to, česar smo 
se najbolj bali – pouk se ponovno izvaja 
na daljavo in svojo mladost, najlepša leta, 
preživljamo doma. Morda je res egocentrično 
razmišljati o odpadlih dogodkih in dejavnostih, 
o druženju s sošolci, a čar Druge je ravno ta 
povezanost, to vzdušje. Kaj pa sploh je Druga 
brez Druge?

 » Sem v prvem letniku. Na šolo smo šele prišli in se 
navajamo na poglobljen način učenja ter organi-

zacijo šole, kar je v karanteni zelo težko. Kljub veliko 
boljši organizaciji dela kot v osnovni šoli, je snov 
slabše podana, saj učenci nimamo stika s profesorji. 
Socializacija s sošolci je zagotovo težka, sploh zdaj 
ko smo se komaj spoznali in bi si res želeli biti sku-
paj.« — LIA BELŠAK, 1. F

 » Menim, da se šola na daljavo s poukom v živo 
sploh ne more primerjati. Pogrešam zaskrbljene 

poglede profesorjev, odmore v Holmesu, skupinsko 
pritoževanje nad ocenami, nasmehe mimoidočih 
ljudi ... Kljub vsemu se v vsaki situaciji vedno najde 
nekaj dobrega. Vsakodnevna jeza in veselje ob igranju 
iger in online jam sessioni so nas medgeneracijsko 
še bolj povezali in sklenila sem nova prijateljstva – v 
krizi se ljudje verjetno najdejo. Jej! Ob vsem času 
na tem svetu pa najdeš tudi sebe. V svoji sobi sem 
razlila dušo, odkrila nove hobije, ustvarjala in končno 
sklenila mir sama s seboj. Še večji jej! Iz vsake tež-
ke situacije pridemo boljši – to me drži gor. Mamo 
to!« — MAJA BERČIČ, 2. B

 » Letošnje šolsko leto poteka nekoliko drugače kot 
ostala in glede tega imam mešane občutke. Kljub 

temu da je šolanje na daljavo v trenutnih okoliščinah 
najvarnejši način pouka, menim, da primanjkuje soci-
alizacije med dijaki. Zagotovo je manj nejasnosti kot 
konec lanskega šolskega leta, saj velika večina pouk iz-
vaja preko videokonferenc, ki omogočajo boljšo komu-
nikacijo med dijaki in profesorji ter boljše podajanje 
snovi, a je v zraku kljub temu ostalo veliko neodgovor-
jenih vprašanj. Kdaj bomo nadoknadili neodpisane te-
ste? Koliko časa bomo imeli pouk na daljavo? Kakšna 
bo situacija, ko se vrnemo v šolo?« — ANA KAC, 3. A

 » Šolanje na daljavo je bila definitivno izkušnja, ki 
si je v letošnjem šolskem letu nisem želel ponoviti. 

Edina pozitivna stvar je, da si lahko delo malo razpo-
redim in da lahko dlje spim. Vseeno se strinjam z od-
ločitvijo, da ostanemo doma, dokler ne bo vrnitev res 
varna, čeprav pogrešam druženje s sošolci. Sem košar-
kaš in na srečo lahko kljub trenutni situaciji treniram, 
saj bi drugače veliko izgubil. Lahko se socializiram vsaj 
s soigralci, ker bi mi bilo drugače že zelo težko. Vse pa 
nas mučijo razna vprašanja, npr. kako bomo nadokna-
dili neodpisane teste.« — SAMO BALTIČ, 3. Š

 » V času karantene se moramo vsi spopadati z 
novimi izzivi, vendar verjamem, da je pouk, ki 

se je uveljavil na daljavo, zamujena priložnost za 
spremembe, ki poudarjajo samoiniciativnost ter delo. 
Četudi verjamem, ali morda samo upam, da bomo 
maturo pisali brez večjih težav, je dejstvo, da smo pouk 
samo premaknili »online«, namesto da bi poudarjali 
samostojno in vodeno delo, veliko razočaranje. Pouk bi 
moral poudarjati opcije, ki jih učenje od doma omogo-
ča.« — LAN SEVČNIKAR, MM2

 » Vsekakor je v trenutku, ko so nam zaprli šole, 
matura postala še bolj subjektivna, kot je bila do 

sedaj. Pouk imamo večinoma preko Meetov, letos z 
vklopljenimi kamerami, in bližje kot smo maturi, bolj 
se osredotočamo na težje primere, pri katerih nam 
profesorji ne morejo pomagati s posnetimi predavanji, 
temveč le v živi interakciji. Za razliko od pouka je si-
tuacija glede maturantskega izleta precej nejasna, po-
dobno je tudi z našim maturantskim plesom, plesnimi 
vajami ... Zdi se, da bomo prav 4. letniki prikrajšani 
za toliko lepega, od malic s sošolci, do ustaljene in po-
mirjajoče razredne dinamike. Žalostno je, da to zadnje 
leto na Drugi nismo skupaj, a na svetu so še hujše 
stvari. Da smo le vsi zdravi.« — KATARINA KANTE, 4. F

DRUGA 
BREZ 
DRUGE
_/ brina Podgajski Kampuš



4

BOREC NOVEMbER 20 II. GIMNAZIJA MARIBOR

POTRPEŽLJI
VOST KOT 
 VRLINA V TEH 
TEŽKIH ČASIH
_/ Katarina Kolar

Z NAŠIM RAVNATELJEM O MASKAH, 
EŠOLI, KARANTENI, BOŽIČNO
NOVOLETNEM KONCERTU IN 
MATURANTSKIH TEGOBAH. O DIJAKIH 
DRUGE, KI SO ZARADI POZITIVNEGA 
KORONATESTA ŽE PRESTALI 
KARANTENO. NEKAJ MALEGA O KNJIGAH 
IN FILMIH. 

SNEMATI ZAČNEM ŽE SREDI POMENKOVANJA. Z 

GOSPODOM RAVNATELJEM SEDIVA V PISARNI IN 

UPOŠTEVAVA USTREZNO VARNOSTNO RAZDALJO.

Načeloma, če bi se strogo držal priporočil, bi vi morali 
biti v razredih. 

VES ČAS?

Ves čas. In nekatere šole to priporočilo dosledno upo-
števajo. Dijaki ne bi smeli biti niti v avli. Pa dobro, do-
kler ne bo nič narobe, ne bo nič narobe.

MASK V MATIČNIH RAZREDIH NI VEČ. KAKO 

JE UKREP LAHKO TAKO HITRO PADEL?

Vsi so apelirali na pristojne inštitucije: Zveza srednjih 
šol in dijaških domov, straši, tudi sam sem pisal na 
ministrstvo. Na osnovi tega so potem sprejeli spre-
membo. 

TOREJ JE ŠLO ZA PRITISK JAVNOSTI?

Tako je. Ugotovili so, da taka rešitev ni smiselna. Če bi 
na šolah želeli dosledno upoštevati priporočila, bi vas 
morali nadzorovati tudi med odmorom. To pa je ne-
mogoče, saj vi med odmorom maske snamete že zaradi 
malicanja. 

KAKO POTEKA KOMUNIKACIJA Z MINISTRSTVOM?

Najprej smo dobili priporočila pred začetkom šolskega 
leta, ki narekujejo, kje se maske nosijo in kje ne, kako 
naj bi potekale obšolske dejavnosti itd. Potem pa je pri-
šel odlok, ki določa obnašanje v okviru covida-19 (sem 
so spadale tudi maske). 

SMO ZARADI NOVIH FUNKCIJ (PRETEŽNO 

RAZKUŽEVANJA) ZAPOSLILI KAJ NOVEGA KADRA?

Ne, mi to sami rešujemo. Nekaj dela opravi čistilno ose-
bje, nekaj profesorji, tudi vi (dijaki), pomagate …

PA SE KDO ZARADI NOVIH FUNKCIJ 

POČUTI PREOBREMENJENEGA? 

V obliki dodatnih funkcij (npr. dežuranja) ne. Je pa za 
profesorje izjemno težko poučevati z masko. Nekaj 
podobnega sem doživel, ko sem v posameznih razredih 
povedal nekaj stvari. Govoril sem eno uro, pa si sploh 
ne predstavljam, kako z masko na obrazu preživeti šti-
ri, pet šolskih ur … Govorca tudi težje razumemo, kar 
je izjemno problematično pri predmetih, kjer je dosti 
komunikacije, npr. pri tujih jezikih. Učitelji so resnično 
preobremenjeni. 

KAJ BI SVETOVALI DIJAKOM, KI MORAMO UPOŠTEVATI 

TAKŠNE NESMISELNE IN KRATKOROČNE UKREPE?

To, kar sem že včeraj napisal po elektronski pošti. 
Napisal sem vam: »Hvala za potrpežljivost.« Potrpežljivi 
bodite. Najbolje je, da v življenju stvari vzamemo z 
dobro voljo, smo potrpežljivi in ne delamo prevelikega 
cirkusa. Razen seveda, če je res ogrožajoče, kot so bile 
maske za učitelje. Tudi za vas je bilo zelo neprijetno, 
ampak vi niste bili pred katedrom in govorili. 

ZA HIPEC SE VRNIVA V SPOMLADANSKO KARANTENO. 

DRUGA SE JE SICER ODLIČNO ORGANIZIRALA. KAKO PA 

BI KOMENTIRALI NEKATERE NEGATIVNE POSLEDICE? 

NEKATERI DIJAKI SO OMENJALI PORAST ANKSIOZNOSTI, 

SPLOŠNO ODDALJENOST, ZLITJE PROSTEGA ČASA S 

ŠOLSKIM. JE TAKŠNA ŠOLA SPLOH OPTIMALNA REŠITEV? 

Ne. Šola, ki ni »v živo«, ne izpolnjuje enega svojih glav-
nih namenov. V šoli namreč niste samo zato, da se 
učite. Znanje lahko pridobivate tudi na drugačne na-
čine, ki niso enaki kot v šoli, ampak ja, se da. Socialnih 
spretnosti, veščin, pa se ne moreš naučiti sam. To so pa 
stvari, ki so zelo pomembne. Drugače je pri starejših, 
mi smo že formirani. 

KAKO DOLGO BI GLEDE NA PORAST OKUŽB 

VZTRAJALI PRI »ŽIVI« ŠOLI?

Do tiste mere, ko ne bi ogrožali vašega zdravja. V 
trenutku, ko bi se res pokazalo, da je bolje zapreti (pre-
mišljujoče)… Čeprav vi niste rizična skupina, so pa že 
lahko rizični vaši starši, stari starši, sosedje. Takrat pa 
bi morali reči, zdaj pa ne smete več v šolo. A vendar bi o 
tem morala odločati stroka.

KAKŠNE SPREMEMBE BI SE V TAKŠNEM PRIMERU 

POJAVILE PRI SAMEM IZVAJANJU POUKA NA DALJAVO?

Nekaj izkušenj že imamo. Narejen imamo načrt učenja 
v primeru karantene. Dosti več učenja bi potekalo v 
živo. 

NA MEETIH?

Ali pa na zoomu, ja. Teh ur bi moralo biti vsaj 50–60 %. 
V OBLIKI OBVEZNE PRISOTNOSTI?

