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Ustvarjanje in urednikovanje šolskega 
časopisa tokrat ni bil le zalogaj, temveč kar 
zalogaj na n-to potenco. Oblikovati vseh 25 
objav Borčevskega adventnega koledarja, 
organizirati uvodni sestanek za nove Borce 
na daljavo in iskati ideje za sveže članke ni 
bilo preprosto. V času, ko je šolsko dogajanje 
skoraj povsem poniknilo in mu je le delno 
uspelo presahniti na površje socialnih omrežij, 
je pomislek o aktualnosti šolskega časopisa 
pristal na zelo ugrezajočih tleh. Kako naprej? 
Kaj pisati in o čem? Kaj drugačnega še lahko 
ponudimo? Česa se še nismo dotaknili? 
Podobno kot vsi, ki že mesece potujemo med 
skritimi kotički in zaprašenimi koti svojih 
domov, se sprašujemo, kako se naj Borec 
znajde v teh časih navidezne statičnosti, v 
katerem rok uporabnosti informacij preteče, 
še preden so te objavljene. Kdo bo bral 
časopise, ko pa se novice iz ure v uro starajo?

Vendarle smo se pri Borcu s tovrstnimi 
ovirami konstruktivno spoprijeli in jih 
premagali s povečano aktivnostjo, zato me 
za njegovo prihodnost ne skrbi. Borcu se je 
pridružilo pohvalno veliko novih novinarjev, 
izpod površja, kamor je poniknilo dogajanje, 
pa smo izvlekli teme, ki so spisale tokratno 
številko. Res je, da smo si za objavo vzeli 
nekoliko več časa kot navadno, a dovolite 
nam biti nenavadni. Na naslednjih straneh 
preberite, kako dijaški duh Druge krepimo 
virtualno-socialno, kako umetnost še zmeraj 
tli v naši domiselnosti in še mnogo več. In 
maske na fotografijah? Tokrat smo jih sneli, 
saj gre Borec z neustavljivim nasmehom dalje.

Dragi  
soBorci!
_/ Vesna Muzek, glavna urednica

F E B R U A R  2 1
L E T N I K  X X V I I I

3/151



4

BOREC FEBRUAR 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

SOCIALNA 
OMREŽJA 
DRUGE
_/ Lea Rečnik in Vita Koren

 
 
 
 
Socialna omrežja so trenutno edina platforma, 
s katero ohranjamo stike. Ker naju je 
zanimalo, kako na Drugi poteka upravljanje 
socialnih omrežij, sva se odločili, da o tem 
povprašava administratorko le-teh, prof. 
Natašo Preglau Borko. 

KAKŠEN JE VAŠ VSAKDAN V VLOGI ADMINISTRATORKE 

ŠOLSKIH SOCIALNIH OMREŽIJ TRENUTNO, MISLIVA 

PREDVSEM V PRIMERJAVI S PREDKORONSKIM ČASOM? 

KDAJ PRIDEJO NA VRSTO OBJAVE? PREGLEDATE 

SOCIALNA OMREŽJA ŽE ZGODAJ ZJUTRAJ, TAKO 

KOT TO POČNE VEČINA NAJSTNIKOV?

Moji delovni dnevi potekajo skoraj tako kot prej. 
Vsak dan hodim v šolo, ure preko Meeta opravljam 
v kabinetu – s tem želim ohranjati službeno di-
namiko, da ne bedim do 3.00 zjutraj (pa si želim!) 
in ne spim do 10.00 (pa si želim!). Tako je tudi z 
urejanjem virtualnega sveta (zraven spada tudi 
šolska spletna stran). V službo se vozim s kolesom, 
in ko se ustavim pred šolo, me ponavadi navdihne 
vzhajajoče sonce nad Drugo – šklocnem in obja-
vim. Takrat se začnejo moje aktivnosti, povezane z 
družbenimi omrežji. Ker nisem jutranji človek, sem 
včasih malo nataknjena (moji dijaki bi zdaj pogledali 
čudno – včasih?); takrat mine par ur, da se spomnim 
na »obveznost« objav. Mogoče se v tem (koronskem) 
času bolj trudim, da ohranjam veselejšo držo in 
spijem kakšno kavo več (samo potem se nataknjenost 
spremeni v tok zavesti, kar za moje dijake tudi ni pri-
jetno, haha).

ALI V TEH ČASIH OPAŽATE RAZLIKO V KOLIČINI INFORMACIJ 

ZA OBJAVO? TRENUTNO NAS LE-TE »BOMBARDIRAJO« IZ 

VSEH STRANI, ZATO JE DOBRA PRESOJA O KORISTNIH IN 

ZANIMIVIH INFORMACIJAH ŠE TOLIKO POMEMBNEJŠA. 

ZDI SE NAMA, DA SO OBJAVE ZELO ZANIMIVE, VSAK 

DAN JIH, TAKO KOT TUDI OSTALI DIJAKI, Z VESELJEM 

PREGLEDAVA. KAKO IZBERETE VSEBINE ZA OBJAVO, DA 

SI S TEM ZAGOTOVITE NAJVEČJI MOŽEN ODZIV DIJAKOV 

(NAJSTNIKOV) IN PRITEGNETE NAŠO POZORNOST?

Tematsko se hočem dijakom približati z dejavnost-
mi, s katerimi se zasebno ukvarjam tudi sama – 
branje, glasba, netfliksanje, spremljanje aktualnih 
dogodkov … Res je, da so objave velikokrat poveza-
ne z mojim dnevom, npr. če cele dneve popravljam 
eseje, objavljam memeje na to temo (to so zdaj ti 
tedni, kot ste ugotovili), če sem bila v okviru šole na 
krvodajalski akciji, objavim tudi to … Nazadnje mi 
je bil viralni Bernie Sanders s tistimi rokavicami 
tako simpatičen, da sem morala ustvariti meme z 
njim in s prof. Klisom – podrli smo rekord v všečkih 
(na IG jih je čez 800!). Tudi dogodki na šoli imajo pri 
objavljanju veliko vlogo. Zdaj se bliža informativni 
dan in sem posredno že začela promovirati šolo 
(to so te nostalgične objave s koncertov, ki jih vsi zelo 
pogrešamo).
Objave, predvsem zgodbe (ang. story), nastajajo 
spontano. Ko se pripravljam za pouk, ko razmišljam 
o dijakih, šoli, me prešine, da bi lahko kaj vprašala 
ali objavila. Ker delam z dijaki, se velikokrat po-
čutim del »srednješolske drame«, zato vem, kaj bo 
dijakom zanimivo, smešno, koristno … No, upam. 
Včasih dijake tudi vprašam za nasvet, velikokrat 
imate boljše ideje od nas, vpetežev v odrasli svet 
birokracije, pravilnikov, zakonov in kimanja.

KOLIKO ČASA DNEVNO POSVETITE OBLIKOVANJU 

OBJAV (STORY, VPRAŠALNIKI, ODGOVORI NA 

ODZIVE, ITD.) IN IZBIRI SAMIH OBJAV?

Uf … Včasih par ur, včasih par minut – odvisno od 
navdiha in namena. Za božično-novoletne aktiv-
nosti sem plakate za vse dogodke ustvarjala par ur. 
Kar nekaj časa traja objava vaših odgovorov – če 
dodajam GIF-e ali komentarje.

ALI SE NAJBOLJ PRILJUBLJENE OBJAVE NAVEZUJEJO 

NA PODOBNO TEMO? KATERE OBJAVE SO V ZADNJIH 

MESECIH BILE DELEŽNE NAJVEČ POZORNOSTI 

(LAJKI, KOMENTARJI, VPRAŠANJA NA STORYJU)? 

Dijaki imate najraje objave, povezane z našimi 
učitelji. Če objavim kakšno novico o profesorju 
Viljemu Podgoršku, je to takoj hit – seveda, prof. 
Podgoršek je frajer (to mu tudi večkrat povem). 
Nazadnje smo »sesuli« IG in FB s profesorjem Klisom 
(in z Berniejem Sandersom). Tudi prof. Hedžet je bila 
oktobra deležna največ všečkov. Radi imate foto-
grafije šolskih kotičkov, sploh zdaj ko niste v šoli, in 
posnetke preteklih utrinkov na šoli.
Kot sem rekla, objava s profesorjem Klisom in 
Berniejem Sandersom je porušila rekorde vseh pre-
teklih objav – na IG ima čez 800 všečkov (povprečje je 
nekje 250), na FB čez 400.
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GLEDE NA TRENUTNO SITUACIJO NAJU ZANIMA, ČE 

JE PRI DIJAKIH OPAZNA SPREMEMBA V ODZIVIH? 

OPAŽATE PORAST PESIMIZMA IN MANJ VEDRINE?

Pri dijakih opažam apatičnost, pesimizem in cini-
zem. Nekateri odzivi postajajo bolj negativni, včasih 
nesramni – takih seveda ne objavim. Ravno zaradi 
tega se trudim, da so objave smešne, zabavne, 
nostalgične, prijetne … Joj, spomnim se prvega ne-
sramnega komentarja – res me je prizadel, haha … 
Glede na vse odzive je negativnih zelo zelo malo.

KATERE VSEBINE SO NAJLJUBŠE VAM? IMATE 

RAJE INSTAGRAM ALI FACEBOOK?

Vse objave, ki niso najave, novice, šolski utrinki …, 
so odraz mene; objavljam vsebine, ki so všeč meni 
in za katere vem, da bodo všeč dijakom. Najraje 
imam memeje, ker so ravno prav sarkastični in kri-
tični, motivacijske citate, ker jih včasih potrebujem 
tudi sama, in fotografije, povezane s šolo (kot sem 
rekla, zjutraj, ko se pripeljem v šolo, ali popoldne, ko 
grem domov, zelo rada posnamem kakšno fotko). Raje 
imam Instagram, tudi osebno ga pogosteje upo-
rabljam. Osebni Facebook imam zaradi šolskega, 

drugače bi ga že deaktivirala. Včasih bi se izbrisala z 
vseh šolskih omrežij – vsakodnevno objavljanje in 
razmišljanje o objavah ni tako zabavno, kot je vide-
ti, in ne traja par sekund, kot je videti.

DANAŠNJA MLADINA RAJE UPORABLJA INSTAGRAM, 

FACEBOOK JE ZA NAS ŽE PRETEKLOST. JE TO 

POVEZANO TUDI S KOLIČINO VŠEČKOV PRI 

ENAKIH OBJAVAH NA OBEH OMREŽJIH?

Zagotovo. Na IG je v eni uri 100 všečkov, na FB ko-
maj 10 (ali manj).

V ZADNJIH DVEH LETIH JE MED VSEMI GENERACIJAMI 

POSTALO ZELO PRILJUBLJENO SOCIALNO OMREŽJE 

TIK TOK. GA SPREMLJATE? LAHKO PRIČAKUJEMO, 

DA SE TEKOM LETA TEMU SOCIALNEMU 

OMREŽJU PRIDRUŽI TUDI NAŠA DRUGA? 

Tik Toka ne poznam. Videla sem že te kratke filmč-
ke (skeče?), če jih kdo slučajno objavi, drugače pa res 
ne vem, kako deluje, kaj vse se tam objavlja, kako bi 
ga lahko šola izkoristila. Jaz se ga zagotovo ne bom 
lotila, kot se nisem Snapchata ali Twitterja – ne vi-
dim koristne rabe. B

OBJAVI Z 
NAJVEČ 

VŠEČKI NA 
INSTAGRAMU 
V PRETEKLIH 

MESECIH 
 

PROF. KLIS IN 

BERNIE SANDERS, 

JANUAR 2021, 

809 všečkov
 

PROF. HEDŽET 

S CITATOM NA 

TABLI: »VELIKO JE 

SMREK, A LE ENA 

JE JELKA <3.«

OKTOBER 2020, 

420 všečkov
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BOŽIČNO-
NOVOLETNE 
AKTIVNOSTI 
DRUGA(ČE)
_/ Vita Koren

Č eprav s pretežno grenkim priokusom, smo po 
dobrem mesecu ponovnega šolanja na daljavo 

le dočakali dolgo pričakovani (veseli) december. 
Prepričana sem, da smo med letom vsi potiho upali 
in stiskali pesti, da se bo stanje s korono vsaj toliko 
izboljšalo, da bomo lahko užili božično vzdušje na 
šoli, kakršno je bilo lansko šolsko leto in zagotovo 
tudi mnoga leta pred tem. Vendar kakšno bi bilo 
»posebno« leto 2020 brez »posebnih« praznikov? 
Jasno je, da je gospa Korona ovirala tudi dobre 
može, ki nam žal niso uspeli izpolniti želja o vrnitvi 
v šolo in omogočiti klasičnega prazničnega dogaja-
nja. 
Pa vendarle, drugogimnazijci smo vzeli stvari v svo-
je roke in si poskušali pričarati čim boljši približek 
prazničnemu decembru. Že v prvih dneh meseca 
nas je razveselil sneg, ki je v nas vzbudil praznično 
atmosfero.
Ker pravijo, da je običaje potrebno ohranjati, je za 
dober vstop v božično dogajanje poskrbelo tradicio-
nalno eko tekmovanje. Tokrat smo raziskovali MOTIV 
SNEŽINK, ki smo si jih kasneje v najrazličnejših izved-
bah lahko ogledali NA ŠOLSKEM INSTAGRAM oz. FACEBOOK 
PROFILU. Dijaki so v posamični in razredni kategoriji 
s kreativnimi snežinkami dokazali svojo umetniško 
nadarjenost. 
V naslednjem tednu smo se dijaki izkazali tudi V 
IZDELOVANJU VOŠČILNIC IN OKRASKOV ŽELJA, ki bi v nor-
malnih okoliščinah pristali na božični jelki v šolski 
avli. Vsem sodelujočim dijakom gre pohvala, da so 
našli motivacijo za virtualni pristop, ki je pričaral 
praznično vzdušje.