Ja, vztrajali bi pri beleženju prisotnosti. Sicer nekateri 
morda ne potrebujejo razlage za določen tip lažje učlji-
ve snovi, vendar bi vseeno vztrajali. 

DRUGA JE ŽE MED KARANTENO PONUDILA 

IZPOSOJO ELEKTRONSKE OPREME.

Tako je. Že takrat smo razdelili nekaj opreme. Če kdo 
ne bi imel računalnika, bi mu absolutno pomagali. To 
ne bi smel biti problem. 



5

B
OR

EC N
O

VEM
b

ER
 20 II. G

IM
N

A
ZIJA

 M
A

R
IB

OR

IZKUSILI SMO VSE MOŽNE NAČINE POUČEVANJA, 

SPOZNALI POZITIVNE PLATI ELEKTRONIKE, ZATO ME 

ZANIMA, ALI STE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI RAČUNALNIKE 

VKLJUČILI TUDI V REDEN POUK, KOT TO POČNEJO 

NEKATERE GIMNAZIJE V OBLIKI E-ODDELKOV.

Mislim, da to je opcija. Vsi smo se naučili bistveno več. 
Ne vem sicer, kako ta znanja učitelji aktivno upora-
bljajo pri pouku, vendar menim, da bi integracija teh 
vsebin v pouk lahko bila večja. Digitalni napredek med 
e-šolanjem je bil pri učiteljih enormen, upam si trditi, 
da tudi med dijaki. V normalnih šolskih okoliščinah 
bi takšen način dela uvajali leto, dve, zdaj pa smo bili 
prisiljeni raziskati možnosti meetov, zoomov, spletnih 
učilnic ... To pa še ni pravo učenje na daljavo, saj je bilo 
izvedeno zelo na hitro, preko noči, brez predhodne 
evalvacije. 

BI V PRIMERU PONOVNE KARANTENE RAZVIJALI 

ELEKTRONSKO DRUGODRUGO?

Poizkusili bi, seveda. Nekaj priprav na tekmovanja je že 
teklo. Če bi vedeli, kako dolgo bo trajalo, bi že spomladi 
vzpostavili dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali tudi na 
daljavo. 

KAKO JE Z BOŽIČNO-NOVOLETNIM KONCERTOM?

Koncert bo. Narejen bo stream in posnetek, ki bo zelo 
pester. V amfiteatru pa bo sedelo 40 ljudi? (smeh) 

ALI KULTURNI MARATON IN ŠOLSKI PLESI 

ODPADEJO? ŽE ZARADI ZAKONODAJE SAME?

Tako je, tovrstnih dogodkov šola ne sme organizirati. 
Tole bi rad naredil, še preden grem s šole. En »openair«, 
in sicer zunaj pred šolo. Za organizacijo takega dogodka 
bi bil seveda potreben velik napor. Kjer je zunanji plato, 
bi lahko postavili oder (z vsemi pravili odra), na katerem 
bi potem še 3, 4 dni potekali dogodki. En dan bi lahko 
organizirali koncert orkestra, drugi dan zbora, povabili 
bi glasbenike šole, da nam še oni pripravijo kakšen 
koncert, ne pozabimo na EST ... V skrajnem primeru 
bi lahko postavili stole, da ne kršimo pravila razdalje. 
In na koncu nekoga povabimo. Vžgemo Siddharto ali 
pa Dubizo. Dubioze sicer ne moreš dobiti. Sem si že 
dopisoval z njimi, pa so rekli: »Dragi dedek, jako smo 
počaščeni sa tim, ali na žalost naši so koncerti za dve godini 
rasprodani.«

KAJ PA MATURANTSKI PLES IN IZLET? GENERACIJE HUDO 

NEIZPOLNJENIH MATURANTOV SE NAM OBETAJO.

Spet ista zgodba. Moral bi biti, letos ga ni bilo. Izlet smo 
prestavili na pomlad, vendar ne moremo vedeti, kaj bo. 
Za nekatere stvari ste res prikrajšani. Če bo to dolgo 
trajalo, bodo nekakšne posledice. Ker se ne morete dru-
žiti, ni koncertov …

ŽUROV?

Žure si delate sami. Če si jih ne bi, ne bi bilo okužb. 
Mislim, nekaj se jih zagotovo lahko prenese tudi tako. 
Bi pa morali na daljši rok razmisliti o meji. 
Ko sem si v teh dneh ogledal Antigono in Nosoroge, 
sem uvidel, da to ni več isto gledališče. Čuti se, da ni 
nobene energije, ker se dolgo niste mogli srečevati. 
Sicer pa vi vsaj igrate, vsaj nekaj se dogaja, kar prepre-
čuje mrtvilo. Podobno je tudi pri športu. Včeraj sem 
gledal večni derbi Maribor : Olimpija brez gledalcev. To 
ni derbi, to je živa žalost. Drugače je na tekmi 10 000 
ljudi, zdaj ni bilo nikogar. 

NA DRUGI ŠE NISMO IMELI RAZREDA V KARANTENI. 

KAKO BI POTEKAL POUK ZA TAK RAZRED?

Pouk bi za vse dijake tega razreda potekal od doma, uči-
telj bi predaval v svojem kabinetu. Tudi zdaj nekaterim 
otrokom, ki so trenutno v karanteni, pomagamo. 

TOREJ SMO DEJANSKO ŽE IMELI NEKAJ PRIMEROV OKUŽENIH?

5–6 otrok smo imeli v karanteni. Trenutno imamo dva. 
Ravno sem pisal učiteljem, naj jim pomagajo. Je pa 
karantena zdaj kratka, saj traja samo 10 dni. V glavnem 
gre za športnike, ki se okužijo na tekmah, potovanjih. 
Učitelji jim pošiljajo zadolžitve. Če bi šlo za cel razred, 
bi delo potekalo zelo podobno kot marca. Jaz samo 
upam, da se čim prej konča. Samo se ne bo, se ne bo. 

ŠE OB KONCU, STE V ZADNJEM ČASU 

POGLEDALI KAK DOBER FILM?

Film? Težko bi se spomnil. Mogoče tisti tuji, korejski, ki 
je dobil oskarja. 

PARAZIT?

Ja, ja. Film je odlično narejen. Drugače pa prisegam 
na ameriške in evropske art filme, ki jih predvajajo na 
TV SLO 1 in 2. TV SLO ima odličen izbor. 

KAKŠNA KNJIGA?

Bral sem, ne tako dolgo nazaj, bosanskega avtorja 
Veliborja Čolića in njegov roman Sarajevski omnibus. 
Zanimiv je zato, ker je prišel kot begunec v Francijo, da-
nes pa piše v francoščini. Moja aktualna knjižna polica 
pa sicer nikoli ni prazna.

NAJLEPŠA HVALA ZA INTERVJU. B
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MATIC 
GOSAK, 
predsednik 
ljudstva
_/ brina Podgajski Kampuš

Vsako leto se dijaki Druge spravimo na 
volišča (oz. k stojnici sredi avle) in izberemo 
predstavnika šolske dijaške skupnosti, ki 
bo zastopal naše interese, vendar je to letos 
potekalo nekoliko drugače, saj je bil kandidat 
le en sam – Matic Gosak. Matic je ambiciozen 
igralec EST-ja in gledališča Gnosis, v katerem 
se je letos znašel v vlogi ženske. Ga je ravno 
to tako navdušilo, da bo poskušal reformirati 
pravilnike ocenjevanja in s tem postati naša 
Marija Terezija?

MATIC, KAKO TO, DA SI SE SPLOH 

ODLOČIL ZA KANDIDATURO?

Odločil sem se iz bolj ali manj preprostih razlogov. 
Najpomembnejši je bil zagotovo ta, da sem v sis-
temu uvidel luknjo, ki ovira učinkovito lajšanje ži-
vljenj dijakov na tej šoli – problem je v (do zdaj) zelo 
samostojnem delu predsednika. To mi je dalo mi-
sliti, da v nobenem primeru en sam človek ne more 
predstavljati interesov celotne šole, kaj šele uresni-
čiti vseh želj, ki se potikajo po glavah naših sotr-
pinov. Zato sem se odločil, da bom v kandidaturo 
stopil z miselnostjo, da lahko šoli in njeni skupnosti 
ponudim manj, kot si lahko ponudi skupnost sama. 
Zato je moj glavni cilj vzpostaviti povezavo med 
dijaki, ki si želijo sprememb, in predsednikom, ki 
lahko to uresniči. 

GLEDE NA TO, DA SI EDINI KANDIDIRAL IN SI 

BIL ZATO TAKOJ IZBRAN ZA PREDSEDNIKA, BI 

TI BILO LJUBŠE, DA BI TE IZBRALI DIJAKI?

Zanimivo, ampak točno o tem sem razmišljal, ko 
sem stopil v amfiteater in oddal prijavnico za kan-
didaturo ter gledal, da sem že dolgo edini, ki jo je 
oddal. Imel sem občutek, da bom, če se res nihče 
drug ne prijavi, nezaslužen te zmage. Tako da ja, se-
veda bi mi bilo dosti ljubše zmagati, ko bi imel pro-
tikandidata, ampak ker ga nisem imel, imam zdaj še 
večjo nalogo. Zdaj moram res dokazati, da nisem bil 
brezveze edini prijavljen.

KAKŠNI PA SO TVOJI NAČRTI? KATERE SPREMEMBE 

ŽELIŠ UVESTI? ZA KAJ SE BOŠ ZAVZEMAL?

Zavzemal se bom za želje ljudi. Želim si, da mi dija-
ki povedo, kaj želijo spremeniti, in da mi to povedo 
kar takrat, ko me srečajo na hodnikih ali kjerkoli 
drugje. Bo pa glavni vir informacij potekal kar preko 
elektronske pošte druga.si, kamor mi lahko kdor 
koli napiše svoje želje in ideje. 
Razmišljal pa sem tudi o »Druga merchu«, saj neka-
terim hudiji, ki jih je bilo moč kupiti nekaj let nazaj, 
sploh niso bili všeč. Zato bi ponovil idejo, le da bi 
bilo na voljo več stilov, zato bi hudiji bili bolj perso-
nalizirani. Imam tudi načrt za nove majice, prišle 
pa so ideje tudi za pulije, suknje, nogavice ... Tudi 
kondome, ampak dvomim, da bo Ivan navdušen 
nad idejo. 
Spremenil bi tudi nekatere pravilnike ocenjevanja 
na naši šoli, npr. enakovrednost vseh ocen pri 
zaključevanju, minimalno število točk na testih, 
sprememba organizacije popravnih rokov (eden na 
polletje pri vsakem predmetu, tako da lahko popra-
vljaš test iz septembra tudi junija in ne le januarja) in 
še kaj drugega. 
Želim pa uresničiti tudi nekaj, kar obljublja vsak 
predsedniški kandidat v zadnjih letih. Zadnje čase 
je zelo porasla poraba vroče vode iz vodnih grelcev 
za pripravo instant nudlov, čajev, kave … Z gospo-
dom Lorenčičem sva ugotovila, da lahko v kuhinjo 
postavimo t. i. »hot water dispencer«, kot ga vidite v 
kakšnem hotelu ali pisarni, saj tako ne kršimo no-
benih varnostnih priporočil. 

DIJAKI TE NE POZNAJO LE KOT NOVEGA 

PREDSEDNIKA, AMPAK TUDI KOT NASTOPAJOČEGA 

NA VEČINI ŠOLSKIH PRIREDITEV. KLJUB KORONI 

SE BOŠ NAJVERJETNEJE ZAVZEMAL, DA SE TE 

PRIREDITVE IZVEDEJO, VENDAR KAKO?

Žal je resničnost taka, da imamo v tem trenutku 
zvezane roke, kar se tiče klasične izvedbe dogod-
kov, se pa že gradijo prilagojeni načrti. Če bo takrat 
korona še vedno problem, bi se koncerti spomladi 
lahko organizirali na zunanjem odru, ki bi bil po-
stavljen pred šolo, zato bi lahko bila udeležba dosti 
večja. Nočem pokvariti presenečenja (»spoilat«), 
ampak zadnje čase Siddharta ni zelo zasedena …

ZA KONEC SE SEVEDA SPODOBI, DA VPRAŠAM, ALI 

NAMERAVAŠ KANDIDIRATI TUDI NASLEDNJE LETO?

To je za zdaj popolnoma odprto. Kar me pa res že 
zdaj žene do še enega mandata, je dejstvo, da bom 
tako resnično lažje lahko uresničil vse, kar sem si 
zastavil, in še več. B
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KORONSKE 
ŠOLSKE 
UNIFORME
_/ Ana Paulič

Hodniki, polni zamaskirancev, razkužila na vsa-
kem koraku, omejeno gibanje v času pouka. Vsi ti 
ukrepi zaznamujejo začetek novega šolskega leta in 
nefantazijskega sveta po koncu velike apokalipse. 
Omejitev kar ni konca in nikakor se jih ne moreš 
izogniti. Najbolj moteča med njimi je zagotovo 
uvedba koronskih šolskih uniform, mask.
Maske nas zadnjih nekaj mesecev spremljajo na 
vsakem koraku in so s svojo vse večjo raznolikostjo 
postale že skoraj nov modni dodatek. Prišli smo 
celo do tega, da so obvezne tudi v šoli, zato smo 
drugi teden novega šolskega leta od šole prejeli pral-
ne maske, ki pa niso bile najbolje sprejete. Večino so 
najprej zmotili prav njihovi vzorci, ki so bili več kot 
očitno deljeni glede na spol. Tako so, namesto da bi 
izbrali preproste enobarvne maske, izbrali cvetlični 
vzorec za dekleta. Te maske niso nujno romale v 

dekliške roke in v marsikaterem razredu so si mora-
li fantje izboriti nevtralnejše vzorce. Veliko lažje bi 
bilo, če bi preprosto izbrali same enobarvne maske 
ali pa bi uporabili podobno rešitev kot Prva gimna-
zija Maribor, ki je izbrala maske s svojim logotipom. 
Najbolj pa so osovražene prav zaradi tega, ker 
otežujejo dihanje. Ukrepi proti vsemogočnemu 
virusu so privedli tako daleč, da so nam odvzeli še 
možnost normalnega diha. Tako smo zaradi novega 
obraznega oblačila, ki nam onemogoča dostop do 
kisika, zadihani že ob počasnem sprehodu do prve-
ga nadstropja. In zdaj jih moramo nositi še ves čas 
pouka, kar zagotovo ni povečalo naše želje po sode-
lovanju. Seveda se maske v tej lastnosti razlikujejo 
in najslabše so prav takšne pralne maske, ki smo jih 
dobili. S svojim dvojnim slojem iz blaga nam kljub 
svoji velikosti, marsikomu so bile namreč prevelike, 
popolnoma onemogočijo dostop do svežega zraka 
in smo tako prisiljeni vdihavati svoj reciklirani zrak. 
Vse to je privedlo do tega, da so šolske maske le for-
malnost, ki jih večina dijakov, pa tudi profesorjev, 
sploh ne uporablja, saj si raje nadenejo papirnate, ki 
omogočajo lažje dihanje. Tako se lahko zdaj samo še 
sprašujemo, ali je ta ukrep sploh učinkovit in kako 
dolgo bomo pustili, da nam nadevajo koronske na-
gobčnike. B



8

BOREC NOVEMbER 20 II. GIMNAZIJA MARIBOR

Pa kam mi to 
rinemo?*
_/ Katarina Kolar

*(Gre alergikov line iz Gremo mi po svoje 1, ko trojica 
rine na vrh gore in jim že zmanjkuje živil, potrpljenja 
in volje. V nadaljevanju glasni vzkliki: »Svobodaaa! 
Svobodaaa! Svobodaa!«)
 

V edno je akcija. V 21. stoletju pa sploh. Včasih 
se počutim, kot da nimam odmrlih celic, ki 

me varujejo pred izsušitvijo, kot da sploh nimam 
kože. Ujeta sem v otopele razmišljujoče procese, 
želim se upirati krivici in ne vem, kaj je krivica, 
želim ustvarjati, želim se razvijati, hkrati pa si me 
lasti zmeda. Zmeda in otopelost. Starejši bi morda 
povzeli, da je to vendar bistvo mladosti. Izgubljeno 
iskanje tistega, za kar kasneje ugotoviš, da je plod 
mladostniškega idealizma, sanjaštva. Ne bi se stri-
njala. Generacije pred nami so bile v svojem bistvu 
močnejše. Manj razpoložljivih informacij je lebdelo 

v zraku. Generacija Z in tudi že milenijci pred nami 
kasneje izgubljamo devičnost (žal, znanstveno do-
kazano). Sami sebe zaklepamo v sicer oblazinjene 
kletke, pretvarjamo se, da smo se zanje odločili pro-
stovoljno, da lahko vratca vedno odpremo, čeprav 
smo že davno odvrgli ključ. Fenomen hikikomori 
na Japonskem, kjer se mladi (odrasli) samovoljno 
odločijo za samoizolacijo v domovih svojih staršev 
((ne gre za duhovno, »meniško« samoizolacijo, kjer 
je moč govoriti o duševni rasti)) in v sobah berejo 
mange, igrajo igrice, je prvovrstna grafična odslika-
va profila sodobnega mladen’ča/mladen’ke. Svoje 
sobane zapustijo zelo redko in še takrat se s kapu-
co, poveznjeno preko steklenih oči, kot propadle 
sence premikajo med policami iščoč svoj najljubši 
čips. Po nekaterih anketah naj bi kar 1.15 milijona 
najstnikov tako tihoma poniknilo v vrtincu trenda 
zavračanja sveta. In zelo možno je, da je številka 
vsaj trikrat tolikšna. Družine se teh otrok sramujejo 
in zanikajo njihov obstoj. Ampak zakaj je neproduk-
tivna samota postala tako zelo mamljiva? Ali bolje 
zastavljeno. Zakaj bivati v podzemeljskih bunkerjih, 
če zunaj (še) ni jedrske vojne? 

Do točke, na kateri je samota prijetno stanje, od-
nosi pa predstavljajo nepotrebno muko ((ker smo v 
resnici kar vsi malce »anksiozni«)) smo mnogi nepri-
siljeno prišli med karanteno. Človeški stiki so nam 
postali odvečni, ugotovili smo, da se da shajati sam 
s sabo. Gradim na sebi, ukvarjam se s sabo, razmi-
šljam samo jaz in pogosto o sebi. Nismo se samo 
zaklenili, še odejo smo si potegnili preko zaraščenih 
betic. Individualisti, to smo mi, v času korone pa še 
potencirani. Yikes. 

In tako smo se navadili takšnega življenja. Svet se 
je ustavil in hermetično zaprl. Japonski fenomen je 
postal globalen. Hikikomori naenkrat več niso bili v 
manjšini. Postajali smo samozadostni, tista priroje-
na anksioznost pa se je počasi razširjala v globinah 
našega podzavestnega brbotanja.

Ko je padel odlok o omejitvi druženja in sem se 
prvič sprehodila skozi razmeram dopustno polno 
Poštno, sem se počutila grozljivo. Morda smo se 
res intenzivneje opazovali. Spominjam se, da sem 
si natančno ogledala vsak obraz in vpijala člove-
škost prijetnih potez in prikritih gubic, vendar sem 
potrebovala kar nekaj časa, da sem ponovno našla 
tisto bitno samozavest, zaradi katere se nisem po-
čutila slabo, ko sem v sproščeni debati delila nekaj 
svojih misli. Človeške poglede sem čutila na vlaknih 
sporno pridelane tkanine, ki sem jo nosila, na pre-
mikajočih se lasnih konicah, ki so valovale v ritmu 
mojega koraka. Kot da obstajam samo jaz in me je 
neizmerno presenetilo, da obstajajo meni podobni. 
Pridi že, Kopernik, in mi povej, da sem v heliocen-
tričnem sistemu.

Korona je tako odkrila slabosti, ki jih sicer odlično 
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prikrivamo. Naj izpostavim – ena izmed njih je 
čakanje. Čakanje (glagolnik od čakati: 1. biti, ostati 
na kakem mestu, zlasti računajoč, da kdo, kaj pride 2. 
živeti, računajoč, da se bo kaj zgodilo, ne začeti takoj s 
kakim delom, dejanjem 3. biti v prihodnosti namenjen, 
določen za koga) prvenstveno sploh več ne obstaja, 
ker čakati pomeni biti, nahajati se v brezdelnem 
stanju. Ali osebi, ki stoji na robu cestišča in gleda 
predse, hitreje prilepimo pojem čudaka ali pojem 
čakajoče osebe? Človeštvo si je med čakanjem, ki 
ni več pravo čakanje, našlo kolektivno zaposlitev. 
Scroll, scroll, scroll. Scroll, scroll. Scroll. 

Nikar ne prenehaj s scrollanjem. Če se ustaviš, si 
sam, vse naokoli tebe pa poteka proces naravnega 
izbora. Zato izgini že v svojo sobo. 

Ranljivo se počutimo tudi ob hoji. Kako sploh 
hoditi brez slušalk? Smo preveč izpostavljeni ali 
gre za gesto pustimeprimirusemvsvojemvesolju. 
Razumem, razumem, govorimo vendar o glasbi. 
Razumem tudi vse pomisleke, ki se morda porodijo 
ob branju članka. Slušalke se izjemen izum, glasba 
je esencialen duh, ki nas drži pokonci in prodira v 
naše bistvo. Toda, če jih slučajno pozabiš doma ali 
ti padejo v lužo, Zoisova pa je že zdavnaj v SNG bla-
gajni ali pa je zapita nekje pod cerkvenim pročeljem, 
takrat nastopijo trenutki, ko se kot oprezna žival 
zaveš svoje okolice. Ko slišiš šušljanje in kapljanje 
in treske in poke in pritajeno šelestenje in nadležno 

brnenje in pljuske in nežne vibracije in hlastanje in 
vseprisoten piš narave in brenčanje in piskanje in 
vrišč, loputanje in zaviranje in tišino. Ko postaneš 
delček te sapice, viharja, ko se vate naseli tisto in-
vazivno seme zmedenosti, ker zaznaš svet. In svet 
šepeče, ne, v resnici kriči. Opozarja nase. 

Predstavljam si, da so glasniki sveta ulični glasbeni-
ki, ki so se znašli pred resnično krizo. Komu igrati, 
če te mimoidoči sploh ne slišijo? Če samo bežijo, 
ker so ujeti v paradoks samote. 