Decembrski dnevi so kljub mnogim ocenjevanjem 
znanja in prenakopičenemu šolskemu delu hitro 
minevali. Napočil je zadnji teden pouka v letu, ki je 
popolnoma spremenilo naša življenja ter si ga bomo 
zapomnili za zmeraj. 
Da pa spomini na to leto ne bi bili preveč mračni 
in malodušni, so se EST-jevci resnično potrudili in 
nas preko šolskega YouTuba očarali s štirimi od-
lomki iz MUZIKALA A CHRISTMAS CAROL. V izvirniku je to 
dobro poznana novela angleškega pisca Charlesa 
Dickensa, ki je že hitro po svojem izidu leta 1843 
požela velik uspeh. Osrednji lik zgodbe predstavlja 
zagrenjenec Scrooge, ki božiča ne praznuje. Nekega 
dne se mu na božično noč prikažejo duhovi in ga 
popeljejo skozi krivice, ki jih je storil v življenju. 
Scrooge se zave svojih napak in se pokesa ter posta-
ne boljši človek. Z izvedbo muzikala so nas zopet 
navdušili in dokazali svojo vsestranskost.
Vsekakor bi bil velik greh, če bi koledarsko leto 
zaključili brez TRADICIONALNEGA BOŽIČNO-NOVOLETNEGA 
KONCERTA, zato je bila tudi izvedba le-tega prila-
gojena trenutnim razmeram. 24. decembra smo 
si ogledali koncert na šolskem YouTube kanalu. 
Nastopajoči so prikazali odlične glasbene točke, 
s katerimi so nas očarali, in tako oznanili začetek 
novoletnih počitnic. Po koncertu smo se z razredi 
dobili na znamenitem Meetu in se skupaj poslovili 
od nenavadnega leta. 
V novo leto vstopamo z velikimi pričakovanji. Vsi si 
želimo vrnitve v šolo in dogodivščin na Drugi, ki jih 
močno pogrešamo. B
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IZDELOVANJE 
E-VOŠČILNIC
_/ Doroteja Drevenšek

V mesecu decembru je na Drugi potekalo veliko 
prazničnih aktivnosti. Kljub temu da smo bili 

dijaki prikrajšani za božično vzdušje na šoli, smo 
imeli možnost sodelovati pri različnih aktivnostih 
in manjših prazničnih tekmovanjih kar od doma. 
Izdelovali smo snežinke, okraske in tudi e-voščilni-
ce. Razredi so jih izdelali v virtualni obliki in jih v 
spletno učilnico oddali v dneh od 14. 12. do 18. 12. 
2020. Ker imamo na Drugi v teh časih še posebej 
veliko ekipnega duha, je bilo izdelanih voščilnic ve-
liko in vsak razred je na svoj inovativen in prisrčen 
način zaželel šoli lepe praznike.
Veliko voščilnic je nastalo tako, da je vsak dijak 
posnel fotografijo, te pa so kasneje združili v kolaž. 
Na ta način so se v izdelovanje skupinske voščilni-
ce vključili prav vsi, hkrati pa so ostali na varnem 
doma. To metodo sta uporabila 1. f in 3. š. Prvi so 

skupinsko izdelovali črke, ki so jih na koncu zdru-
žili v praznično voščilo, drugi pa so fotografijam 
posameznikov dodali lepe misli, za ozadje izbrali 
božično jelko in nastala je res posrečena voščilnica. 
Mnogi razredi so se pri izdelovanju dobili na video-
konferenci ter v rokah držali napise z lepimi željami 
in naredili posnetek zaslona ali pa so celo izdelali 
vsak svojo voščilnico in jih poslali v šolo, kot so to 
storili dijaki MM1. Zanimiva je bila tudi voščilnica 
1. c, kjer so iz naslovov božičnih pesmi sestavili jel-
ko, pod njo pa zapisali še svoje želje. 
Posebej atraktivne izdelke so pripravili razredi, ki 
so oddali voščilnice v obliki videov. 2. a in 2. e sta 
besede ujela v video, med branjem pa smo uživali 
ob prelepih božičnih melodijah, v 1. e so svoje misli 
povezali z zabavnimi animacijami plešočih pingvi-
nov in jelenov, na koncu pa so vključili še skupinsko 
fotografijo, ki so jo posneli na začetku šolskega leta, 
takrat ko smo v šolo še hodili. V e-voščilnici 1. a 
smo spremljali potovanje božičnega okraska, ki je 
začel svojo pot v škatli, bil v rokah vsakega dijaka 
tega razreda, dokler ni na koncu pristal na jelki. Ta 
video je prikazal, kako lahko tudi v časih, ko se vsa-
kodnevno ne srečujemo v šoli, sodelujemo drug z 
drugim in si pomagamo. 
Projekt izdelovanja virtualnih voščilnic je bil zelo 
uspešen. Dijaki so s skupnimi močmi ustvarjali 
izdelke in z njimi polepšali decembrske dni sebi in 
vsem, ki so želje prejeli. Pokazali so, da lahko, ne 
glede na to, kje smo, skupaj ustvarimo in pošljemo 
v svet ogromno pozitivne energije ter lepih misli, če 
se povežemo in naredimo le eno praznično e-voščil-
nico. B
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TEŽKO 
PRIČAKOVANI 
KONEC
_/ Ela Falež

D ecember. Konec leta 2020. Zaključek posebnega, nepozabnega in 
predvsem neobičajnega leta. Seveda pa to še ne pomeni, da mora tudi 

konec biti takšen. Kljub temu je lahko pravljičen, prazničen in zanimiv.
Mnogi komaj čakajo božično-novoletne praznike in čas novih obljub, idej 
ter priložnosti. Tudi če se vam vsa norija okoli praznikov zdi brezvezna in 
nesmiselna, zagotovo komaj čakate vsaj na praznično pojedino.
Letos smo decembra vsi imeli skupno željo -- konec leta 2020. Tako 
je mesec december postal mesec (pre)velikih pričakovanj. Tudi pri 
Borcu smo se odločili, da bomo letos nestrpno odštevali do začetka 
praznikov. Najpogostejši način tako imenovanega odštevanja je seveda s 
petindvajsetimi koščki čokolade ali drugimi sladkarijami v najrazličnejših 
oblikah. Ker pa pri Borcu ustvarjamo z besedo, smo izbrali adventni koledar 
z lepomislicami. Ta ima pred običajnimi adventnimi koledarji najmanj eno 
prednost -- ne moreš že pred koncem porabiti vseh lepomislic, saj se te 
objavljajo dnevno. Profesorica Borko, administratorka socialnih omrežij, 
je vsak dan od prvega do petindvajsetega decembra na socialnih omrežjih 
Druge objavila eno lepomislico, ki je bila že vnaprej pripravljena. Vse 
lepomislice so bile iskrene, širokosrčne in iskrive, nekatere med njimi so 
bile celo motivacijske. Prav vsaka izmed njih pa je zagotovo vsaj nekomu 
polepšala dan. 
Največ všečkov na Instagramu je bila deležna četrta lepomislica: »Petek je! 
Prišel si skozi prvi teden v decembru. Verjamem, da imaš še veliko obveznosti, 
a zdaj si vzemi nekaj minut in vse odmisli. Globoko zadihaj, zavrti si svojo 
najljubšo pesem ter zraven na ves glas zapoj in zapleši, kot da te nihče ne gleda.«
December na Drugi je za veliko dijakov in profesorjev dokaj naporen, zato 
je vsaka prijaznost zelo dobrodošla. Na prijaznost in dobrosrčnost pa ne 
smemo pozabiti tudi ostalih enajst mesecev. Zato pomagajte babici skuhati 
kosilo, učite se s sošolcem, pozdravite profesorja na hodniku, igrajte se z 
bratcem … Obenem pa seveda ne pozabite nase. Uresničite svoje cilje, plešite 
in pojte, povejte, ko vas kaj moti, in najpomembnejše -- imejte se radi. B
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VČASIH 
UMIRAMO OD 
ZNOTRAJ
_/ Rozalija Lia Muršec

Naša življenja so se v trenutku spremenila. Še včeraj 
smo brezskrbno hodili po svetu, danes smo zaprti 

doma. Točno tako je bilo. Naša rutina se je v trenutku 
spremenila. Odraslim ne toliko, saj še naprej hodijo v 
službe, vsaj večina. Nam najstnikom, šolarjem, dijakom, 
študentom pa se je vsakdan popolnoma predrugačil. 
Vsakodnevne poti do šole so se spremenile v nekaj 
korakov od postelje do računalnika. Šolanje je postalo 
gledanje v ekran. Nihče nam ne da pravih odgovorov. 
Nihče nam ne zna odgovoriti na vprašanja, včasih sploh 
ne upamo vprašati. Brez pojasnila so nas zaprli, nas 
ločili. Naenkrat smo postali ujeli. Ujeti v hišah, zaprti 
v sobah. Vedno bolj smo ujeti v svoje možgane, v svoje 
misli. Razmišljamo o stvareh in iščemo odgovore v zna-
nju, ki ga imamo. Čakamo na normalnost. Ampak kaj je 
normalnost? Trenutno stanje ni normalno, kot se nam 
zdi. Ampak saj to je nova normalnost, moramo se samo 
privaditi nanjo in jo sprejeti. 
Nova normalnost bo od nekaterih zahtevala veliko 
psihičnih prilagoditev. Mnogo najstnikov se spopada 
in se bo spopadalo z depresijo, anksioznostjo, stresom, 
osamljenostjo ... Takšne težave se zdijo redke, kot da se 
nam ne morejo zgoditi, zato se pogosto ne zavedamo, da 
se morda spopadamo s tovrstno težavo. Mnogi doživlja-
jo glavobole, omotice, nepojasnjene bolečine, oteženo 
dihanje in napetost v pljučih ... Večini je vseeno, rečejo 
si: »Ah, saj bo mimo.« Imajo prav, res bo mimo. Vprašanje 
je le, kdaj. Tudi sama sem bila prepričana, da se meni kaj 
takega ne more zgoditi, ampak se mi je. O tem nikoli ne 
govorim na glas, zato tega nihče ne ve. Ampak prav je, 
da delim svojo zgodbo in drugim najstnikom povem, da 
niso edini, ki se soočajo s psihičnimi težavami. 
V sedmem razredu so se začeli pojavljati redni glavoboli. 
Nenehoma me je bolela glava. Najprej se mi ni zdelo 
vredno omembe, saj se mi je to že dogajalo. Bolečino 
sem ignorirala in upala, da izgine. Ampak ni. Začele so 
se pojavljati omotice pri vsakem manjšem fizičnem na-
poru. Resda nisem športnica, ampak tak napor mi ne bi 
smel predstavljati težav. Ko smo pri športni vzgoji imeli 
ogrevanje, na primer 3 minute teka, in ko smo pričeli z 

razgibalnimi vajami, se mi je začelo vrteti. Čutila sem, 
kako se moje telo vrti, nagibala sem se nazaj, naprej, levo 
in desno. Sošolke so to opazile in do konca ure sem ležala 
ob steni z dvignjenimi nogami. Po uri športne vzgoje je 
sledil obupen glavobol in situacija je postala nevzdržna. 
Zadevo sem omenila mami in ker sem slabokrvna, sem 
bila hitro pri zdravnici na pregledu krvi. Še zmeraj sem 
bila slabokrvna in razumen razlog za glavobole in omoti-
co je bila slabokrvnost. Vse, kar so mi rekli, je bilo, da naj 
jemljem tablete za železo in hodim na preglede vsakih 
14 dni. Od konca oktobra sem kakšna dva meseca hodila 
na preglede krvi, vendar glavoboli niso prenehali. Pojavil 
pa se je nek podzavestni strah pred odvzemom krvi. 
Nimam odpora do krvi in tudi po nobenem odvzemu 
krvi mi ni bilo slabo. Po nekaj rednih odvzemih, pa se 
mi je začelo zelo vrteti. Opazili so, da se je znižal nivo 
levkocitov. Prenizka vrednost levkocitov v krvi nakazuje 
na levkemijo (krvnega raka) in zaradi previdnosti so me 
poslali na pregled v hematološko ambulanto. Pri prvem 
odvzemu so mi odvzeli 4 epruvete in rezultati niso 
pokazali ničesar. Vse vrednosti so bile na srečo v mejah 
normale, razen malo zmanjšanih vrednosti hemoglobi-
na in levkocitov. Levkociti za hematologinjo sploh niso 
bili zanimivi. Mene so malo presenetili. Šest tednov so 
se postopoma nižali po 0,2 vrednosti, potem pa v dveh 
dneh naenkrat narastli za 1,5. Kako? To mi nikoli ne 
bo jasno. Večina zdravnikov mi je začela govoriti, da je 
razlog za glavobole stres. Zame to ni bil pravi odgovor. 
Imela sem dobre ocene, nobenih težav pri ničemer, zakaj 
bi se potem obremenjevala. Spraševali so me, ali je kaj 
narobe, vendar ni bilo.
Krvna slika se je sčasoma izboljšala. Nehala sem hoditi 
v hematološko ambulanto, preglede krvi sem imela vse 
redkeje in vsi so rekli, da razlog za telesno počutje tiči v 
stresu. Proti koncu leta so se glavoboli nehali in težave so 
se čudežno končale. Tisto leto sem v šoli največ manjka-
la. Ko sem imela kakšen pregled, sem manjkala, in to je 
bilo precej pogosto. Vseeno to ni vplivalo na moj uspeh. 
Kakšno leto kasneje sem ugotovila, da sem res bila pod 
stresom. Sama sebi nisem želela priznati, da me stres 
razjeda. Zavedati sem se začela, ko se je glavobol pojavil 
med tremi testi v istem tednu. Takrat mi je postalo jasno, 
da sem, kljub temu da se tega ne zavedam, zelo obreme-
njena z ocenami in da mi pridobivanje le teh povzroča 
neznosen stres. Zraven šole pa mi je stres povzročala še 
zdravstvena situacija, v kateri sem se znašla, in neve-
dnost. 
Zdi se mi, da tudi zdaj, ko smo doma in smo zaprti, opa-
žam, da doživljam spremembe v psihičnem zdravju. To 
ne pomeni, da sem depresivna in osamljena. To pomeni, 
da mi je mar in želim sama sebi pomagati, saj bi se rada 
izkopala iz tega. 
Ni prav, da se bojimo priznati, da smo pod stresom in 
da imamo psihične težave. O tem bi morali odprto go-
voriti in te težave reševati. Konec koncev smo vsi ljudje 
in vsem se lahko zgodijo enake stvari, nanje se bomo le 
različno odzvali. Za vse bodoče medicinske tehnike pa 
nasvet. Ob odvzemu krvi se s pacientom pogovarjajte o 
čemerkoli, sprašujte ga preprosta vprašanja, medtem pa 
nevidno in neboleče opravite svoje delo. Iz lastnih izku-
šenj vem, da to pomaga. Če pacientu vsaj malo preusme-
riš misli, se ta pozabi obremenjevati zaradi strahu. B
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KARANTENA, 
DRUGIČ 
(ali 2020 recap)
_/ Ana Koletnik

N e vem, zakaj sem menila, da sem sposobna 
shranjevati in urejati karantenski dnevnik. 

Slednje namreč zahteva veliko mero introspekcije. 
Zlitje svojih občutij, vtisov ter ugotovitev na papir 
ni enostavno, v Wordov dokument pa še manj. 
Lepo bi bilo, če bi se iz napak učila (retrospektiva 
korona dnevnika 1/korona Borec junij 2020), vendar 
izgleda, da tudi tega ne zmorem. Zato tega članka 
ne bom naslovila. Je le skupek mišljenj iz karantene 
2. Med vrsticami ukleščen čas. 
Zamisel zapisovanja dnevnika mi je sicer zelo pri 
srcu. Prvinsko je namreč, da smo ljudje ranljivi – 
misli in občutja so krhka, občasno neopisljiva in 
preprosto tako kompleksna, da jih je precej težko 
razodeti osebi, četudi ti je ta blizu. Posledično neiz-
merno občudujem vse, ki so zmožni sesti, prijeti pi-
salo in strniti svoja občutja v zaokroženo celoto. Ne 
želim širiti klišejev, vendar kako krasno mora biti 
odkriti tovrstne zapise čez xy let ter skozi slednje 
podoživeti vse, kar je takrat bilo. Nekakšna slika 
prostora, ljubih ljudi, srečnih in ne tako srečnih do-
godkov. Skupek vsega, kar nas je ob kopici izkušenj 
(pre)oblikovalo. Morda sem tako nostalgično na-
ravnana, ker ta zapis nastaja v grotesknem obdobju 
med božičem in novim letom, vendar če je kdaj 
trenutek za refleksijo, je to sedaj. 
Torej 2020? Časopisna hiša The Guardian pravi, 
da ga večina povezuje z žalostjo, obupom, izgubo, 
samoto, kaosom, izčrpanostjo in odtujenostjo. 
Ni ustrezne besede, ki bi leto 2020 zaobjela v vsej 
razsežnosti, vendar je izrazito opazna vzporednica 
med naborom asociacij.
Pomislimo na 1001 propadel načrt, 1001 preizku-
šnjo, 1001 zlom, 1001 Google Meet, omejenost 
na vseh področjih življenja, izgubljenost v iskanju 
nove normale in pogrešanje prijateljev ter vseh 
ljubih ljudi. Obup, žalost, tesnoba in anksioznost 
manifestirani v superlativih. Seveda smo z vsem 
naštetim vstopili v 2021, še zmeraj ujeti v negibnost 
karantene, izolacije, pandemije, ki ji ne moremo 

ubežati. Spremlja nas od jutra do večera ter nas 
znova in znova preplavlja s plazom novic, uničenja 
in tragedij.
Pa vendar pravijo, da je v vsaki situaciji nekaj do-
brega, čeprav slednje prepoznavam s težavo. Morda 
lahko trdim, da se je pojavil majhen delež časa, 
samote in praznine, ki je izvrstna za zbiranje misli, 
nekakšno (samo)refleksijo. Povezali in utrdili smo 
medsebojne odnose, saj te onemogočenost stika še 
toliko bolj prisili v slednje, čeprav socialna omrežja 
nikakor in nikdar ne bodo nadomestilo za pristne 
stike. Neizmerno težko (in žalostno) je pomagati 
nekomu preko ekrana, ker virtualen objem ni re-
šitev, hah (nasvet: sprehodi (z ustrezno varnostno 
razdaljo in maskami, seveda) so zelo fin pobeg :)). 
Na drugi strani so se nekateri odnosi precej okrnili. 
Karantena bo pustila izrazite posledice, ki se jih 
sploh še ne zavedamo. 
Potrebno je izpostaviti pozitivne trenutke, na pri-
mer izjemen napredek na področju znanosti, 7 % 
upad emisij ogljikovega dioksida, boj proti grozljivi 
policijski brutalnosti, ki je privedel do številnih 
reform v raznih mestih, vstop Kamale Harris, prve 
ženske (in temnopolte) podpredsednice v Belo hišo 
ter seveda nesebično delovanje vseh zaposlenih v 
zdravstveni stroki, ki si zaslužijo največ hvale. 
Torej so pozitivni trenutki! Pa saj morda sploh ni 
bilo tako slabo. Morebiti je ta zapis nekoliko prežet 
z melanholijo, vendar mi širjenje pozitive (žal) ne 
gre dobro od rok. Če sem v 2020 kaj spoznala, je to 
dejstvo, da je vse le začasno, minljivo. Posledično 
moramo ceniti vse, kar imamo, in poskusiti gojiti 
nek kanček upanja. Ali vzdrževati dnevnik (se še 
zmeraj priporočam za nasvete o pisanju), ker na 
koncu ostanemo le s spomini. Prav tako nikdar ne 
pozabi izklopiti mikrofona na Meetu -- pomembno 
(!!!!). 
No, kot nas tedensko opominja ravnateljeva pošta, 
po dežju zmeraj posije sonce <3.
Na kmalu. B
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DRUGA INSTA 
SCENA
_/ Maša Uran

O dkar smo ostali v karanteni, med štirimi zido-
vi svoje sobe, je naše socialno življenje precej 

»opešalo«. Naša srečanja in druženja so se zato več 
ali manj preselila na splet. Tako pa tudi drame in 
dogajanje na Drugi. Naše družabno življenje sedaj 
poteka na Instagramu.
Profilov, ki so povezani z našo šolo, je mnogo, 
čeprav je veliko neaktivnih.Te profile so večinoma 
nadomestili novi profili z enako vsebino.
@1_a_frodite, @1.d_irection, @prvi_na_drugi, @1.b_
ureki, @2.d_epresivni.najstniki_druge, @1_e_lita , 
@bad_and_boujee_2.c , @pol_francoza_z_nemško, 
@2.a_na_drugi, @prvifjeki ... so le nekateri izmed 
razrednih profilov, ki imajo mamljiva in fascinantna 
imena. Po tem bi nas vsekakor lahko prepoznali na 
družbenih omrežjih.
Letos je nastalo največ profilov prvih letnikov. Ti 
se sicer razlikujejo, vendar lahko na vseh zasledimo 
objave, ki so povezane z OIV-tednom. Teh objav je 
največ. Sedaj večinoma objavljajo meme, ki so pove-
zani s karanteno in šolanjem na daljavo. Ali pa ob-
javljajo meme, ki so nas pomembno zaznamovali. 
V teh časih imajo ti memi še večji pomen, saj nam 
lahko služijo tudi kot motivacija in nam prikličejo 
spomine, kako lepo je bilo na Drugi. Brez drame pa 
ne gre nikjer. Prvi letniki imajo račun @prvinadrugi, 
kjer lahko več preberete o vseh dramah, ki se do-
gajajo med prvimi letniki. Čeprav profil trenutno 
ni preveč aktiven, še vedno lahko izveste, kaj se je 
dogajalo v prvih mesecih. Verjemite, vredno branja. 
Obstajajo še računi starejših letnikov. Ti objavljajo 
bistveno manj ali celo nič. Tudi pri njih je večina 

objav povezana z OIV-tednom ali pa spontanimi do-
godki, ki so se jim zgodili na Drugi.
Če hočeš izvedeti, kakšne drame se dogajajo na 
naši šoli, in to v vseh letnikih, je najbolje, da sle-
diš objavam @drugi.tinder, ki objavlja vsak petek. 
Komentarji pod temi objavami so vredni branja, 
sploh kadar se želimo nasmejati. Verjetno pa mi te 
strani ni treba omenjati, ker jo tako ali tako poznajo 
vsi dijaki.
Za dobro voljo lahko poskrbi tudi @druga_memes. 
Veliko drugogimnazijcev, ki so bolj umetniškega 
tipa, lahko najde inspiracijo na @druga.art. Tam 
najdemo »dih jemajoče« slike. 
Če potrebujete pomoč pri učenju, ne boste ostali 
»praznih rok«. Obiščite spletno stran WiiTutor in 
napišite, kje potrebujete pomoč. 
Tudi ponos II. gimnazije ima svojo spletno stran. 
English Student Theatre najdete pod imenom @
estdgm_official, gledališče Gnosis pod @gnosisgle-
dalisce, Drugo sceno pa pod @druga_scena. Našli 
boste objave z dogodkov, ki so zaznamovali naš 
Amfiteater. 
Seveda pa ne smemo pozabiti na uradno stran naše 
gimnazije, @ii.gimnazijamaribor. Ta vsekakor po-
maga pri motivaciji, saj redno objavlja motivacijske 
citate in slike naše šole. Objavlja tudi vse napovedi 
za prihajajoče proslave in dogodke, ki se bodo odvi-
jali. Najnovejše objave se navezujejo na informativ-
ni dan, ki bo letos potekal preko spleta. 
Na družabnih omrežjih lahko vidimo, da drugo-
gimnazijci ostajamo povezani tudi, ko smo zaprti 
doma. B

Druga Insta scena (Vir: Instagram)
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IMAŠ TEŽAVE 
Z MAGNETNIMI 
SILAMI? 
WII TUTOR 
JIH REŠI!
_/ Julia Kresse

Se sploh še spomnimo, kako je hoditi v šole in 
imeti pouk v živo, ne pa preko računalniškega 
ekrana? Biti v razredu, obkrožen s sošolci in 
profesorji, kar ti omogoča lažje razumevanje 
snovi in »socialising«. Dolgočasno, utrujajoče 
sedenje pred zaslonom računalnika ali tablice 
je le približek temu, kar je šola. Žal je to v teh 
razmerah edina alternativa, ki traja že izjemno 
dolgo in prinaša številne težave, vključno s 
povečanimi učnimi težavami. Zahvaljujoč 
skupini MM1 dijakov prostovoljcev imamo na 
Drugi rešitev za tiste, ki potrebujejo dodatno 
razlago ali imajo kakšno vprašanje. 

NAŠA MOTIVACIJE JE 
DRASTIČNO PADLA
Raziskave kažejo, da je naša učna motivacija 
drastično padla zaradi večmesečnega pomanjka-
nja stikov s sošolci, prijatelji in tudi s profesorji. 
Celodnevnega ždenja pred elektronskimi napra-
vami, ki so naš edini stik s šolo in »real worldom«, 
začasne ukinitve vseh šolskih in obšolskih dejavno-
sti, kot so npr. izmenjave, Gnosis ..., ki so posledica 
številnih (učinkovitih ali pa ne) ukrepov, še dodatno 
slabšajo situacijo pri doseganju zastavljenih uč-
nih ciljev. Odsotnost ekskurzij in aktivnosti, ki bi 
motivirale dijake, druženje z vrstniki zgolj preko 
elektronskih medijev, »distractanje« okolice med 
poukom/učenjem in bolj neosebna šola, vse to so 
izzivi, s katerimi se soočamo prav vsi, vsak izmed 
nas na svoj način. Kljub velikemu trudu dijakov in 
naših profesorjev, te težave v določeni meri zazna-
mujejo sleherni dan in povzročajo nejevoljo tako 
dijakov kot staršev.