Paradoks samote pomeni to, da v samoti uživaš, ker 
te je strah, da bi čutil. Strah te je ravno tega, da bi 
čutil samoto, ker jo lahko zares pristno zaznaš samo 
takrat, ko nas obkrožajo drugi. Bežimo. Bežimo 
pred otopelostjo in zmedo in ko ju začutimo, takrat 
pospešimo. Kmalu nas ne bo več v vidnem polju. 

Ampak naj nas ne bo strah sveta. Iz zelo preproste-
ga razloga. Ker je svet tako zelo lep in ko bežimo, ga 
ne opazimo več. Nekako tako kot na hitrih vlakih, 
v oknu je nemogoče opazovati migetajočo se oko-
lico. Ne oddaljimo se preveč, ker je strašno težko 
zmanjšati distanco. Zato vam na srce polagam svoje 
notranje pravilo. Vedno »izuhoščiči« vsaj eno slušal-
ko in prisluhni za nekaj sekund. Prisluhni. Če že ne 
zaradi sveta, naredimo to zavoljo glasbe. 

Gremo mi po svoje. B
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MigrantED
_/ Ana Koletnik

K je naj sploh pričnem? Filmi 3. 6. vsekakor niso 
bili končani. Tudi scenarija ni bilo, marčevske 

ideje pa so že zdavnaj utonile v pozabo. Panika. 
Kako naj se udeležimo meeta brez kakršnega koli 
zametka? #rip.
Kakor koli, srečanje smo preživeli, rok za oddajo 
uspešno pomaknili za tri dni, kar je sledilo v hekti-
čen preostanek tedna – snovanje filmskega festivala 
vredne ideje in reševanje (nešteto in ene) logistične 
težave. Kljub časovni stiski smo film zaključili 
(kvarnik: tudi v enem dnevu lahko oddaš film, če ga je 
nekdo pripravljen montirati celo noč, hvala, Luka). 
No, primerneje je pričeti na začetku, seveda. V 
okviru projekta Uganda 2020 (Živeti skupaj – pre-
magovanje kulturnih razdalj) smo se pod mentor-
stvom prof. Keuc in Mojzer, povezali s platformo 
SLOGA (platforma nevladnih organizacij za razvoj, 
globalno učenje in humanitarno pomoč) ter skozi niz 
predavanj spoznali evropski projekt #MigrantED, v 
sklopu katerega smo Katarina Kolar, Rok Lobnik, 
Ajša Mara Kacjan, Zoja Pleteršek, Luka Kalšek, 
Miša Pintarič in Natali Soufi, posneli kratki film na 
temo migracij. Slednjega sva z Luko predstavila na 

projekciji kratkih filmov v okviru Festivala migrant-
skega filma, ki ga že enajsto leto zapored organizira 
Slovenska filantropija.
V četrtek, 10. 9. 2020, smo z Luko in prof. Mojzer 
prispeli pred Slovensko kinoteko, kjer so nas 
opremili z maskami ter preplavili z obilico navodil. 
Razdrobljeni po dvorani (ker če kaj upoštevamo, 
upoštevamo varnostno razdaljo), smo otvorili dogo-
dek z ogledom kratkih filmov učencev z Osnovne 
šole Livada, zagovornika ciljev trajnostnega razvoja 
(Inštitut za afriške študije) ter mladinske delegatke 
pri Organizaciji združenih narodov. Sami smo so-
delovali s filmom o prisilnih migracijah z naslovom 
»Krokodilje solze«, v katerem opozarjamo na uniču-
joče posledice dolgotrajnih oboroženih spopadov v 
Siriji in Afganistanu. Film smo gradili na odlomkih 
mednarodne uspešnice italijanskega romanopisca 
Fabia Geda, V morju so krokodili. 
Po ogledu filmov je sledil pogovor z avtorji, kjer se 
pretvarjamo, da je vprašanje »Kako ste doživljali 
karanteno?« neposredno povezano z izdelavo ter 
vsebino samega filma, seveda.  Kljub temu je bila 
izkušnja vsekakor vredna dvourne vožnje. Namreč 
živimo v času, ko so pereči svetovni problemi, kot 
so v našem primeru migracije, preprosto prezrti, 
saj je širša množica ostro osredinjena na Covid .... 
Projekcija filmov je bila vsekakor svetla točka pre-
teklih mesecev, z ozaveščanjem mladih je treba 
nadaljevati! 
Večer smo zaključili v stilu, ob skodelici čaja, kot 
se edino spodobi. Hja, še zmeraj težko verjamem, 
da je film napisan. Posnet. Zmontiran. Končan. 
Projiciran. Saj veste, kako gre, konec dober, vse do-
bro. Uganda kmalu (napišem optimistično). B

(torek, 2. jun. 21.08)

Oj!
Vrag jemlje šalo – filmi morajo 
biti dokončani. Jutri, v sredo, 
3. 6., se ob 10.15 VSI dobimo 
na Google MEET: https://meet.
google.com/uig-jgjq-epg.
Prosim za 100 % udeležbo!
Lep pozdrav
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NOSOROGO
VIRUS
_/ Vesna Muzek

Nosorogi se ne predajo! Po vseh preprekah, ki 
so jih skoraj ustavile, so se konec septembra 
neustrašno postavili na svoje topotajoče noge 
in dvignili mnogo prahu, ki se je v skoraj pol 
leta nabral na odrskih deskah Amfiteatra.

P o prvi predstavi »samo za vabljene!« sem imela 
to srečo, da sem si lahko ogledala prvo ponovi-

tev za širšo publiko. Zaradi očitnih razlogov je širša 
bila le razdalja med obiskovalci, ki smo si morali 
obvezno nadeti maske. Čeprav nam je posledično 
kronično primanjkovalo kisika, kar bi lahko prav 
kmalu vodilo v razsajanje virusa zehanja, nas je 
že po prvem prizoru morebitna zaspanost minila. 
Zaslišal se je vse glasnejši topot kopit, zasedba 
igralcev se je zdrznila, kaj kmalu pa že na vse grlo 
vreščala »Nosorog!«, da so nam šle kar kocine po-
konci. S prsti je panično kazala v publiko in prav 
malo je manjkalo, da bi se po domino efektu tudi mi 
obrnili in v tehniški kabini iskali štirinogo prikazen. 
Ta premišljena režijska poteza in doživeto odigran 
preplah sta vsekakor bila občudovanja vredna. Tudi 
nadaljevanje nas ni pustilo ravnodušnih.
Vsekakor se nismo mogli izogniti namigom na 
trenutne čase: vsak, v nosoroga spreminjajoč, lik 
je kazal očitne korona simptome, omenjene so bile 
opustošene trgovine in očitna kritika medijev v ta-
kih časih (o.p. »Vsi novinarji so lažnivci!«). (Kot pred-
stavnica sedme veje drugogimnazijske oblasti tega 
nikakor nisem mogla preslišati, v dobrobit Gnosisa 
pa upam, da to ni letelo tudi na naš »ušivi časopis«.) 
Seveda so poskrbeli tudi za ohranitev slovesa »ta 
drznega« gledališča. Med drugim edine živali na 
odru niso bile le nosorogi, temveč se je v soju žaro-
metov znašla tudi plišasta mačka bizarnega skeleta, 
ki je bil le še en dokaz več, da Gnosis ostaja zvest 
absurdom.
Vso predstavo smo lahko občudovali tudi lično 
oblikovano sceno, za katero se je tehnika trudila 

več tednov. Presenetljivo se je Gnosis v primerjavi 
z lansko predstavo odel tudi v precej bolj dovršeno 
kostumografijo. V paradi bujnolasih transvestitk v 
sumljivo kratkih in prosojnih krilih ter kratkolasih 
transvestitov v skoraj neprodušnih skafandrih je 
bilo moč zaznati očitno namero parodiranja druž-
benih spolnih stereotipov.
Po uprizoritvi so igralci sicer dejali, da tisti dan na 
odru nekako ni bilo prave energije, a če je temu tako, 
so to izvrstno prikrili. Morda jih je izdala občasna 
nerazločna artikulacija ali pa kakšni manj usklajeni 
gibi, a kot protiutež temu so prav vsi prikazali do-
bršno mero gledališke zrelosti in izraznosti. Da ne 
bom dolgovezila, naj izpostavim nekaj najvidnejših 
igralcev. V vlogi Berengerja nas je z izvrstno pono-
tranjenimi gestami skrokanega in paranoičnega 
uradnika navduševala Jerneja Brumec. Tako v dia-
logih kot v monologih je dokazala svojo markantno 
izraznost igre, ki jo je nadgradila tudi z neverjetno 
gibčnostjo. V vlogi ponosnega uradnika Jeana, ki je 
Berengerjevo diametralno nasprotje, nas je s prefi-
njeno vzvišenostjo in premišljeno dikcijo uspešno 
prepričala Nika Šoštarič. Slednja je ob mentorju 
Svitu Vurberškem zaslužna tudi za režijo, ki je kljub 
precej ohranjeni originalni zasnovi s vpeljevanjem 
sodobne motivike uspela aktualizirati idejo drame. 
Naj omenim tudi vlogo tajnice Daisy, s katero se je 
več kot odlično poistovetil Jure Kekec. Presenetil 
nas je z naštudirano vlogo galantne blondinke in nas 
osupnil z odigrano šarmantno ženstvenostjo, s kate-
ro je uspešno konkuriral vidnejšim moškim likom.
Predstava nam je v uri in pol pokazala, kako ne-
logična je lahko človeška logika, sploh ob širjenju 
raznih neslutenih družbenih virusov (»saj korona-
virusa tudi ni nihče slutil!«). Ionescovi Nosorogi so 
vsekakor uspešno paradirali na odru Amfiteatra in 
nas okužili z nosorogovirusom navdušenja, zato 
niti malo pa ne dvomim, da bomo o teh igralcih v 
prihodnje še slišali. B
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ANTIGONA 
V ČASU 
KORONE
_/ Dominik Ivič

V časih splošne negotovosti, napetosti, vse 
strožjih ukrepov in skoraj vsakodnevnih 
presežkih števila okuženih v enem dnevu 
potrebujemo nekaj, kar nam bo vsaj za 
nekaj časa pomagalo odmisliti vse trenutne 
stiske. Zaradi tega je še posebej lepo obiskati 
gledališče, ki nam (na dovolj veliki varnostni 
razdalji) omogoča več stika z drugimi kot 
kakšna serija na Netflixu. In če ne veste, kaj bi 
šli gledat, z veseljem priporočim Antigono, ki 
jo je pripravila Druga scena.

Z aradi ukrepov za omejitev novega koronavi-
rusa si je bilo predstavo mogoče ogledati le ob 

predhodni rezervaciji. V amfiteatru je lahko bilo 
samo 45 obiskovalcev. Povrh tega pa smo morali 
nositi maske, kar se mi je sicer zdelo nekoliko ne-
potrebno, saj je zaradi majhnega števila gledalcev 
lahko bila zagotovljena varnostna razdalja. V neka-
terih pogledih je ogled predstave zdaj bil še boljši 
kot pred korono, saj se nam ni bilo treba gnesti po 

hodnikih in stopnicah v amfiteatru, poleg tega pa 
smo sedeli sami, kar je za nekatere blagoslov, za 
druge pa morda prekletstvo. 
Ker me je zanimalo, kako je igralska zasedba doži-
vljala nastopanje v trenutnih okoliščinah, sem ne-
kaj vprašanj postavil Juliji Jelatancev, ki v Antigoni 
igra stražarja.