UČNE TEŽAVE SO SE POVEČALE
Raziskovalci pravijo, da je število dijakov s kakršni-
mi koli učnimi težavami naraslo, saj učitelji v teh 
okoliščinah ne morejo snovi razložiti tako nazorno 
in razumljivo, mi pa ne moremo med odmorom 

pristopiti do učitelja in ga prositi za dodatno raz-
lago, niti ne moremo med poukom pogledati v 
zvezek k sošolcu ali ga vprašati, kako on ali ona to 
snov razume. Obravnava snovi je pri marsikaterem 
predmetu hitrejša in manj osebna, kar ni presene-
tljivo, saj se pogosto zgodi, da prve izrečene besede 
pri uri niso prijazen pozdrav dijakov profesorja in 
obratno, temveč lani največkrat izrečena fraza »You 
are on mute!«. Pri marsikom so se zaradi drugačnega 
pouka pojavile težave z razumevanjem snovi, saj 
večina izmed nas s svojim vprašanjem med uro ne 
želi prekiniti razlage profesorja in s tem zmotiti 
celega razreda. V razredu si preprosto dvignil roko 
in prosil/a za dodatno razlago, sedaj pa je to preko 
ekrana veliko težje in redko. Pomemben dejavnik 
povečanja učnih problemov je po mojem mnenju 
tudi domače okolje, v katerem sedaj poteka pouk. 
Hitro te lahko kaj »distracta«. Lahko je to mlajši 
bratec v sosednji sobi, mamin sestanek, poštar s po-
šiljko, obvestilo aplikacije Tik-Tok o novem videu ali 
pa čudovit vonj iz kuhinje. Da ne govorim o težavah 
z internetno povezavo, ki pogosto ne prenese vseh 
domačih obremenitev. 

KAKO SI POMAGAMO NA DRUGI?
Če se tudi ti kdaj znajdeš v situaciji, ko se ti »ne 
sanja« o snovi, ki ste jo nedavno obravnavali, v krat-
kem pa jo že pišeš, ali če imaš zgolj kakšno vpraša-
nje, se obrni na Wii Tutor učno pomoč, ki jo nudi odlična 
ekipa mentorjev programa MM1. Gre za sistem pro-
stovoljne medvrstniške učne pomoči za vse dijake 
Druge. Skeniraš črtno kodo spodaj, izpolniš vprašal-
nik in v kratkem te bo kontaktiral dijak, ki obvlada 
ta predmet v nulo. Ne le da boš dobil odlično razla-
go, še zabavno bo. Morda boš spoznal novega dijaka 
ali pa imel srečanje z nekom, s komer se že poznaš. 
V vsakem primeru boš dobil odgovore na svoja vpra-
šanja in imel priložnost poklepetati, kar je v teh ča-
sih še več vredno kot v »normalnih« časih. Preizkusi! 
Jaz sem in lahko rečem samo: »It’s great!« Bht
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PRVI  
NA DRUGI
_/ Eva Kozoderc

»Še preden smo se zares soočili z novim 
okoljem, spletli nove prijateljske vezi, spoznali 
šolo, smo morali začeti s poukom od doma.«

O d informativnega dne, februarja 2020, smo 
takratni devetošolci razmišljali o vpisu v sre-

dnjo šolo in temu posvetili veliko časa ter zanima-
nja. Vse naše misli so bile usmerjene v novo okolje. 
Komaj smo čakali, da spoznamo nove obraze, se 
spopademo z novimi izzivi in dobimo nove prilo-
žnosti. Nestrpno smo čakali novico, ali smo sprejeti 
na Drugo. Marsikdo je med poletjem celo odšteval 
dneve do prvega šolskega dne letošnjega leta, ki je 
bil za nas »fazane« nekaj novega, posebnega ... Ko 
smo se na prvi dan septembra zbrali pred šolo, smo 
bili zadržani, nestrpni in malce prestrašeni. V svojih 
mislih smo potihoma pričakovali veliko.
Prvič smo se podali v srednješolske klopi, v novo 
okolje, kjer smo spoznali tudi nove sošolce, spletli 
nove prijateljske vezi. Po uvodnih besedah razre-
dnikov smo ugotovili, da nas čaka veliko dela in 
truda do konca prvega letnika. In prav nič se nismo 
motili. Septembra smo dan za dnem spoznavali 
šolo in doživljali »Druga vibe«, ki je med odmori 
zelo pester. Na šoli se za vsakega najde kotiček, v 
katerem se počuti prijetno. Letošnji »prvi« nismo 
bili deležni značilnega krsta fazanov, ki ga vsako 
leto pripravijo četrti letniki. Verjamem, da nas je 
korona prikrajšala za smeh in zabavo, ki so ju fazani 
po navadi doživeli ta dan. Vseeno pa nas je dole-
telo lepo presenečenje, ko smo izvedeli, da bomo 
kljub posebnemu letu lahko odšli na OIV-teden, o 
katerem smo veliko slišali od starejših drugogimna-
zijcev. Letošnji novinci smo odšli na Peco, Kozjak, 
Gorenje ter Sveti Duh na Ostrem vrhu. S sošolci 
(1. d) smo na Peci preživeli nepozaben teden, poln 
dogodivščin, zabave, smeha, nenazadnje pa smo 
se tudi bolje spoznali. Vsem se je zagotovo dobro 
vtisnil v spomin in mislim, da je tako tudi v ostalih 
prvih letnikih. Vsi smo hvaležni za to izkušnjo, ki 

smo je bili deležni. Dnevi so hiteli, mi pa smo se z 
zanimanjem vključevali v dejavnosti, ki jih ponuja 
šola. Verjetno je večina že našla vsaj eno izmed vseh 
dejavnosti, ki so nam omogočene, saj so res raznoli-
ke. Pravzaprav je bilo jasno, da se bo naše druženje 
hitro preselilo v »virtualno okolje«, vendar si zago-
tovo nihče ni tega želel. Potiho smo sicer upali, da 
se to ne bo zgodilo (vsaj ne tako hitro). Že v sredini 
drugega meseca smo se bili prisiljeni podati na 
pouk od doma. Vsakodnevna šolska rutina in s tem 
druženje se je tako končala. Vsi smo se spet morali 
prilagoditi razmeram in tako še zdaj večino dneva 
preživljamo pred računalniki. Vsi si želimo nazaj v 
razrede, ponovnega srečanja in druženja na Drugi. 
Upam, da nam bo to čim prej omogočeno, saj dnevi 
na Drugi hitro bežijo in vsak dan je nekaj poseb-
nega. Prvi verjetno ta dan pričakujemo še z večjo 
nestrpnostjo, saj smo bili prikrajšani za marsikaj le-
pega. Verjamem, da bomo to nadoknadili po koroni. 

MISLI DIJAKINJ 1. D: » V šoli je bilo kljub razmeram zelo dobro vzdušje. 
Vesela sem, da sem lahko spoznala svoje nove 

sošolce v živo, ne samo preko kamere, čeprav samo za 
kratek čas. Všeč mi je bilo tudi, da smo kljub koronavi-
rusu izvedli OIV-teden, kjer smo se lahko bolje poveza-
li.« — LUŠA P. W.» Super je bilo, dokler je trajalo. Profesorji so v redu, 

razred je super. Vse je najs.« — KAJA K.» Fajn je bilo, profesorji so razumevajoči. S sošolci se 
dobro razumemo, razred je super. Vse zelo pogre-

šam.« — NELI LANA G.» Bilo je ful fajn in res smo se lepo povezali. 
Profesorji so do nas zelo prijazni.« — PIKA M.» Šola je super. Sošolci in profesorji te res lepo 
sprejmejo. Komaj čakam, da bomo ponovno v 

šoli«. — ELA Z.» V srednjo šolo smo stopili z mislijo, da začnemo 
z novim, še neodkritim poglavjem v življenju. 

Prijetno je bilo videti nove obraze, pa tudi nekaj 
starih. Sčasoma bomo spletli trdna prijateljstva. 
Nekatere vezi se nikoli ne pretrgajo in prijatelji osta-
nejo za vedno. Svet preko kamere je spremenil ogro-
mno stvari. Drugačen je občutek, ko si v šoli, ko si z 
ljudmi, ki jih imaš rad. Imaš prijatelje, ki te podpirajo 
in ti dajejo motivacijo za delo in učenje.« — ANA V.» Vsi smo se ful zabavali in se na novo spoznavali. 

Res je bilo fajn, ker se je vsak dan nekaj dogajalo in 
smo spoznavali nove stvari.« — NIKA Š.» Vsak dan je bil nekaj posebnega. Smo razred, ki 

se je v kratkem času zelo povezal, zato vse sošolce 
zelo pogrešam. Komaj čakam, da se vidimo.« — EVA K.



14

BOREC FEBRUAR 21 II. GIMNAZIJA MARIBOR

LABORATORIJ 
NA KAVČU? 
V KUHINJI?
_/ Maša Drevenšek

S eptember, končno spet vidim sošolce in ostale 
sotrpine, četudi se nam iznad mask samo oči 

bleščijo v pričakovanju boljšega (ali je čudno, da s 
tem mislim popolnoma običajnega?) šolskega leta. 
Leta, ko bomo lanskoletni fazančki končno lahko 
zajemali dogajanje na Drugi. Prvič z veliko žlico!
Govorim (pišem, tipkam -- govorjenje je stvar 
preteklosti) v prvi vrsti o zabavah, o kulturnem 
maratonu in o tisoč in enem načinu kvalitetnega 
preživljanja prostega časa z obiskovanjem delavnic 
in krožkov, ki jih šola ponuja v popoldanskem času. 
Vsem je skupna želja po novem, želja po širjenju 
lastnih obzorij. In seveda druženje, druženje, 
DRUŽENJE. 
Mnogi svoja obzorja širijo z raziskovalnimi naloga-
mi. Pod vodstvom izkušenih mentorjev in z vrsto 

naprav in laboratorijske opreme, ki je za javno 
šolstvo mnogim tujim srednjim šolam nepojmljiva, 
drugogimnazijci leto za letom domov prinašajo 
odlične rezultate iz regijskih, državnih in tudi med-
narodnih srečanj mladih raziskovalcev.
Kot omenjeno, je šola odlično in predvsem sodobno 
opremljena, vendar pa še tako izjemna opremlje-
nost šolskih laboratorijev ne koristi popolnoma nič, 
če po novem dijakom in njihovim mentorjem zakon 
prepoveduje, da prestopijo šolski prag. 
Letos je raziskovalna naloga marsikaterega dijaka, 
zlasti naravoslovca, od samega začetka skupaj z 
ogromnim »če« visela na nitki. Po začetku karan-
tene smo optimistično upali, da bo le-ta kratka. 
Krepko smo že zakorakali v novo leto, februarske 
počitnice so pred vrati, jaz pa počasi pozabljam, 
kakšne barve so šolski hodniki. Da bom našla 
laboratorij (morda meseca maja?), bom verjetno po-
trebovala zemljevid, saj je bila šola primorana vrata 
pustiti zaprta tudi za tiste, ki laboratorij za svojo 
raziskovalno nalogo krvavo potrebujejo. 
Laboratorij za raziskovalce torej ni več opcija, prav 
tako odpade delo in opravljanje meritev z vrstniki. 
Naenkrat se kemik, fizik, biolog in še kdo znajde 
v položaju, ko je anketa ali pa obračanje literature 
naokoli še edino, kar mu preostane. To precej dobro 
ilustrira neenake možnosti za raziskovanje med 
naravoslovnimi in družboslovnimi tipi mladih inte-
lektualcev, saj je polovici raziskovalna naloga tako 
rekoč padla v vodo. Skupaj z raziskovalno nalogo 
so marsikomu po vodi splavali tudi cilji, ambicije 
in želje. Dijaki potrebujemo raziskovalne naloge, ki 
so nekaterim vstopnica na želen študij, za program 
mednarodne mature ali pridobitev štipendije. 
Rok za oddajo so radodarno podaljšali za tri tedne, 
več kot to pa ne bo šlo. Zveza za tehnično kulturo 
Slovenije namreč vztraja pri standardnem terminu 
za državno srečanje mladih raziskovalcev. Izjemno, 
zdaj imamo dodatne tri tedne časa, da si nabavimo 
laboratorijsko steklovino, najamemo kredit za na-
kup drage tehnične opreme in pridobimo licenco 
za nakup kemikalij. Ko se odprejo trgovine, seveda. 
Morda se lahko preprosto znajdemo; frizerski salo-
ni imajo vodikov peroksid in amoniak zagotovo na 
zalogi. Z dodatnimi tremi tedni si lahko privoščimo 
čakanje na paket iz Velike Britanije, ki smo ga naro-
čili preko Amazona!
Naša prihodnost je danes bolj očitno kot kadarkoli 
prej v rokah organov oblasti, prepuščena je na mi-
lost in nemilost tistim, ki so že zdavnaj pozabili, 
kako je biti star 17 in stati na pragu vsega, kar življe-
nje ponuja. Jemljejo nam priložnost, da najdemo 
svoje mesto v družbi, da sami oblikujemo svojo 
prihodnost. B
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» Le kateri 
genij je dal 
maturo 
glih na 
pandemijo!?«

_/ Vesna Muzek

Kolumna, napisana za portal Metropolitan

Ž e skoraj eno leto je od pomladi, ko smo vzhičeno ugibali, kdaj bo v 
Sloveniji 100 okuženih z novim, neznanim virusom s kronicami, se 

predajali brezskrbnosti naših vsakdanjih skrbi in imeli velike načrte za bližnjo 
prihodnost. Kitajska je bila daleč, Italija še dlje, lepote lastne občine pa kar 
najdlje.
Tako daleč, a tako blizu je bil tudi svetovni splet. Najprej so nanj prenesli nas, 
software »bodočih intelektualcev«, ki se je na računalniški sistem nove realnosti 
kmalu navadil in se mu dal udomačiti oziroma ostal doma za nepredvidljiv 
(ne)določen čas. Tako je vsak šolski dan, ki se konča v poznih popoldanskih ali 
večernih urah, postal en dan šolanja na daljavo preveč.
Teh dvakrat po štirinajst dni, ki so se razvlekli na slabih osem mesecev, nas je 
spremenilo. Motivacija je izpuhtela, volja poniknila, ambicije so se razgubile 
neznano kam. Ostal nam je zdajšnji trenutek in naši v usodo vdani jazi. 
Dnevno rutino občasno pretrese zgolj kakšen potres ali cunami sporočil iz 
katere od grup na socialnih omrežjih. Nazadnje se človek še na to privadi. Ko te 
epidemija prizadene v vseh aspektih družabnega življenja, ti kaj drugega, kot 
da se privadiš, niti ne preostane.
Začuda nas prav socialna omrežja, dežurni krivci za vse tegobe mladih, 
ohranjajo prisebne v tej kaotični »trenutni situaciji«, v kateri nihče ne ve, 
kam gremo, kdaj gremo in predvsem ali bomo sploh lahko šli. Sedaj bolj kot 
kadarkoli prej cenimo stike v živo, tisto redko pristno gotovost, saj so nam od 
nje ostali le večurni večerni videoklici in nekaj božičnih voščilnic.
Rešitev, da se čimprej vrnemo v šole, saj šolanje na daljavo traja predolgo, da 
bi še bilo vzdržno, se nam že ves čas spretno izmika. Še tri mesece pa se nam 
bo dokončno razgubila v vakuumu časa pred maturo, pred tistim »zrelostnim 
izpitom«, na katerem bomo morali obsežno znanje dveh let programa 
mednarodne mature skoncentrirati v tistih nekaj maturitetnih pol, ki bodo 
odločale o naši negotovi prihodnosti.
A vendarle je bilo zadnje leto tako streznitveno, da mu niti zloglasna matura 
ne uspe več konkurirati. Povsem upravičeno bi v tej novi/nori normalnosti 
lahko za zrelostni izpit ok(o)ronali kar soočanje s pandemijo, saj je svet pri tem 
pretežno pogrnil. Še dobro, da mu je vsaj tik pred začetkom novega leta uspelo 
lansirati cepivo in se tako le za las izogniti ponavljanju letnika 2020.
Če je svet že pristopil k svojemu zrelostnemu izpitu, nas, dijake zaključnih 
letnikov, to še čaka. Biti ali ne biti maturant, ki je imel pisno maturo, to je sedaj 
vprašanje s precej nejasnim odgovorom. Kakršenkoli ta odgovor bo, mi bomo 
nanj čakali, bolj ali manj pripravljeni in karseda pozitivno negativni. Matura, se 
(co)vidimo kmalu! B
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INTERVJU S ŠVEDSKIMA DIJAKINJAMA 
O AKTUALNIH RAZMERAH

V začetku epidemije so bili Švedi deležni 
kritik zaradi premilih preventivnih ukrepov. 
V tem času so jih nekoliko zaostrili, vendar 
gre še zmeraj večinoma za priporočila. 
Epidemiološke razmere so trenutno boljše kot 
v Sloveniji. Z Mirjo Flodin in Amelio Vestrelund, 
ki se na gimnaziji šolata zadnje leto, sem se 
pogovarjala o koronakrizi in o tem, kako je 
ta zaznamovala vsakdan švedskih dijakov. 
V intervjuju sta izpostavili predvsem osebno 
izkušnjo soočanja z ukrepi v majhnem kraju 
Vilhelmina, v osrednjem delu Švedske. 
Priložnost za intervju se je ponudila kar sama 
od sebe, saj sva od izmenjave, na kateri sem 
prisostvovala v prvem letniku, predvsem z 
Mirjo, ki sem jo gostila, ohranili redne stike.

KAKO TRENUTNO POTEKA VAŠ POUK?

M: V začetku decembra smo pričeli s stalnim pou-
kom na daljavo. Meseca februarja pa smo se vrnili 
v šole in pouk zdaj poteka tako, da smo štiri dni od 
petih tukaj, en dan pa imamo pouk od doma, na 
daljavo. 

V SLOVENIJI SO ŠOLE ZAPRTE ŽE ŠTIRI MESECE. 

VČERAJ SO ZATO POTEKALI PROTESTI, DIJAKI SE NISMO 

UDELEŽILI POUKA NA DALJAVO IN NEKATERI IZMED 

NAS SMO SE ZARADI NEZADOVOLJSTVA ZBRALI NA 

TRGIH TER MESTNIH ULICAH. ZAHTEVALI SMO VRNITEV 

POD VARNIMI POGOJI, PREDVSEM PA VZPOSTAVITEV 

JASNE KOMUNIKACIJE Z MINISTRSTVOM. TUDI VI 

OBČUTITE PODOBNO POMANJKANJE DIALOGA?

A: Ne predstavljam si, kako težko mora biti, če si od 

normalnega pouka odsoten štiri mesece. Sami smo 
bili doma veliko krajši čas, pri tem pa je treba upo-
števati dejstvo, da smo vsaj približno vedeli, kdaj 
lahko pričakujemo vrnitev.

M: Imam občutek, da dobim veliko informacij, vča-
sih celo preveč. Vsi: vlada, šola, učitelji, odgovorni 
za naš razred, nam posredujejo izčrpne informacije, 
takoj ko pride do kakšnih sprememb. Morda sem 
dobro obveščena tudi zato, ker se moja starša tru-
dita, da redno spremljata novice. To je svojevrstna 
prednost, ampak kljub vsemu mislim, da so infor-
macije dostopne vsem, sploh če se posamezniki 
potrudijo, da spremljajo časopise, obiščejo spletno 
stran vlade … Sicer nisem zmeraj na tekočem z in-
formacijami, ampak vem, da bi lahko bila, če bi se 
bolj potrudila.

ALI SO VAJU IN OSTALE DIJAKE, KI BODO 

LETOS MATURIRALI, OBVESTILI O MOREBITNIH 

PRILAGODITVAH KONČNEGA IZPITA? ŠOLO OBISKUJETE 

SAMO TISTI, KI VAS LETOS ČAKA MATURA?

M: V šoli smo dijaki vseh letnikov. Na Švedskem 
imamo problem, da se vlada ne more zediniti o 
veliko rečeh. Toda odločno so sprejeli, da zaključnih 
izpitov, pri katerih bi moralo veliko dijakov sedeti 
v isti sobi, letos ne bo. Namesto teh nam bodo po-
dobno obširne teste pripravili in ocenili profesorji.

ZDI SE, DA SO RAVNANJA VLADE V SLOVENIJI 

IN NA ŠVEDSKEM POVSEM NASPROTNA, 

DA VAŠA RAVNA PRAVILNO.

M: (Smeh.) Misliš? Sami nimamo takega občutka. 
Včasih nas je sram, ker ima Švedska veliko število 
okuženih, sploh v primerjavi z Norveško, Finsko, pa 
tudi Dansko.

»Ne predstavljam 
si, kako težko 
mora biti, če si 
od normalnega 
pouka odsoten 
štiri mesece.«
_/ Jara Gostinčar
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A: Res je, v njihovih medijih smo pogosto kritizirani 
in predstavljeni kot država, ki je ravnala povsem 
napačno.

KAKO PA SO ORGANIZIRANE VEČJE ŠOLE PO ŠVEDSKEM, 

SO RAZREDI RAZDELJENI? (*V RAZREDU MIRJE 

IN AMELIE JE NAMREČ SAMO ŠEST DIJAKOV.)

M: Pravzaprav ne vem, ker se organizacija od šole do 
šole razlikuje. Kadar vlada ne določi enotnih pravil, 
po katerih bi se ravnali, vsaka šola ravna, kakor se 
ji zdi v dani situaciji najbolj primerno. Vem, da je 
veliko švedskih šol v tem trenutku zaprtih. Tukaj so 
se domislili take rešitve, že v sosednjem kraju pa so 
ubrali drugačno. Povsem odvisno je torej od epide-
miološke situacije na določenem območju. Lokalni 
strokovnjaki sproti določajo, pod katerimi pogoji 
bodo delovale javne institucije.

KATERI UKREPI SO TRENUTNO V VELJAVI? V MISLIH IMAM 

TUDI TISTE, KI NISO NUJNO VEZANI SAMO NA ŠOLO.

M: Na Švedskem so v ustavi zapisane človekove 
pravice, npr. pravica do prostega gibanja, tako kot 
je to verjetno v vseh državah. Te pravice pa se lahko 
podredijo kriznim situacijam. Tukaj pa ne, saj naša 
država ni bila vpletena v nobeno vojno. V sodobni 
ustavni ureditvi se Švedska ni soočala s krizo, ki bi 
zahtevala razglasitev izrednih razmer, zato ne mo-
remo narediti izjem, saj nimamo zakona, ki bi jih 
dovoljeval. Te pravice torej veljajo tudi v kriznih ča-
sih. Na Norveškem je drugače, krizni časi so izjema 
in ljudem so lahko omejili gibanje in podobno. 

A: Tudi Švedska se sicer iz sistema priporočil skuša 
približati zakonodajnemu, a jim za zdaj še ni uspe-
lo. Zamenjati bi se morala vlada, da bi prišlo do 
sprememb. Priporočila so torej najbližje zakonom 

in pričakovano je, da se jih s podobno resnostjo 
držimo.

ZDI SE, DA UŽIVA ŠVEDSKA VLADA VELIKO 

ZAUPANJA, DA LJUDJE UPOŠTEVAJO PRIPOROČILA. 

JE TEMU TUDI RESNIČNO TAKO?

A: Mislim, da si vlada močno prizadeva, da bi pri-
poročilom sledili vsi. Obenem pa vedo, da temu ni 
tako. Veliko ljudi jih ne upošteva, a to je odvisno 
tudi od narave priporočila. Recimo; kadar zaznaš 
slabo počutje, ostaneš doma. To priporočilo se v 
splošnem upošteva, saj je vladni aparat omogočil, 
da je to v teh razmerah povsem sprejemljivo.

V Vilhelmini pa je sicer veliko ljudi, ki se jim ne zdi 
potrebno dosledno slediti vsem priporočilom, saj je 
okužb zelo malo in vzdušje je skorajda sproščeno. 
Se je pa tudi to že spremenilo, saj se je kar nekaj 
ljudi okužilo na hokejskem kampu. Takrat so razu-
meli, da gre zares.

M: Da bi se dijaki iz Vilhelmine držali priporočil, 
so na šoli priredili manjše tekmovanje, razpis. 
Pošljemo lahko fotografijo, kako upoštevamo var-
nostno razdaljo, uporabljamo razkužilo, masko na 
avtobusu ... Potem si lahko izžreban, nagrada je fika 
po znižani ceni v šolski kavarni. To je zelo specifič-
na švedska beseda, ki je ni mogoče prevesti v angle-
ščino. Gre za prav posebno vrsto prigrizka. 

NATO STA MI PONUDILI, DA ME POPELJETA PO ŠOLI, 

JAVLJALI STA SE NAMREČ IZ MIRNEGA IN MAJHNEGA 

ŠOLSKEGA KABINETA. SEVEDA SEM PRIVOLILA IN MOJ 

OBRAZ JE POTOVAL PO HODNIKIH, CELO V UČILNICO, 

KJER STA ME POKAZALI DIJAKOM. NEKATERE IZMED 

NJIH SEM PREPOZNALA IZ IZMENJAVE. ZAŽELELI 

SO NAM ČIMPREJŠNJO VRNITEV V ŠOLO. B
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CIKLONI, UJETI 
V NEGIBNOST
_/ Ela Žagar

T radicija se nadaljuje. V petek, 5. februarja, je, 
kot že desetletja do zdaj, potekala Prešernova 

proslava ob državnem prazniku, ob tem pa tudi 
podelitev Prešernovih nagrad s področja literature, 
likovne umetnosti, fotografije, filma in glasbe. A 
letos je potekala malo drugače; dogodek, vključno s 
slavnostnimi govori, je bil posnet vnaprej, nato pa 
se je ob 12.00 premierno predvajal na YouTubu.
Naslov letošnje proslave je bil Cikloni, ujeti v negib-
nost. Predstavljeni so bili notranji umetniški cikloni 
dijakov. Dogodek so povezovali vmesni zvoki dežja 
in grmenja s prizori oblakov, v proslavi pa se je več-
krat izpostavila ista tema -- da je umetnost povsod 
okoli nas in je tista, ki nas definira kot ljudi, mi pa 
jo izražamo skozi skupke črk, not, pikslov …
Na Prešernovi proslavi je bilo, kot se spodobi, nekaj 
minut posvečenih spominu na bivše nagrajence 
Prešernovega natečaja. Ogledali smo si nagrajene 
fotografije in likovna dela bivših dijakov ob napeti 
glasbeni spremljavi. Na proslavi ni manjkalo ume-
tniških točk. Videli smo ples s podlago pesmi If The 
World Was Ending (Anja Zeilhofer, Nuša Ulrih, Julija 
Letnik), tematska pesem, kot bi bila napisana za te 
čase. Prav tako je bilo možno slišati navdihujoče, 
vzpodbujajoče delo -- pesem Gašperja Dreva Ustavi 
se, ki spodbuja poslušalca, da je bolj prisoten in se 
prepusti občutkom. Novo temo je odprla Veronika 
Ivačič s pesmijo Elze Budau Na krilih hrepenenja. 
Zelo je pohvalno, da je proslava zajela različne teme, 
občutja, ki popolnoma predstavljajo čas v karanteni.
Enako vidimo pri prispevkih, prijavljenih na 
Prešernov natečaj, ki jih je letos glede na okoliščine 
izjemno dosti, poudarja ravnatelj v svojem govoru. 