KAKO STE VADILI IN OHRANJALI STIKE V ČASU 

ZAPRTJA OBČIN IN ŠOLANJA NA DALJAVO?

V času karantene smo se nekajkrat videli na vi-
deoklicu, kjer smo se družili zgolj prijateljsko. 
Predstava Antigona se takrat ni več igrala, prav tako 
pa so vaje bile onemogočene. Videoklic je bil edini 
možni stik s prijatelji iz skupine.

KAKO BI OPISALA NASTOPANJE ZDAJ, KO JE 

AMFITEATER 2/3 PRAZEN IN VSI NOSIMO MASKE, V 

PRIMERJAVI Z NASTOPANJEM PRED UKREPI?

Že samo igranje po vsem tem času je predstavljalo 
izziv. Ko se je dvorana »napolnila«, smo vsi nestrpno 
čakali na konec začetne glasbe, da se je predstava 
začela. Takrat je adrenalin in tremo zamenjal prije-
ten občutek navdušenja, saj smo v predstavo vložili 
veliko truda in časa. Končno smo imeli priložnost 
igrati. To, da so ljudje sedeli z maskami na obra-
zu, je bilo seveda nenavadno, vendar temu nismo 
namenjali večje pozornosti. Na žalost si je v enem 
večeru predstavo lahko ogledalo samo 45 ljudi in še 
danes me prijatelji sprašujejo, ali nas lahko pridejo 
pogledat. Kljub vsemu pa je bilo igrati izjemno in 
priznati moram, da je za menoj krasna izkušnja z 
gledališčem.

BI REKLA, DA SE JE NAVKLJUB VSEM UKREPOM, KI JIH 

JE BILO TREBA UPOŠTEVATI, ŠE OHRANIL OBČUTEK, 

DA JE ČLOVEK V GLEDALIŠČU, ALI IMAJO TI UKREPI 

VENDARLE VPLIV TUDI NA UMETNIŠKI VIDIK?

Jaz bi rekla, da je občutek, sploh zaradi dobre režije, 
scenografije in našega dojemanja predstav, ostal 
pristen. Upamo, da so tudi gledalci predstavo doži-
veli tako, kot smo si jo zamislili, četudi z maskami 
in v napol prazni dvorani. B
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MARKU 
V SLOVO
_/ Gašper bedenik in Sani Smajić

Marko Baklan (2001–2020) je bil vsa štiri 
leta odličen dijak, ob koncu šolanja nagrajen 
s ključem odličnosti. Bil je igralec EST-ja in 
Francoskega gledališča, v soju žarometov je 
nastopal tudi na šolskih prireditvah. Bil je član 
zbora II. gimnazije Maribor in benda Želja po 
kakavu, plavalec kluba Pristan, prodajalec 
hudijev, odličen voznik ter NAJBOLJŠI 
SOŠOLEC in ŠE BOLJŠI PRIJATELJ! Spoznali 
smo se pred dobrimi tremi leti in hitro postali 
nerazdružljivi, tako v šoli kot po šoli in povsod 
ter skupaj preživeli veliko časa.

J az, Gašper, sem Marka kot sošolec najbolje spo-
znal pri pouku. Kadarkoli sem imel na šoli delo, 

sem vedel, da lahko računam nanj. Nikoli mu ni 
bilo težko in skupaj sva izpeljala nekatere največje 
podvige na šoli. Razdelila sva 700 hudijev, okrasila 
šolo, bila najbolj glasna pri francoščini in vsak petek 
nasmejala polne dvorane Amfiteatra. Biti z njim na 
odru, v zaodrju in v učilnici je bilo neprecenljivo in 
v čast mi je, da sva vse to doživela skupaj. 
A prišel je čas, za katerega nisem nikoli mislil, da 
bo prišel, kaj šele, da bo prišel tako hitro. Posloviti 
se od najboljšega prijatelja, lahko rečem brata, s 
katerim sem preživel štiri prečudovita leta, je naj-
težja stvar, ki se lahko zgodi. Morda je bil najin čas 
skupaj res kratek, vendar če pogledam nazaj, se mi 
zdi, da sem Marka poznal že vse svoje življenje in z 
lahkoto trdim, da ga nikoli ne bom pozabil.
 

J az, Sani, sem kot najboljši prijatelj bil skupaj z 
Markom na vseh obšolskih dogodkih, pijačah, 

prireditvah, skratka povsod, in če je bil prisoten 
eden od naju, so vsi vedeli, da je v bližini tudi drugi. 

Imela sva se za brata, ne samo za najboljša prijate-
lja. Zaupala sva si in vedno sva si med seboj znala 
pomagati. Najbolj se spominjam, kako sva skupaj 
igrala v EST-ju in v bendu. V obeh je pustil velik pečat 
in nemogoče ga bo nadomestiti. Težko je, ko vem, 
da mi več ne bo mogel odgovoriti. Še vedno mu bom 
zaupal, saj vem, da me od nekod še posluša in za ve-
dno bova ostala najboljša prijatelja. Še je med nami 
in nikoli ne bo povsem odšel. Skupaj sva ustvarila 
mnogo spominov, ki mi ogromno pomenijo. Hvala, 
Marko, za vse, kar sva doživela. Zaradi tebe so bila 
to moja najlepša leta v življenju in nikoli te ne bom 
razočaral. Rad te imam. Za vedno boš z menoj!
 

Č eprav se je naše druženje v živo končalo, bo 
Marko preko slik, posnetkov in spominov za 

vedno z nami. Za Drugo je naredil veliko, za naju 
pa še več. Naučil naju je, da je v življenju treba biti 
pozitiven, si vzeti čas za prijatelje in živeti vsako 
sekundo, kot da bi bila zadnja. To želiva predati tudi 
vsem vam, ki prebirate ta članek, da bodo vaša sku-
pna leta s prijatelji tako čarobna, kot so bila naša. 
Imejte se radi, pozabite na stare zamere in skupaj 
naberite čim več spominov, saj so spomini in ljube-
zen edino, kar nas še združuje po tem, ko osebe ni 
več med nami.
 
Marku v spomin z bendom Želja po kakavu 
organiziramo glasbeni večer. Pripravite se na 
nepozaben dan in neverjeten rock koncert, 
kakršnega smo z Markom večkrat izvedli.

DRAGI MARKO, TI SI ODŠEL, A S TEM SE 

NAŠA ZGODBA ŠE NE ZAKLJUČUJE. SKOZI 

PREOSTANEK ŽIVLJENJA BOŠ ŠEL Z NAMI. B
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WALK  
ACROSS 
SLOVENIA
_/ Ana Koletnik

Matej Petelin ter Jure Kekec, dijaka 
četrtega letnika mednarodne mature, 
sta po zgledu Mike Posnerja, ki je leta 
2019 prehodil Ameriko (4588 km), med 
31. 7. in 13. 8. prehodila Slovenijo. Z 
avtorskimi majicami za 20 evrov sta 
se podala na 320 km dolgo pot, ki ju je 
vodila od Hodoša do Pirana. 

TOREJ, KAKO SE JE VSE ZAČELO? KDO 

JE BIL POBUDNIK IDEJE? 

JURE: Dejansko je bila ideja moja. Lani je Mike 
Posner, ameriški glasbenik, prehodil celo Ameriko 
in potem sem ugotovil, da če je on prehodil celo 
Ameriko, lahko midva prehodiva celo Slovenijo! 
Nisem želel iti sam, zato sem vprašal Mateja, ki je 
bil za.
MATEJ: Motivacija za hojo je izvirala tudi iz občutka, 
da so bili vsi poletni dnevi enaki in da se nisem rav-
no spominjal, kaj sem pravzaprav počel pred nekaj 
dnevi ... Vse je šlo mimo mene, zato sem si rekel, da 
bi rad storil nekaj, kar si bom zapomnil.

ALI STA PRED POHODOM OPRAVILA 

KAKŠNE FIZIČNE PRIPRAVE?

Ne, midva sva »all natural« šla v ta pohod. V bistvu 
nisva imela nobenih vaj, čeprav sva si rekla, da jih 
bova. Sva pa dva tedna pred tem pripravljala pot, 
urejala prenočišča in druge stvari.

KJE VAJU JE VODILA POT?

Am, oboje je bilo – šla sva tako po planinskih kot 
neoznačenih gozdnih poteh in glavnih cestah, velik 
del poti pa je bila tudi Jakobova planinska pot. Bolj 
sva sledila temu, kar vneseš neposredno v GPS, od 
Hodoša do Pirana, ampak realno ne moreš ves čas 
po cestah, tako da sva veliko hodila tudi skozi goz-
dove. 

ŽULJI
JURE: Na poti sem pravzaprav menjal več parov če-
vljev. Začel sem s športnimi, pa so me ožulili, nato 
pohodniškimi, ki so me ponovno ožulili, končal pa 
sem z navadnimi adidaskami, ki me niso niti malo 
ožulili. 
MATEJ: Začel sem s športnimi čevlji, ki so tretji dan 
razpadli, zato sem jih moral za en dan zlepiti z le-
pilnim trakom. Potem sem jih menjal za pohodni-
ške, ki so bili super. Zelo veliko je odvisno od noga-
vic. Moje so stale 17 evrov, ampak so me res rešile.

TRENUTEK, KI SE VAMA JE NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN? 

MATEJ: Hmm, čakaj. Moj najljubši trenutek je bil, ko 
sva prišla iz Predjame, končno ven iz tistega gozda, 
in se pred nama odprl res lep pogled ... Imam foto-
grafijo. Tega trenutka se najbolj spomnim. 
JURE: Moj najljubši trenutek je bil, ko sva hodila po 
Prlekiji in iskala restavracijo, vendar nisva ničesar 
našla. Vprašala sva domačine za priporočila, ti pa so 
naju povabili kar k njim domov. Ravno so praznova-
li rojstni dan in bilo je ful fajn. 

SPORI
MATEJ: Sprla se nisva, imela pa sva nekaj nespora-
zumov, ki se jim težko izogneš, če si z nekom sku-
paj dva tedna 24 ur na dan in vsak dan prehodiš 
30 km pri 30 stopinjah, torej je naporno in si utru-
jen. Vsake toliko sva se malce spričkala, ampak sva 
uspešno prišla do konca. In res sem vesel, da je bil 
z mano Jure.

NAJBOLJ NEPRIJETNA SITUACIJA?

MATEJ: Ha, medvedi! Zame je bil zagotovo najhujši 
del, ko sva šla z Vrhnike do Predjame. To je bil re-
alno edini del, ko naju je skoraj celotna pot vodila 
skozi gozd. Prva stvar, ki sva jo videla v gozdu, je bil 
napis »Pozor, medvedi«. Postalo mi je zelo neprije-
tno. Nato sva prišla do neke majhne vasice, pojedla 
kosilo in nato nazaj v gozd, kjer je bil na prvi smreki 
obešen znak »Območje medvedov«. Prisežem, da mi 
je bilo res neprijetno. Vsaka črna stvar je bila zame 
medved, vendar ga na srečo nisva videla.

SPREJI
MATEJ: Ne, nisva imela nobene zaščite. Menda 
nič ne pomaga. O tem sem povprašal svojega stri-
ca in rekel je, da je sprej bolj za moralno podporo. 
Tako da sem bil res čisto na tem, »primal modu«. 
Prisežem, res res, tako mi je bilo neprijetno. 
JURE: Tudi meni je bil ta del kar težek, to pa zato, 
ker sem moral prenašati Mateja. To vedno rečem, 
ker je bilo k’r hudo. Zame je bil najtežji dan drugi, 
saj sem imel res veliko žuljev, vse me je bolelo, začel 
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sem se spraševati, ali je to meni treba. No, potem 
me je Matej spodbudil, mi rekel, da ne smem obu-
pati in sva šla naprej.

BI LAHKO REKLA, DA SO LJUDJE NA PODROČJU 

ŠTAJERSKE BOLJ ODPRTI TER PRIJAZNI 

KOT NA DRUGIH KONCIH SLOVENIJE? 

JURE: Do nikogar ne bi rad bil krivičen, ampak 
majhne razlike so dejansko opazne. V Prekmurju 
in na Štajerskem so ljudje zelo prijazni, povsod se 
počutiš dobrodošlo. Nato pa greš proti Notranjski 
in je teh ljudi vedno manj, na Primorskem pa se 
ponovno odpre.
MATEJ: Prijaznost ljudi? Se strinjam.
JURE: Sem dobro povedal, a ne?
MATEJ: Pravilno.
JURE: Najbolje je bilo, ko sva se pridružila zabavam. 
MATEJ: Ja, na rojstnodnevno zabavo so naju povabi-
li, dobila sva hrano in postali smo najboljši prijate-
lji. Res so bili ful fajn.
JURE: Prav tako sva vsem, ki so naju sprejeli, poslala 
razglednice v znak zahvale, vendar nisva dobila no-
benega odgovora. 

PODPORA DRUŽINE
JURE: Na začetku nihče ni verjel, da dejansko na-
meravam iti. Ko pa zares sva šla, so naju vsi zelo 
podpirali. Pravzaprav sva imela na pol podprt pod-
vig, ker so nama starši velikokrat nosili sveža obla-
čila, kakšno pijačo, prigrizke ... Hvala družini in 
vsem, ki so naju spremljali, za vso podporo.
MATEJ: Ja, se strinjam, brez staršev nama ne bi 
uspelo, saj so nama že od začetka svetovali ter po-
magali. Res hvala tudi vsem, ki so nama ponudi-
li prenočišča. Ena gospa nama je celo dala zastonj 
prenočišče v Moravskih Toplicah (shoutout Nada 
apartmaji). 

PRENOČIŠČA
Torej, dva tedna prej sva na Bookingu poiskala po-
ceni hostle, da bi lahko porabila bone. Prve dni sva 
nameravala spati v šotoru. Tako, malo za šalo, am-
pak ker sva šla prvič na dolg pohod s 17 kg nahrb-
tnikom, in če hodiš 30 km na dan pri 30 stopinjah, 
ne moreš nositi še takšne teže. Šotor z vso opremo 
doda še 3 kg, kar se zelo pozna. Prav tako je zvečer 
zelo vroče, ponoči pa se zelo ohladi. V okolici so bili 
divji prašiči, ki so spuščali res neprijetne zvoke, in 
posledično sva tisto noč oba spala zelo slabo. Ni šlo 
toliko za kampiranje, ampak za podvig, da preho-
diva razdaljo. Naslednje leto greva morda na pravo 
kampiranje brez 30 km hoje.

KATERI JE SKRBEL ZA UTRINKE, KI STA JIH 

DNEVNO DELILA Z VAJINIMI 411 SLEDILCI? 

JURE: Instagramov profil je večinoma urejal Matej, 
ker je imel voljo. 
MATEJ: Ja, res sem osvobodil svojega notranjega 
»vlogerja« in snemal, kolikor sem lahko, čeprav se je 
število objav z dnevi zmanjšalo. Ljudem sva želela 
ponuditi vpogled v podvig. Prav tako sva vabila 
folk, da se nama je pridružil, na kar so se odzvali 
kar trije. 

PODPORA
Vlado Kreslin, ki naju je našel sam, naju je zelo 
podprl, kar naju je res zelo razveselilo. Tudi sam 
Mike Posner naju je opazil in fotografijo objavil 
na svojih družabnih omrežjih, on je res bil velika 
inspiracija. 

KAKŠNI SO BILI OBČUTKI PO PREHOJENIH 320 

KILOMETRIH? BI POT OPRAVILA PONOVNO?

S kolesom bi morda šla ponovno. Še enkrat bi šel, če 
ne bi vedel, kako hudo je. Sedaj se bom raje posvetil 
kakšnemu drugemu projektu, ampak sva vesela, 
da nama je uspelo prehoditi to pot, ker imamo res 
lepo državo. Prav tako bi bilo prav, da obiščeva tudi 
Triglav. Najprej sva nameravala iti takoj po pohodu, 
vendar se očitno ni izšlo.

NAPOR
Najhujši je bil predzadnji dan, ko sva šla do Kopra 
in sva morala prehoditi 40 km, kar je bilo več kot v 
preteklih dneh (30 km dnevno). Hodila sva od ju-
tra do večera, na koncu pa sva šla v napačno smer 
in sva morala prehoditi še tri dodatne kilometre tik 
pred Koprom. Bilo je kar hudo in se nama je že ra-
hlo bledlo. 

TOREJ, ČE SE NAVEŽEM NA ZADNJI KOMENTAR, 

IMATA KAKŠNE NAČRTE ZA PRIHODNJE LETO? 

Za naslednje leto še nimava načrtov, vendar sva 
veliko slišala o poti skozi Španijo, El Cammino di 
Santiago ...

KAKO STA SE ZNAŠLA NA RADIJSKIH 

POSTAJAH TER TELEVIZIJI? 

Povabili so naju na Prvi radio, da sva predstavila 
najino pot na oddaji Gymnasium, nato pa še na 
televiziji. 

PRI ŽUPANU
Piranskemu županu sva napisala elektronsko po-
što, na katero se je odzval. Rekel je, da bi naju z ve-
seljem sprejeli. Srečanje je bilo čudovito, posneli 
smo nekaj fotografij, ki so jih objavili na svoji stra-
ni, in prejela sva simbolična darilca.

KAJ BI PREDLAGALA NADOBUDNIM POHODNIKOM?

Zraven imejte čim manj stvari, veliko manj, kot 
mislite, da potrebujete. V tem primeru je manj vse-
kakor več. Dobro si poglejte pot, po kateri mislite 
iti, ne hodite skozi gozdove, ker se boste izgubili. 
Priporočava dobro obutev, nogavice, veliko obližev, 
opremo za oskrbovanje žuljev, denar. Pomembno je 
tudi, da si upate pristopiti do ljudi in vprašati za po-
moč, ker so res vsi pripravljeni pomagati. Vzemite 
si čas za takšne stvari, ker jih res priporočava, ne bo 
vam žal.

ČE ŽELITE PODOŽIVETI NJUNO POT SKOZI SLOVENIJO, 

OBIŠČITE MATEJEV IN JURETOV INSTAGRAM 

PROFIL @WALKACROSSSLOVENIA, KJER JE 

CELOTNA POT DOKUMENTIRANA, PRAV TAKO PA 

PRIPOROČAMO OGLED NJUNE SPLETNE STRANI 

WALKACROSSSLOVENIA.EU. PRISPEVEK NA ODDAJI 

GYMNASIUM JE DOSTOPEN NA SPODNJI POVEZAVI:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/gymnasium/174713965. B
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»Ko iščem nov 
material za 
pouk, se vedno 
kaj novega 
naučim.«
DNEVNIK PROF. PETRA CIGROVSKEGA

TOREK, 29. 10.
Tipično jutro med tednom. Budilka me zbudi ob 
5:45. Zlahka bi spal še kakšno uro ali dve dlje, a kaj 
ko se služba začne ob 7.50. Otroci še spijo – kakšne 
pol ure še imam zase – žena pa me je prehitela in 
vstala že pred kakšno uro ali dvema. Kaj češ – slabo 
spi, manko spanja pa nadomesti s peko brezkva-
snega kruha (glede na vonjave bi rekel, da je danes 
na sporedu ajdov) ali jutranjo telovadbo, navadno 
kar obojim. Kakorkoli, vstanem in se odpravim proti 
svojim vajam joge, do katere imam sovražno-ljube-
zenski odnos, a iz tedna v teden postajam vedno 
boljši in vztrajam. Po zajtrku sledi še krajša borba s ta 
najmlajšim: niso mu všeč nogavice, ki sem mu jih pri-
pravil … po zajtrku v vrtec in prve ure pouka v šoli.  
Danes z dijaki delamo Živalsko farmo. Krasno li-
terarno delo; menim, da bi ga moral poznati vsak. 
Kljub temu da je alegorija na rusko politično življe-
nje v prvi polovici 20. stoletja, je sporočilnost dela 
veliko bolj univerzalna in upam si reči, da relevan-
tna tudi za trenutne slovenske politične razmere. 
Z dijaki prispemo do vprašanja, ali je vladavina 
ljudstva sploh možna, če ljudstvo sodeluje pri od-
ločanju, odločitve pa dokončno sprejme politična 
elita. Je to papirnata demokracija, za katero se 
pravzaprav skriva avtokrat, ki vleče vse niti? Je de-
mokracija sploh mogoča? Hm.

ČETRTEK, 1. 10.
Danes se veselim predvsem literarne ure. Dijaki 
so (na moje zadovoljstvo) za letošnjo obravnavo 
med deli, ki sem jih predlagal, izbrali The Crucible 
(v slovenskem prevodu Lov na čarovnice) Arthurja 
Millerja. Drama je postavljena v kolonialno in 
globoko religiozno ameriško vasico Salem v zvezni 
državi Massachusetts v 16. stoletju, kjer se začne 
gonja proti ženskam, ki so ponoči plesale ob večer-
nem ognju. Seveda, kajpada … če so plesale ponoči 
ob polni luni, potem te ženske morajo biti čarov-
nice. In tako se začne eden izmed najbolj čudaških 
sodnih postopkov v ameriški zgodovini, ki jih je 
Miller izkoristil za komentar ameriškega politične-
ga življenja v obdobju, v katerem je živel: namig na 
McCarthyjevo gonjo proti komunistom v 50-ih letih 
20. stoletja. Če nisi z nami, si proti nam, vmesne 
poti ni. Ženske, ki niso priznale, da so čarovnice, 
so bile obsojena čarovništva in obešene. Ženske, ki 
so čarovništvo priznale, so zaradi priznanja dobile 
milejšo kazen. 

SOBOTA, 3. 10.
Ta vikend sta otroka pri babici, tako da bova z ženo 
izkoristila ta čas zase. Maja je že naredila načrt, 
da greva na Ruško kočo. V zadnjih nekaj mesecih, 
temu pa je zagotovo botrovalo koronsko obdobje, je 
Pohorje postalo obvezna družinska destinacija vsaj 
enkrat na teden. Če sva brez otrok, se odpraviva na 
gorski tek po slemenu Pohorja, če naju spremljajo 
otroci, je to pohod. Tokrat je malo drugače. Začneva 
in končava v Framu: po 24 km in skoraj 1000 
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višinskih metrih sva lačna, utrujena in premočena. 
Vmes naju je dobil naliv (opomnik: najdi boljšo vre-
mensko aplikacijo!), a to je bilo verjetno najbolj ro-
mantično doživetje tega vikenda. Kaj je boljšega kot 
pohod po Pohorju v toplem jesenskem dežju z ljube-
znijo svojega življenja? Zavem se, da je življenje (pre)
kratko in da bi takšnih trenutkov moralo biti več. 