Opozori na spremenjen obraz kulture v kriznih 
časih in predvsem na nerazumevanje vodilnih do 
vloge le-te v razvoju države. Umetnost, v kateri ni 
vedno potreben razum, je ostala še zadnje upanje, 
bistvo in smisel življenja v trenutku, ko ne vidimo 
več izhoda. Tudi Hana Oštir iz MM2 je v govoru opo-
zorila na pomembnost tega, da se v težkih časih za-
nesemo na umetnost, ki nas vedno obkroža, saj je, 
kot pravi, prav to tisto, kar lahko osvobodi srca, in 
le tako lahko pobegnemo resnici, ki jih je uklenila.
A del prireditve, ki si ga bomo vsi zapomnili in je 
bil nedvomno novost pri izvajanju proslav, je bilo 
pestro dogajanje v klepetu na YouTubu. Med pro-
slavo ni bil vklopljen »slow mode«, kar pomeni, da 
so sporočila nenehno prihajala, a še hitrejše je bilo 
brisanje le-teh. Cenzure med posamezniki očitno 
res ni bilo, zato je prišlo do tega, da je ob koncu 
proslave patetično velik delež komentarjev sporočal 
le »komentar je izbrisan«. Ah, morda pa bodo takšne 
prigode tista stvar, ki jo bomo iz teh norih časov 
pogrešali.
Lahko opazimo, da smo na nek način na istem me-
stu, kot smo bili pred desetimi, devetimi, osmimi 
meseci, delno v času, ko so dela, ki so bila predsta-
vljena v sklopu Prešernovega natečaja, nastala. Ta 
so gledalcu omogočila vpogled v zelo intimne sve-
tove umetnikov iz časa, ki je bil in še vedno je za vse 
velik izziv. Deluje, kot da se vse ponavlja, ponovno 
smo doma, ponovno brez jasne luči na koncu tu-
nela. Lahko le upamo, da se bodo iz teh notranjih 
ciklonov spet razvile takšne umetnine, kot so se pr-
vič, in upajmo, da jih bomo drugo leto lahko zaužili 
v živo. B
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NAGRAJENCI 
prešerno vega 
natečaja 2021
_/ Lia Horvat Zupančič, Tjaša Drevenšek, Ana Koletnik

CIKLONI, UJETI V NEGIBNOST
… negibnost karantene. Pandemije. 
Obtičali smo v izjemno sušnem obdobju, 
sploh na področju kulture, ki stagnira 
že eno leto. Slednje je v tako kulturno 
pestrem in pomembnem mesecu (skoraj) 
nedopustno. Ravno zato ogromna zahvala 
vsem sodelujočim pri pripravi, zasnovi in 
izvedbi Prešernove proslave s podelitvijo 
Prešernovih nagrad, ki nam je v petek, 5. 
februarja, približala kulturo, pa četudi preko 
zaslona. Katarina Kolar nas je popeljala skozi 
umetniške ciklone nagrajencev na literarnem, 
likovnem, fotografskem in filmskem področju. 
Slednjim smo v nadaljevanju zastavili nekaj 
vprašanj, da dosežki ne utonejo v pozabo.

Komaj sedaj, ko se svet podira, ugotavljamo, da je 
obstoj brez umetnosti nepredstavljiv.

LITERARNO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: MILA KODRIČ CIZERL, 3. f 
NASLOV DELA: Hranim usta te hiše

KAKO SE POČUTIŠ ZDAJ, KO VEŠ, DA SI DOSEGLA 

PRVO MESTO? SI PRIČAKOVALA, DA BO TVOJA 

POEZIJA NAJBOLJ VPLIVALA NA KOMISIJO?

Seveda sem počaščena, da sem prejela prvo nagra-
do. Cenim to, kar predstavlja -- potrditev, odgovor 
in pohvalo. Seveda ne bi bilo fer česa takega kar 
tako pričakovati, saj je na šoli nemalo odličnih poe-
tov in pisateljev in nikakor si ne bi drznila postaviti 
se nadnje. Pričakovala nagrade torej nisem, ne-
dvomno pa pišem z namenom, da bi moja poezija 
vplivala na ljudi, torej lahko rečem samo, da je tukaj 
dosegla svojo polnopomenskost.
 

 f 2. NAGRADA: VERONIKA IVAČIČ, 3. f 
NASLOV DELA: Svetovi samotnih popotnikov

KAJ SI ŽELELA SPOROČITI S SVOJIM DELOM? 

Potovanja so zmeraj razburkala moje misli z naj-
bolj norimi in neustavljivo privlačnimi podobami. 
Pisanje in sanjarjenje o čudaških fantazijskih po-
krajinah mi omogočata posebno vrsto potovanja, 
takšno, kjer namesto telesa potuje zavest, ki trenu-
tno izrazito pogreša vsakdanjo, a dišeče mavrično 
življenjskost.
 

 f 3. NAGRADA: ALJA PUŠIČ, 3. c
NASLOV DELA: Različne pesmi s prvoosebnim lirskim 
subjektom

PISALA SI V PRVI OSEBI, KOT DA PRIPOVEDUJEŠ 

TI. SO TVOJ NAVDIH DOGODKI, SITUACIJE, 

KI SI JIH OZIROMA JIH DOŽIVLJAŠ?

Navdih so notranji boji, ki jih rada ponazarjam z 
mirnostjo narave, kontrastnim ležernim okoljem. 
Pesmi so predvsem odsev tega, kako doživljam 
samo sebe, kako se bojujem zase in proti sebi 
hkrati.
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 f 3. NAGRADA: BRINA PODGAJSKI KAMPUŠ, 3. c
NASLOV DELA: Refleksije na temo življenja

KAKO TO, DA SI IZBRALA RAVNO TEMO 

ŽIVLJENJA? SO TVOJ NAVDIH STVARI, KI JIH 

DOŽIVLJAŠ, SE DOGAJAJO OKOLI TEBE?

Ja, temo življenja sem za svojo poezijo izbrala, ker 
pišem o dogajanju okoli sebe oziroma o lastnem 
doživljaju sveta, in kako se to s časom spreminja, 
dopolnjuje, saj z vsakim dnem konstantno nabiram 
nova spoznanja o življenju, na katera nato reflekti-
ram z besedami v verzih.
 

LIKOVNO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: LAI LAMPE, 3. e
Čaplja Mirko
NAVDIH: V 1. letniku sva s prijateljem sklenila kupčijo. 
Odločila sva se, da nekajkrat na leto podariva drug 
drugemu svoj talent -- jaz mu narišem ptico, saj 
so račke njegova najljubša žival, on pa meni speče 
sladico. To me je spodbudilo do tega, da v okolju 
brez kakršnegakoli pritiska razvijam, kar sem nekoč 
delala z velikim veseljem. Rišem namreč že odkar 
so mi kot otroku dali v roko barvico, smisel za ume-
tnost pa sem "podedovala" po svojem očetu.
SPOROČILO: Skrito sporočilo bi bilo, da sporočila sploh 
ni. Sem namreč velika zagovornica tega, da ume-
tnosti ni treba vedno nositi večjega, skritega pome-
na, dovolj je že, da samo je. Moja risba predstavlja 
natanko to, kar lahko opaziš, čapljo.
 

 f 2. NAGRADA: ZOJA PLETERŠEK, 3. e
Portreti znanih osebnosti
NAVDIH: Od nekdaj sem rada risala. Ker sem med ka-
ranteno imela več časa, sem pogledala nekoliko več 
filmov. Čez čas sem se jih že nekoliko naveličala, in 
ker so se mi portreti vedno zdeli najbolj zanimivi, 
sem se odločila, da bom poskusila narisati nekaj 
igralcev iz teh filmov.
 

 f 3. NAGRADA: EVA RAJHER, 3. e
Zehajoča lisička
NAVDIH: Želela sem se preizkusiti v slikanju živali, saj 
se ponavadi osredotočam na ljudi.
SPOROČILO: Lahko bi si izmišljevala globlje pomene, 
vendar gre le za luštkano zehajočo lisičko živih barv.
 

 f 3. NAGRADA: DAJA JÖBSTL, 3. f
Brez naslova (dve kolažni deli)
NAVDIH: Deček v kadi (iz filma Gummo, 1997) v svo-
jem okolju prikazuje izmaličenost, izrojenost in 
sprevrženost mesteca, kjer so bile prebivalcem iztr-
gane skoraj vsakršne prvine civilizacije.  
SPOROČILO: Čokoladica je tik pred tem, da je pogra-
bljena, silovito iztrgana iz svojega ovojčka in da 
pade v umazanijo kopeli videza vodovodnih odplak. 
Z milom zlepljeni, še neizprani lasje ter primarna 
potreba po hranjenju se prepletata v grotesko. 
Nalepkice na razmočenih stenah nakazujejo željan 
(čudovit in kapitalistični) pobeg iz bede. 
 

 f 3. NAGRADA: HANNAH HORVAT, 3. f
Portreti in avtoportret
NAVDIH: Pri delu me navdihujejo obrazne poteze, raz-
lične barve polti in predvsem drugačnost.
Sporočilo: Dela nimajo nekega sporočila. Želela sem 
samo ujeti unikatnost in drugačnost vsakega posa-
meznika.
 

 f POHVALA: MAJA MURŠEC, 3. b
Angst
NAVDIH: Pri ustvarjanju me je najbolj navdihnila želja 
po izražanju notranjih čustev. Fotografija, po kateri 
sem se zgledovala, me je takoj pritegnila, kar sem 
želela poustvariti na svoj način. Delo sem poimeno-
vala Angst, saj bi naj v opazovalcu vzbujala tesnobo 
in strah.
  
 
 

FOTOGRAFSKO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: ROK LOBNIK, MM2
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Orhideje Slovenije 2.0
NAVDIH: Lepota, redkost in skrivnostnost teh rastlin.
SPOROČILO DELA/ZBIRKE: Tudi pri nas uspevajo nadvse 
zanimive rastline, če le dovolj dobro opazujemo, jih 
bomo zagotovo našli.
 

 f 1. NAGRADA: ŽIVA POTISK, 2. b
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Karantena po dejanjih
NAVDIH: Navdih je bila celotna situacija, v kateri smo 
se znašli zaradi virusa. Želela sem ujeti tiste trenut-
ke, ki so tudi zdaj čudoviti, čeprav se nam je življe-
nje obrnilo na glavo.
SPOROČILO DELA/ZBIRKE: V bistvu prav to, kar sem že 
prej omenila. Kateri dogodki in spomini so tisti, ki 
naj bi jih odnesli s seboj v prihodnost? Tisti lepi, 
polni veselja, ki nas »držijo gor«.
 

 f 1. POHVALA: ANA AMBROŽ, MM1
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Psi
NAVDIH: Psi 
SPOROČILO: Psi so prikupni, hehe :)).
 

 f 2. POHVALA: ALJAŽ POBERŽNIK, 4. c
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Pestrost narave
NAVDIH: Navdih za fotografije največkrat dobim v 
naravi, ob poti, kjer se sprehajam. Trenutno veliko 
časa preživljam zunaj, zato se nove ideje rojevajo iz 
dneva v dan, če mi izvedba uspe, pa je odvisno od 
svetlobe. Hvaležen sem za vsako sliko, ki mi uspe, 
saj je s tem poplačan trud.
SPOROČILO: S slikami želim opozoriti, da je v življenju 
veliko malih lepih stvari, ki jih zaradi hitenja spre-
gledamo. V hitrem ritmu življenja se je potrebno 
ustaviti in poskušati videti stvari, ki nam jih narava 
ponuja.
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 f POHVALA: MAJA MURŠEC, 3. b
Angst
NAVDIH: Pri ustvarjanju me je najbolj navdihnila želja 
po izražanju notranjih čustev. Fotografija, po kateri 
sem se zgledovala, me je takoj pritegnila, kar sem 
želela poustvariti na svoj način. Delo sem poimeno-
vala Angst, saj bi naj v opazovalcu vzbujala tesnobo 
in strah.
  