PONEDELJEK, 5. 10.
Konec tedna sem na Netflixu našel super komedi-
janta – to je Michael McIntyre. Del njegova nastopa 
se ukvarja z angleškimi naglasi, ki se odlično pove-
zujejo z mojim poukom ta teden, ko se bomo ukvar-
jali z angleškimi naglasi in intonacijo ter spoznavali 
osnovne fonetične lastnosti tudi tistih dialektov, na 
katere velikokrat pozabimo: irske, škotske, avstral-
ske in novozelandske angleščine. Skratka, McIntyre 
nam bo pomagal razvozlati nekatere značilnosti teh 
dialektov. Ko iščem nov material za pouk, se vedno 
kaj novega naučim. 
Danes čutim noge, kar je verjetno posledica nedelj-
skega teka. Leta me dohitevajo, kaj hočemo. 
Zvečer si pogledam nov dokumentarec The Social 
Dilemma o problematiki družbenih omrežij. 
Nekatera najvplivnejša imena iz Silicijeve doline 
spregovorijo o ozadju gigantov, kot so Google, 
Facebook, Instagram, Twitter itd., in kako ti subtil-
no vplivajo na vedenje in obnašanja skoraj polovice 
človeške populacije. Strašljivo. Preden grem spat, si 
izbrišem aplikacijo Facebook s telefona in se spra-
šujem, kako dolgo bom zdržal. Verjetno ne dolgo. 
(Opomnik: uporabi dokumentarec pri pouku.)

TOREK, 6. 10.
Budilka. Joga. Zajtrk. Jutranji ritual oblačenja z 
najmlajšim sinom se spremeni v borbo, ker se noče 

obleči. Vrtec. Prihod na Drugo. 
Pregled e-pošte pokaže, da bomo gimnazijski uči-
telji angleščine prihodnja štiri leta učili literarno 
delo Nobelovca Kazua Ishigura, Never Let me Go. 
Občutki so mešani, ker delo dobro poznam. Pred 
nekaj leti sem ga obravnaval s svojimi dijaki v MM 
in delo ni enostavno. Postavljeno je v vzporedni 
svet, kjer je genetski inženiring ljudi dovoljen in 
kjer ljudi redijo za primere, ko izvirnik klona zboli 
in potrebuje njegove organe. Strašljiva misel, s ka-
tero se bodo morda naši potomci resnično morali 
ukvarjati, se zdi docela uresničljiva. Delo odpira 
mnoge vidike humanosti, etike in razvoja medicine, 
a poudarek pri Ishiguruju je na načinu, kako zgod-
bo pove, ne pa na zgodbi sami. It's about how not 
what, in bojim se, da povprečnemu slovenskemu 
dijaku delo ne bo blizu.
Popoldne hitro mine: sprehod z otroki in obisk 
frizerja z njimi. Zopet se zatakne pri najmlajšem, 
ki protestira: ne bo šel. Zdi se mi, da sva se z Majo 
specializirala za pogajanja s petletnikom, tako da 
čez 15 minut že sedi na dvignjenem frizerskem sto-
lu in veselo čeblja s frizerko; protest je pozabljen. 
Proti večeru še hitro pokosim travo, porežem nekaj 
posušenih vej na cipresah, se s kolegico in njenim 
možem dogovorimo za večerjo v petek (veselim se 
odkrivanja novih restavracij v času Tedna restavracij 
in odkrivanja kulinaričnih novosti) in dan se obrne 
v noč. Zvečer otroke prevzame Maja, da lahko 
grem na telovadbo. Pred spancem začnem še ogled 
dokumentarca Witches: A Century of Murder, da 
se nadalje malo podučim o zgodovini čarovništva 
v Evropi, a ga ne dokončam. Dokumentarec je 
preveč … nazoren. In jaz sem preveč utrujen. Bom 
jutri. B
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FILMSKA 
PRIPOROČILA
_/ Ajša Mara Kacjan

Med poletjem sem pogledala tri 
krasne filme, ki jih tukaj s kratkimi 
opisi priporočam tudi vam. Vsebinsko 
filmi niso povezani, a vendar jih druži 
leto 2019, premierno predvajanje in 
ženska režiserka, kot tudi ženske 
igralke v naslovnih vlogah. 

Nimam posebne filmske šole in 
nisem bila na triletnem usposabljanju, 
kako napisati filmsko kritiko, gre 
zgolj za skromna priporočila, filmske 
tortice, poslastice, ki so mi polepšale 
dan in s katerimi sem lahko odmislila 
svoje banalne in trenutne globalne 
probleme.

GREENER GRASS

G reener Grass je film režiserk Jocelyn DeBoer 
in Dawn Luebbe, ki sta hkrati tudi scenaristki 

in glavni igralki. 
Njuna ideja je bila predstaviti kultiviran, vljuden 
svet, v katerem ljudje ne znajo reči ne, ne dajejo 
konstruktivnih kritik in sploh nimajo iskrenih od-
nosov. Zaradi tega pride do čudnih, tudi neprijetnih 
situacij, ki so lahko smešne ali pa te vznemirijo. 
Film priporočam zaradi zanimive ideje, inovativ-
nega načina iskanja humorja, ki je zelo specifičen, 
ne vsem ljub, in ker v filmu zelo skrbno izbirajo in 
se igrajo z barvami, ki kasneje celotno zgodbo tudi 
povežejo. Načeloma se pri filmih ne smejim na glas, 
no, tale je bil izjema.

BOOKSMART

N a prvi pogled deluje film kot eden izmed 
mnogih, že posnetih. Glavni motivi zgodbe 

so zaključevanje srednje šole, ljubezen, medosebni 
spori in ostale stvari, ki so nam znane, vendar zara-
di ponavljajoče se strukture in uporabljene šablone, 
dolgočasne. Vendar ta film na nov način predstavi 
zgodbo dveh deklet, ki nikoli ne grešita, sta vestni, 
pridni in imata visoke ambicije. Po skupni debati in 
premisleku ugotovita, da bi pred študijem morali 
spremeniti svoj življenjski slog, saj v resnici nista 
še ničesar izkusili. Spremljamo ju lahko na eno noč 
dolgi poti, kjer poskušata nadomestiti vsa zamu-
jena druženja, popivanja in vse ostale stereotipne 
najstniške zabave. Gibljeta se med različnimi loka-
cijami, zato bi lahko rekli, da gre za kratke filme, ki 
so zaradi protagonistk smiselno povezani v celoto. 
Veliko je humorja, veliko je »relajtanja« in Olivia 
Wilde nas ne razočara.

RAZBIJALKA SISTEMA

F ilm režiserke Nore Fingscheidt nam predstavi 
skromno, devetletno deklico, ki ima vedenjske 

motnje. Zamenjala je že ogromno ustanov, zanjo je 
skrbelo več strokovnjakov in usposobljenih peda-
gogov, živela je tudi pri rejniški družini. Nihče več 
ne ve, kako ji naj pomaga. V filmu spoznamo ozadje 
deklice Benni, njeno družino in travme, ki so jo 
pripeljale do takega vedenja. Med gledanjem filma 
sem vzljubila deklico, ki kljub ogrožajočemu višku 
energije in odrivanju ljudi od sebe pokaže sočutje, 
ljubezen in nas prepriča, da ji je zagotovo vredno 
pomagati. Med tragično zgodbo je ogromno hu-
mornih vložkov, ki so v meni vzbudili malega razbi-
jalca sistema. Film je letos prejel kar osem nemških 
filmskih nagrad. 
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KNJIŽNO 
PRIPOROČILO
_/ Jara Gostinčar

KENZABURO OE: POTRGAJTE 
POGANJKE, POSTRELITE OTROKE

P otrgajte poganjke, postrelite otroke je roman 
japonskega avtorja Kenzabura Oe, ki je prejel 

Nobelovo nagrado za književnost. Najvišje kultur-
no priznanje, ki ga podeljuje japonski cesar, pa je 
zavrnil, ker ne priznava drugih političnih ureditev 
kakor demokracije. Tudi v svojem literarnem prven-
cu nedvoumno pokaže na krivce, na razžaljene in 
ponižane. Pa vendar ne gre zato, da roman ne bi do-
puščal možnosti različnih interpretacij, ampak jih v 
kontekstu, ki ga pripoved razgrinja, pravzaprav ni. 
Čeprav prostor in čas dogajanja nista nikoli nepo-
sredno omenjena, je iz nekaterih opisov mogoče 
razbrati, da se vojna končuje, kar morda zveni opti-
mistično, a Japonska jo izgublja in bombardiranja 
postajajo vse hujša. Poboljševalnica se zato loti 
vračanja varovancev k njihovim družinam, toda ve-
čina družin se nikdar ne prikaže, da bi pobrala svoj 
»nadležni zarod«. Skupino petnajstih dečkov vzgo-
jitelji tako odvedejo na podeželje, kjer pa pogajanja 
med vzgojitelji in župani vasi, ki bi jih naj sprejeli, 
druga za drugim propadajo. Ko prispejo do končne 
postaje – odročne vasi sredi gora, ni okolje niti za 
hip idealizirano. Nasprotno – zaznamujejo ga mrki 
pogledi vaščanov, ki otroke na vsakem koraku opo-
minjajo, da so tujci.
»Vendar da bi bili tujci, podobni ujetim redkim zve-
rem, kar najbolj na varnem pred pogledi drugih, bi bilo 
zanje še najbolje, če bi bili bitja brez lastnega pogleda, 
brez lastne volje, kakor kamen, roža ali drevo, da bi 
bili zgolj bitja, ki se jih gleda. Ker bratec ni odtegnil 

pogleda od vaščanov, je v lica občasno dobil pljunke, ki 
so jih na tolstih rumenkasto rjavih jezikih posvaljkale 
vaščanke, in utrpel praske zaradi kamenčkov, ki so jih 
metali otroci. Toda bratec je nasmejanega obraza iz 
žepa izvlekel širok robec z izvezeno ptico, si obrisal lica 
in z osuplim pogledom še naprej zrl v vaščane, ki so ga 
poniževali.«
Dečkom naprtijo delo, ki ni primerno za nobene 
druge vaške otroke, ženske ali moške, ampak za 
skupino tujcev, prestopnikov, pokvarjencev: zako-
pavati morajo trupla živali in ljudi, katerih mrtva 
kri in koža tvorita lepljivo sluz, na kateri se hranijo 
debele muhe. V zraku je od tedaj že slutiti epide-
mijo, bolest. Ko se ta zgrinja nadnje, jih prebivalci 
pustijo za sabo. Ravnajo se po pravilu, da bolne 
pustijo, a tujci, prestopniki, pokvarjenci ne sodijo 
v nobeno od teh skupin. Otroci so tako prepuščeni 
sebi na milost in nemilost. 
Kot kontrast dotedanji bedi se pred nami zdaj, v od-
sotnosti odraslih, začnejo slikati tovariški odnosi, 
ki se razvijejo med dečki in presegajo individualni 
eksistenčni boj. Vezi, ki so se med njimi tako dolgo 
tkale, so z vrnitvijo odraslih spet postavljene na 
preizkušnjo.
Današnje razmere delajo roman Potrgajte poganjke, 
postrelite otroke še posebej aktualen. Opozori nas 
na dve skrajnosti; pomen družbe, solidarnosti, ko-
lektivnosti in tovarištva v razmerah, ko je naše pre-
živetje ogroženo. Skupnost nam v takih okoliščinah 
zagotavlja varnost in nam daje občutek pripadnosti, 
hkrati pa roman v istih okoliščinah pokaže na mejo 
teh vrednot in nas opozori na naraščajoč pomen 
individualizma. B
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OSLOVSKA 
LETA
PROF. VILJEMA BABIČA

Michael Jackson  
se je maskiral v Viljema Babiča,  

a je pozabil na nogavice

Res je,  
moški postajajo z leti  

očarljivejši

Kak je  
meni lepo.

Zares: to pa je  
ena prisrčna slika

Čagaaa!
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POZDRAVLJEN, @ČALE_SALE_JE_KRALJ!

P ravkar sem porabila neopisljivo količino svojega že tako pre-
dragocenega časa, da sem tako prebrala kot še enkrat izpisala 

tvoje boleče uporabniško ime. Prav čutim temno silo, ki bo vsak 
trenutek očrnila mojo avro – posledično bom morala opraviti kar 
dvojni ritual energetskega čiščenja z belim žajbljem, da osvobodim 
svoje čakre. Hja, ko bi le vedel, koliko stane en šopek žajblja, bi mi 
prizanesel in izbral drugačno, okolju (in moji denarnici) prijaznejše 
ime. Če se bo tako nadaljevalo, bom kmalu zapadla v stečaj, saj mi 
uredništvo Borca zaradi »koronakrize« sploh več ne plačuje. Sami 
izgovori, kajpak. 
Dobro se zavedam, da vsak dijak na Drugi pred dosegom stanja 
razsvetljenja zapade v krizo identitete. Predvidevam, da jo ti že do-
življaš (uporabniško ime te je izdalo). Moj prvi (zelo dobronameren) 
nasvet je, da si v najkrajšem možnem času spremeniš uporabniško 
ime. Tvoja predpostavka, da smo pod kožo vsi enaki, je sicer zelo 
poetična, a žal ne povsem pravilna. Tudi želja po enakovrednosti 
je precej brezpredmetna. To spoznanje te bo (žal) doletelo šele, ko 
boš sam starejši dijak, popolnoma izžet od vsakdanjih naporov in 
neskončnega ponavljanja besede matura. Moram te soočiti z bolečo 
resnico – med dijakom prvega in četrtega letnika enakovrednosti 
preprosto ni, kar boš moral počasi sprejeti. Posledično se jim v tem 
šolskem letu ne trudi prikupiti – tvoja naloga je le to, da si prav tak 
stereotipen dijak prvega letnika, kot so (in so bili tudi vsi ostali); iz-
gubljen, boječ, tih, miren, ustrežljiv. Morda imaš občutek, da te sta-
rejši letniki absolutno prezirajo, vendar je kruta resnica to, da jim 
ob lastnih osebnih težavah, s katerimi se spopadajo, zares ne pre-
ostane časa za ukvarjanje z vašim obstojem, če si na hodniku ali če 
te ni, dijak 4. letnika razlike ne opazi. No, da ne zvenim tako kruto, 
vedi, da so vam kljub temu pripravljeni ponuditi pomoč. Na Drugi 
so zares vsi zelo prijazni; dokler NE HODIŠ NAVZGOR PO DESNI, NAVZDOL 
PO LEVI STRANI STOPNIC in NE STOJIŠ V VELIKIH SKUPINAH SREDI HODNIKA, NA 
STRANIŠČU ali PRED ŠOLO.
Uspešno (in predvsem zdravo) šolsko leto ti želim.
_/ Svetlana

SVETLANA 
SVETUJE
_/ Svetlana

Zdravo Svetlana, 
@čale_sale_je_kralj 
tukaj. Ravno poteka moj 
drugi teden na Drugi in 
moram priznati, da me 
iz dneva v dan bolj skrbi, 
da me starejši letniki 
ne marajo. Bojda vsi 
sovražijo fazane, česar 
zares ne razumem, ker 
smo pod kožo vsi enaki. 
Imaš kakšen nasvet 
zame? Se jim lahko 
kako prikupim???

_/ Lp, @čale_sale_je_kralj
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KOLIKO  
BORCA  
SE SKRIVA 
V TEBI?
_/  Lara Cekić in Ana Zakelšek

KVIZ ZA PRVE LETNIKE IN 
VSE, KI SE ŽELIJO PRIKLJUČITI 
ŠOLSKEMU ČASOPISU
Eden izmed razlogov, zakaj se marsikdo odloči 
za vpis na Drugo, je pestra paleta obšolskih 
dejavnosti, ki jih le ta ponuja. Produkt ene 
izmed njih je časopis, ki ga ravnokar bereš; 
naš Borec. Pri Borcu smo vedno veseli 
novih članov, zato te pričakujemo odprtih 
rok. Če nisi prepričan/a, ali je novinarstvo in 
urejanje šolskega časopisa prava stvar zate, 
sva ti pripravili kviz. Vzame le nekaj minutk 
časa, nič te ne stane. Morda ravno z njegovo 
pomočjo ugotoviš, da si kot narejen za Borca. 
 

KAVA V ŠOLSKI KANTINI SE JE PODRAŽILA ZA 

120 %, IZHOD IZ ŠOLE PA ZARADI PREVENTIVNIH 

UKREPOV NI DOVOLJEN. KAJ NAREDIŠ?

A. Pod nobenim pogojem ne kupim 
kave! Sem neprespan in tečen.

B. Tvegam in pobegnem v sosednje kavarne.
C. Požrem ponos in preplačam kavo.

NA ČIKPLACU VIDIŠ SIMPATIČNEGA/

SIMPATIČNO BIVŠEGA DIJAKA/BIVŠO DIJAKINJO 

ČETRTEGA LETNIKA. KAKO REAGIRAŠ?

A. O tem obvestim vse! Skrivaj ga/
jo slikam in pošljem sošolcem ter 
o tem takoj pišem na Tinder!

B. Zberem pogum in se grem z 
njim/njo pogovarjat.

C. Grem mimo in še cel dan 
sanjarim o tem dogodku.
VIŠJI LETNIKI TE OPOMNIJO, DA HODIŠ PO 

NAPAČNI STRANI STOPNIC. TVOJA REAKCIJA?

A. Skregam se in uprizorim pravo dramo sredi 
stopnišča, pa še zamudim k naslednji uri.

B. Opravičim se in obljubim, da 
se več ne bo ponovilo.

C. Cel dan se obremenjujem, kaj si 
ta oseba zdaj misli o meni!

PROFESOR/ICA RAZLAGA SNOV S SVETLOBNO HITROSTJO 

IN PO NEKAJ MINUTAH TRUDA OBUPAŠ IN JI NEHAŠ 

SLEDITI. S ČIM SI KRAJŠAŠ ČAS DO KONCA URE?

A. Zmotim še 5 drugih sošolcev in jih 
prepričam, da z mano igrajo Among us.

B. Pogovarjam se s sošolci, razmišljam, 
rišem po zvezku ...

C. Zazrem se skozi okno in sanjarim o 
tisti prikupni punci/tistem prikupnem 
fantu, ki sem jo/ga zjutraj srečal/a na 
hodniku in se ne zaveda, da obstajam.
PRED MALICO VAM ODPADE URA IN S SOŠOLCI 

SE DOGOVORITE ZA DALJŠO MALICO V 

RESTAVRACIJI. KAM SE NAPOTIŠ?

A. Go big or go home. Prehodim pol mesta, da 
pridem v neko fino, overpriced restavracijo. 
Preplačam porcijo, od katere se sploh 
najem ne, ampak dobim pa popolno 
sliko hrane za svoj Instagram Story.

B. Glede na to, da imam časa 2 uri, odidem 
v Q ali Pomodoro. Najem se, pa še 
časovno mi pride super skozi.

C. Preko ceste, v Padrino ali Cantante. 
Komu se da hoditi dlje?
KAKŠNE ČLANKE BI PISAL, ČE BI SE PRIDRUŽIL BORCU?

A. Vseeno mi je, samo da lahko v njem 
nekoga/nekaj kritiziram!

B. Preizkusil bi se v različnih stvareh. Napisal bi 
kakšen intervju, poročilo o dogodku, kviz ...

C. Kaj pa vem … Za kaj je 
potrebnega najmanj dela?
KAKO SE IMAŠ ZA ZDAJ NA DRUGI?

A. Čisto prevzet/a sem nad to šolo! To je bila 
najboljša odločitev v mojem življenju!

B. Držim se, saj pa ni tako hudo. 
Nekako bomo pa že.

C. Trije tedni so mimo, pa že fantaziram o prepisu.
 

BRAVO! KONČAL/A SI VPRAŠALNIK! SVETUJEVA TI, 

DA SE TEGA NAVADIŠ, KER BODO ČEZ NEKAJ ČASA 

EDINA STVAR V TVOJI ŠOLSKI ELEKTRONSKI POŠTI. 

SEDAJ PA LAHKO PREVERIŠ SVOJE REZULTATE: 

 
VEČINOMA A: Izražanje svojega mnenja ti ne 
predstavlja težav, saj si zelo neposredna 
oseba. Vendar pa le bodi spoštljiv/a in 
uvideven/a do drugih. Imaš potencial 
za pisanje kritik. Pridi se preizkusit! 
VEČINOMA B: B kot Borec! Si prijazen/prijazna, 
socialen/a, pogumen/pogumna in nasploh 
prijetna oseba. Ko je treba, se postaviš zase in 
za druge, vendar ko je mogoče, stvari rešuješ 
na miren način. Si kot narejen/a za Borca! 
VEČINOMA C: Skozi življenje hodiš po bližnjici. Si 
malo manj motiviran/a in kar zahteva solidno 
količino truda, je zate peklenska naloga, si pa 
zaradi tega postal/a iznajdljiv/a. Vsaki težavi 
si zmožen/zmožna najti rešitev in jo izpeljati 
po najhitrejši poti. S kančkom motivacije 
bi bil/a odličen del ekipe. Pridi kaj pogledat 
(ne skrbi, sestanki so vedno v pritličju)!

UVODNI SESTANEK BO KMALU, ZATO 
SPREMLJAJ SOCIALNA OMREŽJA.





WILLKOMMEN
BIENVENIDOS

WELCOME
BENVENUTO

080 20 60
vzajemna.si

DOBRODOŠLIDOBRO
VÄLKOMMEN

Sklenite zavarovanje 
Tujina z medicinsko 
asistenco in potujte 
brezskrbno.
Za večkratna 
potovanja v tujino 
priporočamo letno 
zavarovanje Tujina 
Multitrip* - ob sklenitvi 
prejmete DARILO.
* Preverite posebej ugodno ponudbo v 

času akcije.
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