 
 

FOTOGRAFSKO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: ROK LOBNIK, MM2
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Orhideje Slovenije 2.0
NAVDIH: Lepota, redkost in skrivnostnost teh rastlin.
SPOROČILO DELA/ZBIRKE: Tudi pri nas uspevajo nadvse 
zanimive rastline, če le dovolj dobro opazujemo, jih 
bomo zagotovo našli.
 

 f 1. NAGRADA: ŽIVA POTISK, 2. b
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Karantena po dejanjih
NAVDIH: Navdih je bila celotna situacija, v kateri smo 
se znašli zaradi virusa. Želela sem ujeti tiste trenut-
ke, ki so tudi zdaj čudoviti, čeprav se nam je življe-
nje obrnilo na glavo.
SPOROČILO DELA/ZBIRKE: V bistvu prav to, kar sem že 
prej omenila. Kateri dogodki in spomini so tisti, ki 
naj bi jih odnesli s seboj v prihodnost? Tisti lepi, 
polni veselja, ki nas »držijo gor«.
 

 f 1. POHVALA: ANA AMBROŽ, MM1
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Psi
NAVDIH: Psi 
SPOROČILO: Psi so prikupni, hehe :)).
 

 f 2. POHVALA: ALJAŽ POBERŽNIK, 4. c
NASLOV NAGRAJENE ZBIRKE: Pestrost narave
NAVDIH: Navdih za fotografije največkrat dobim v 
naravi, ob poti, kjer se sprehajam. Trenutno veliko 
časa preživljam zunaj, zato se nove ideje rojevajo iz 
dneva v dan, če mi izvedba uspe, pa je odvisno od 
svetlobe. Hvaležen sem za vsako sliko, ki mi uspe, 
saj je s tem poplačan trud.
SPOROČILO: S slikami želim opozoriti, da je v življenju 
veliko malih lepih stvari, ki jih zaradi hitenja spre-
gledamo. V hitrem ritmu življenja se je potrebno 
ustaviti in poskušati videti stvari, ki nam jih narava 
ponuja.
 

GLASBENO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: GAŠPER DREV, 3. c
Jazz stream
NAVDIH: Zabavno je igrati kitaro. Uživam ob impro-
vizaciji in zafrkavanju z različnimi melodijami in 
harmonijami ter ritmi.
SPOROČILO: Glasbeni del nima sporočila, gre za glas-
bo, ki je namenjena poslušanju, to je vse. Video del 
je parodija na »jazz snobe«, ki se imajo za več od 
vseh ostalih.

 

 

 

 

 

 

Gašper Drev, Jazz stream

https://youtu.be/OJB9buCSARU

 
 f 2. NAGRADA: JURE KEKEC, MM2

7 hours, Show You
NAVDIH: Največ navdiha najdem v lastnih izkušnjah. 
V teh časih, ko je raziskovanje in vsrkavanje in-
formacij iz okolja oteženo, ima že vsaka človeška 
interakcija veliko težo. To omogoča, da te redke tre-
nutke podrobneje analiziramo in s pomočjo dobre 
domišljije tudi »overthinkamo«.
SPOROČILO: Moj cilj ni bil prenesti specifičnega sporo-
čila, ampak sem želel, da bi se lahko poslušalec z de-
lom poistovetil, tudi če njegova situacija ni podobna 
tisti, ki mi je bila v navdih.
 

 f 3. NAGRADA: VESNA MUZEK, MM2
Dlan iz školjk in Ledeni cvet
NAVDIH: Navdihnilo me je prejšnje leto in mnoge nje-
gove kontrastne nianse.
SPOROČILO: Četudi je led ukleščil cvetje upov, ga sedaj 
školjke src in dlani, ki varujejo svoje bisere pomladi, 
počasi, a vztrajno talijo.
 

FILMSKO PODROČJE
 

 f 1. NAGRADA: KLAR OPRAUS, MM1
Pesnik

VIDELI SMO ODLOMEK OZIROMA DEL, KO FANT NEKAKO 

IZPOVE SVOJO LJUBEZEN PUNCI. JE FILM NASTAL NA 

PODLAGI RESNIČNIH DOGODKOV ALI DOMIŠLIJE? KAJ JE 

BIL NAVDIH OZIROMA SPOROČILO TVOJEGA IZDELKA?

Film je nastal na podlagi domišljije. Prikazuje sliko 
nekakšne idealne mlade zasanjane ljubezni, ki v re-
sničnem svetu nima mesta. Ali pač? 

 

 

 

 

 

Klar Daniel Opraus: Film Pesnik,

https://www.youtube.com/

watch?v=E1XFpVw_RPU
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Ko postane vrh 
kulture gledanje 
Primerov 
inšpektorja 
Vrenka
_/ Brina Podgajski Kampuš

Ljuba korona, naša stara znanka, je s svojim prihodom spremenila naš način 
življenja: obvezna karantena, šolanje na daljavo, prepoved prehoda občin ... Na vse 
smo se že skoraj privadili, a na eno stvar se vsaj jaz še nisem – na smrt kulture. 

P a naj bo to na nacionalni ravni ali le v zavetju našega amfiteatra, sprijazniti se moramo z 
dejstvom, da obdobje korone za kulturno dogajanje pomeni zimski spanec, ki se trenutno 

vleče že skoraj celo leto (seveda ne brez oživitev ob začasnih sproščanjih ukrepov). Zbiranja na 
javnih mestih ... prepovedana, prehodi občin ... prepovedani. Za ohranjanje stika z umetnostjo 
nam trenutno služi le še splet, kjer lahko najdemo posneto glasbo ali pa ilegalno pogledamo 
filme v upanju, da si ob tem na računalnik ne prenesemo preveč škodljivih virusov.
Preko YouTuba se je v zadnjih mesecih res odvilo nekaj kulturnih dogodkov Druge, torej bo-
žično-novoletni koncert in Prešernova proslava, a iskreno mi je žal za prve letnike, saj ti razen 
predstav Antigona Druge scene in Nosorogi gledališča Gnosis, ki so bile zaradi prve marčevske 
karantene prestavljene na september, niso v živo izkusili skorajda nobene kulturne prireditve 
pri nas. Niso še bili v skrbeh za OIV-ure, ki bi jih z decembrskimi dogodki zlahka nabrali, tudi v 
SNG in Narodni dom se še niso odpravili, da bi o tem nato napisali poročilo za glasbo pri profe-
sorju Babiču, kot smo to postorili pred njimi. 
Kje so razstave, šolski plesi, praznovanje kitajskega novega leta, predstave EST-ja, ki vsak konec 
tedna napolnijo šolo z gledalci ... ? Ni jih. Ničesar ni, pa čeprav bi se še tako trudili, da bi bilo, 
kar je popolnoma razumljivo, saj je skoraj nemogoče kvalitetno posneti kak koncert, če se 
nastopajoči med seboj niti ne slišijo. No, da o sestavljanju teh 50. posnetkov, kjer je potrebno 
uskladiti najmanjšo sekundo, sploh ne govorim. Saj to res ne pomeni, da se je izvajanje šolskih 
kulturnih dejavnosti ustavilo: vaje mešanega in dekliškega zbora se še vedno izvajajo, Drug' 
orkester se še zmeraj srečuje, literarna delavnica kljub vsemu piše … pač »online«. Vsi še upa-
mo, da se bomo hitro vrnili v šolo, da bodo koncerti in ostale prireditve kmalu mogoče – zato 
kulturne dejavnosti na Drugi še niso popolnoma zamrle. 
Vsi si želimo, da bi se že kar jutri zbudili in bi korona čudežno izginila ali pa bi za to poskrbelo 
cepljenje, če ne, pa bi po vrnitvi računali vsaj na kulturo na prostem, ki bi dovoljevala izvajanje 
Pomladi na Drugi, kakor se spodobi. 
Edina racionalna rešitev je bila Kulturni maraton preko spleta. Kljub mnogim pripombam, da 
je izvedba neprimerljivo slabša od tiste v živo, bodimo veseli, da se je Kulturni maraton sploh 
zgodil in poskrbel, da se je kultura ohranila med živimi. 
Najboljši približek kulturnemu dogajanju decembra je bila predstava EST-ja A Christmas Carol. 
Večere, ki bi jih drugače preživeli na šolskih prireditvah, pa smo v zadnjih tednih mnogi zame-
njali za sedenje pred televizorji ob spremljanju Vrenka na SLO 1 in debatiranju, ali bi ta moral 
imeti štajerski naglas ali ne. Zanimivo, kam nas privede pomanjkanje dejavnosti na II. gimna-
ziji Maribor. Vrh kulture postane gledanje Primerov inšpektorja Vrenka. Ali bo mogoče izvesti 
Pomlad na Drugi v živo, z Droogstockom, vsemi koncerti in Kulturnim maratonom, je trenu-
tno v rokah naše korone, a na vrnitev v dogajanje smo pripravljeni. B
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KNJIŽNO PRIPOROČILO

B. Schlink: 
OLGA in 
BRALEC
_/ Jara Gostinčar

V mnogih delih nemškega pisatelja Bernharda 
Schlinka se pred nami razpletajo zgodbe likov, v ži-
vljenja katerih vojna poseže zelo neposredno. Tako 
so štirideseta leta dvajsetega stoletja zgolj formalno 
rečeno 'zgodovinsko ozadje' avtorjevih književnih 
del. 
V najbolj odmevnem romanu Bralec Schllink razmi-
šlja o dilemi krivde, ki jo na svojih ramenih občutijo 
in s katero so se primorane soočiti povojne gene-
racije. Protislovno pa protagonistka Hana svojih 
zločinov nikoli ni zmožna povsem razumeti, čeprav 
je zanje neposredno odgovorna. Svoje delo paznice 
v taborišču je opravljala vestno in z vso resnostjo. 
Morda bi lahko nekdo za njeno avtomatizirano, mo-
notono in ravnodušno opravljanje dela krivil njeno 
naravo, ki ni zmožna preseči izpolnjevanja ukazov 
in ki za delovanje nujno potrebuje strogo določene 
toge konvencije. Morda se tako misleči ne bi motil, 
a je ta narava zgolj njeno vodilo, ki jo ohranja pri po-
četju, vzrok pa ponudi filozofinja Hannah Arendt. 
S prav tem nenavdnim pojavom – odmaknjenim, 
brezosebnim delovanjem posemznika, se je namreč 
soočila na sodnem procesu nemškega častnika 
Adolfa Eichmanna. Na njem je zločinec odgovarjal 
iz steklene kabine, ljudje so pričakovali, da bodo 
priča obsodbi poosebljene hudobije in zla. A čemur 
so bili resnično priča, je iz perspektive filozofinje še 
bolj strašljivo. Vojni zločinec, zločinec proti člove-
štvu, se je izkazal za navadnega, nekarizmatičnega 
in najbolj pretresljvo, ni izražal sovraštva do ljudi, 
za katerih smrti je bil odgovoren. Njegovo delova-
nje se je izkazalo kot motivirano, ne z uresničenjem 
rasne ideologije, ampak s funkcijskim napredova-
njem. To je koncept, ki ga Hannah Arendt kasneje 
poimenuje banalnost zla. Preobrazba posameznika 
pa se prične z izgubo temeljne lastnosti civiliziranih 
-- sposobnost lastnega mišljenja in s prevzemom 
identitete množice.
Nekoliko drugačni so motivi, ki odločilno vplivajo 
na ravnanja likov v Schlinkovem romanu Olga. 

Herbert, Olgin ljubimec, se že kot deček poigrava z 
mislijo o obstoju neskončnosti in večnosti. Ves čas 
teče, kakor da bi lovil cilj, ki se mu znova in znova 
izmika, ker je pravzaprav nedosegljiv. Podobno ka-
kor sta neskončnost in večnost neoprijemljivi, ne 
samo za majhnega človeka, ampak celo za njegovo 
domovino. Cilju sledi v Afriko, kjer si je Nemčija 
prizadevala za kolonialno prihodnost. Njegova 
pisma Olgi postanejo tedaj bahaška, v njih izraža 
vzvišen odnos do Hererov, ljudstva, nad katerim 
izvajajo genocid. V tem, da si Nemci želijo pokoriti 
ali celo pobiti celotno ljudstvo v krajih, v katerih 
so oni sami tujci, ne vidi nič spornega. Njegovo 
delovanje tako presega sledenje konvencijam, ki 
zaznamuje Hano, protagonistko v romanu Bralec. 
A je tudi Herbert pri ravnanju tako odločen, brez-
kompromisen in trmast. Svoje zasebno življenje 
podredi gonji za Olgi nedojemljive dosežke. Avtor je 
na festivalu Fabula izjavil, da gre pravzaprav za sa-
njarjenje o niču, v katerem se konec koncev izgubi 
in v katerem umre. Olga njegovih dejanj nikoli ne 
obsodi strogo, kakor bi si ta to zaslužila. Morda bi ji 
lahko očitali pretirano pasivnost, ki se je tudi sama 
zaveda, a jo ohranja, vedoč, da ji tega, kar ji manjka, 
Herbert ni sposoben dajati. Njeno javno življenje 
pa, nasprotno, zaznamuje odločnost. Uspe ji doseči, 
kar si zastavi v okvirih, ki jih sama prepoznava kot 
meje svojih zmožnosti – na primer to, da postane 
učiteljica. V času, ko izobrazba za dekleta iz njenega 
okolja še zdaleč ni bila nekaj samoumevnega, ona 
doseže ta cilj. Da bi ljubljeno osebo odvrnila od 
nepremišljenih dejanj, ki jih vodijo nedosegljivi in 
idealizirani cilji, ji ne uspe niti v drugo. Njen sin, 
ki ga vzgoji v odsotnosti očeta Herberta, stopi v 
nacistično stranko in se poda v vojno. Olga si oči-
ta, da so bile za to krive njene zgodbe, ki mu jih je 
pripovedovala in v katerih je poveličevala očetova 
potovanja in junaštva. V tretje, ko o Herbertu pri-
poveduje sinu matere, pri kateri je zaposlena kot 
šivilja, je bolj previdna in mu dogodke zariše kar se 
da realistično. Prizadeva si, da o politiki govorita 
aktivno, zato zvesto spremlja časopise in ostro ob-
soja prevelike ideje, o katerih bere. Zdi se, kakor da 
je Olga potrebovala dve generaciji, da je spoznala 
nevarnost prevelikih čevljev, v katere so stopali mo-
ški. Nazadnje, pri sinu svoje delodajalke, se odloči v 
zasebno življenje vnesti svoje poslanstvo – učitelje-
vanje. Tedaj ji uspe vzgojiti tujega fanta.
Morda se v tem uspelem dejanju vsaj delno ponuja 
rešitev za vse propadle like romanov. Ko avtor opi-
suje Herbertova doživljanja v Afriki, navede, da se 
nikoli ni iz oči v oči srečal s kakšnim Herbertom. 
Vsi propadli liki so tako človeškost omejili samo na 
zasebne odnose, med tem pa so svoja poslanstva od 
tega odtujili in avtomatizirali. Rešitev, ki jo ponudi 
Olga, bi tako pomenila prenos moralnih vrednot, ki 
jih kot posamezniki gojimo v zasebnih odnosih, na 
naša poslanstva, ki se tičejo skupnosti. B
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FILMSKA 
PRIPOROČILA
_/ Lara Cekić

Ni boljšega časa za filme, kot so 
počitnice! Predvsem te, zimske 
in karantenske, ko smo skorajda 
prisiljeni ostati doma in početi 
en velik prazen nič. Predstavila 
vam bom štiri filme, ki sem jih 
pogledala med počitnicami. Kljub 
njihovi raznolikosti me je vsak po 
svoje navdušil, ob nekaterih sem 
se presmejala, ob drugih potočila 
kakšno solzo, za trenutek obstala 
in se zamislila.

ZALJUBLJENI SHAKESPEARE
Film, ki mi ga je mama predlagala že neštetokrat. 
No, pa sem si te počitnice le vzela čas in si 
ga ogledala. In vredno je bilo. Zgodba nas 
postavi v čas, ko je mladi Shakespeare ustvarjal 
svojo najslavnejšo tragedijo, Romeo in Julija. 
Predstavljena nam je nedovoljena ljubezen med 
mladim Shakespearom in lady Violo ter aktualne 
razmere v Angliji. No, zgodba bi zgodovinarjem 
sicer povzročila kakšen siv las več, saj se nekateri 
dogodki ne skladajo z zgodovinskimi, a ljubiteljem 
filma ogled toplo priporočam. Še opozorilo: tisti 
bolj čustveni boste ob koncu filma zagotovo potočili 
kakšno solzo ali dve.
https://www.youtube.com/watch?v=gk1rTKB6ZF8
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TEK ZA ZMAJEM
Film, ki sem si ga ogledala zaradi naloge pri 

geografiji. Pa bi si ga še enkrat! Posnet je po knjigi 
avtorja Khaleda Hosseinija (knjižni molji, predlog 
za vas!) in se osredotoča na zgodbo Afganistanca 

Amirja. Retrospekcija nam prikaže njegovo 
otroštvo v Kabulu, odraščanje, pobeg v Ameriko 

in življenje v obljubljeni deželi. Predvsem pa 
nam predstavi iskreno prijateljstvo. Zgodba je 

napeta, celo presunljiva. Film omogoča vpogled 
v razmere na drugih koncih sveta – takšne 

razmere, ki se nam, ljudem zahodnega sveta, 
zdijo skorajda nemogoče. Predvsem mi je všeč 

konec filma, kjer… no, vsega vam pa le ne 
bom povedala. Oglejte si ga, ne bo vam žal!

https://www.youtube.com/watch?v=sLtavGjAOJY

DIVJAKINJA
Dovolj žalostnih filmov, čas je za komedijo! 
Tipična najstniška komedija, kot so Mean Girls, 
Clueless … Govori o razvajeni bogati najstnici, 
ki jo oče pošlje v internat. Ob poskusih, da iz 
le tega pobegne, se naveže na svoje cimre, ki 
jih je najprej obsojala, potem pa se tudi zaradi 
njih osebnostno spremeni. Če iščete film, ob 
katerem ne želite preveč razmišljati, temveč se le 
dobro nasmejati na prvi pogled zelo naivnemu 
in razvajenemu dekletu, vam »Divjakinjo« toplo 
priporočam. Pa tudi konec zgodbe je simpatičen.
https://www.youtube.com/watch?v=NdYXF6JESPc

LIFE IN A YEAR
No, pa smo tudi Slovenci dobili svoj prvi 

hollywoodski film. Režiral ga je Mitja Okorn, 
pomagala pa sta ga ustvariti tudi Will in Jada 

Pinkett Smith. Moje mnenje o filmu? Še ena zgodba 
o tem, kako se dva najstnika zaljubita, a ju ustavlja 

to, da ima eden izmed njiju raka in so mu šteti 
dnevi. Kljub temu da imam v svojem filmskem 

»repertoarju« že veliko podobnih, se ogleda nisem 
branila. Moram priznati, da sem na koncu potočila 

veliko solz. Zgodba je lepa in film bi priporočila 
tudi drugim. Podpiramo slovensko, a ne?

https://www.youtube.com/watch?v=l_NRguVzZrw
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»Ostajamo 
v trenutku, 
prihodnosti 
pa se pustimo 
presenetiti!«
_/ Brina Krajnčič

INTERVJU Z AMBICIOZNO 
GLASBENO  SKUPINO CODE
Pet članov glasbene skupine CODE, ki jih 
povezuje ljubezen do glasbe. Lahko bi rekli, 
da so hkrati tako različni, vendar povsem 
enaki. Vsak prispeva k celoti: eden nosi 
imidž znanega pop pevca, drugi je znan po 
svojem glasu slavnega trobentarja, tretji bolj 
kot mišice razgibava basovske linije, četrti 
komponira kot novodobni Mozart, peti pa je 
škofijec po profesiji, a drugogimnazijec po 
duši. Njihova sproščenost, dobra volja, strast 
do glasbe in duhovitost nikoli ne razočarajo.

KDO SO ČLANI SKUPINE? NA KRATKO SE OPIŠITE.

Skupino CODE sestavljamo vokalist Valentin Bratina, 
znameniti pop deček z izgledom (in malo tudi gla-
som) Harryja Stylesa, Jaša Režonja Jarc, kitarist 
in znani imitator Louisa Armstronga, prav tako 
ponosni lastnik studia (kleti), kjer vadimo, David 
Rupreht, basist, ki svoje linije razgibava bolj kot 
sebe v fitnesu, Jakob Korošec, klaviaturist in glas-
beni klasik, ki v vso glasbo s svojim »mnenjem« 
vnese malo več teorije, in Gal Gabriel, bobnar in 
tisti član EST-ja, ki ni bil pred tremi leti dijak Druge 
in zdaj ne hodi na fakulteto, ampak je pobožen di-
jak Škofijske gimnazije, dokler ga ne postaviš pred 
bobne in mu dovoliš, da pred tem spije »zadostno« 
količino Monster Energy drinkov.

KDAJ SO SE SREČALE VAŠE GLASBENE POTI? KAJ VAS 

JE PRIPELJALO DO SKUPNEGA SODELOVANJA?

Krivec za bend, bi rekli, je Druga, ki je Jakobu 
omogočila fascinacijo s sošolcema Jašo in njegovim 
obvladanjem pentatonike (beri kul soliranjem) pri 
orkestru ter Valentinom, ki si je tudi želel soliranja, 
vendar mu tega prof. Babič v zboru žal ni pustil. 
Tudi standardna težava s pomanjkanjem basista je 
bila dokaj hitro rešena. David je z Jakobom, kot se 
to spodobi, bolj za šalo kot zares igral že v osnov-
nošolskem bendu. Z bobnarjem smo imeli malo več 
težav, prvi nas je zapustil (oziroma smo mi zapustili 
njega) po dveh nastopih, na srečo pa je mesto zase-
del Gal, ko smo mu povedali, da Jaša na vsaki vaji 
pripravi nekaj za jest.

OD KOD IDEJA ZA IME SKUPINE?

Za vsakega, ki si enkrat za vselej želi izvedeti odgo-
vor, ga vabimo, da prebere »origin story« na linku 
(skeniraj QR kodo spodaj levo na strani), v katero je 
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https://www.facebook.com/codesloband/posts/1774913269345448


27

B
OR

EC FEB
R

U
A

R
 21 II. G

IM
N

A
ZIJA

 M
A

R
IB

OR

naš Jaša z neznanskim 10-minutnim trudom zlil 
vse svoje srce in svojo dušo. 

KAKŠNO ZVRST GLASBE IZVAJATE? PIŠETE 

SVOJE »KOMADE« ALI DELATE PRIREDBE? 

KOLIKO PESMI STE ŽE SAMI NAPISALI?

Naše avtorske, doslej so končane štiri, še štiri so v 
nastajanju, bi lahko še najbolje opisali z izrazom 
progresivni rock, kar pomeni, da smo rock, ampak 
imamo toliko naključnih in nestandardnih, po 
domače povedano »kuj nekih«, elementov v svojih 
pesmih, da skoraj nismo več rock. Tudi priredbe 
pišemo po podobnem principu, vendar teh ni veli-
ko, ker smo (pre)več časa delali klasične coverje, ki 
se držijo originala bolj, kot se Jaša in David držita 
fitnes diete.

IMATE VZORNIKE?

Glasbeni žanri, ki jih poslušamo, se razlikujejo tako 
zelo, da smo presenečeni, kako nam uspe iz vseh 
inspiracij sestaviti skupaj nekaj, čemur bi lahko rekli 
pesem. Valentin posluša pop, Jakob klasiko in Gal 
metal (kdo bi si mislil), Jaša in David pa rock in funk, 
na trenutke celo jazz. Če bi se morali odločiti za 
enega vzornika, bi rekli, da je to Jašev oče, naš večni 
podpornik in navdušenec, ki je vedno poln nasvetov, 
pa če jih v tistem trenutku potrebujemo ali ne.

VAM KDAJ ZMANJKA MOTIVACIJE PRI TEM, KAR POČNETE? 

KJE PO NAVADI IŠČETE IN NAJDETE NAVDIH?

Motivacije nam še ni zmanjkalo. Če smo predolgo 
nedejavni, se v naših nabiralnikih hitro znajde mail 
profesorja Babiča, Beraniča ali še koga drugega, ki 
nas vabi na nastop, tekmovanje ali sodelovanje pri 
nečem. Vir navdiha iščemo vsak pri sebi, vendar pa 
imamo za vsako pesem idejnega vodjo, ki bolj ali 
manj uspešno motivira ostale, da naredijo vsak svoj 
del in z manj ali več komplikacij (ehm ... Jakob ...) 
vse poveže v celoto.

ALI VAŠE PESMI NOSIJO GLOBLJI POMEN? 

MORDA IZ OSEBNEGA ŽIVLJENJA?

Žal je bil do zdaj sposoben napisati besedilo za 

avtorsko pesem le Valentin, pa še zanj ne bi mogli 
reči, da ga ni pobral iz Love Song Lyrics generatorja. 
Vprašanje bi bilo bolje postaviti Vesni Muzek in 
Brini Podgajski Kampuš, avtoricama edinih drugih 
dveh pesmi, ki, no, sploh imata besedilo.

SODELUJETE NA VELIKO DOGODKIH/PRIREDITVAH, TUDI 

TEH V SKLOPU ŠOLE. MED DRUGIMI STE TUDI LETOS 

NASTOPILI NA BOŽIČNO-NOVOLETNEM KONCERTU, 

VENDAR MALO DRUGAČE KOT OBIČAJNO. KAKŠNI SO BILI 

OBČUTKI, KO STE IGRALI PRED VIRTUALNO MNOŽICO?

Za možnost nastopanja smo lahko hvaležni opremi 
Jaše(vega očeta). Nastopili smo z dvema pesmima, 
z avtorsko Ostani v trenutku, za katero smo posneli 
video v stilu starih nastopov na v MTV-ju »v živo« 
(imam v slovenščini izraz za syncing?), in svojo pri-
redbo pesmi White Christmas, za katero smo upo-
rabili posnetek s snemanja, vsaj večinoma.

PRAV TAKO STE SE UVRSTILI V ŠPIL LIGO, KAR NI MAJHEN 

ZALOGAJ (ISKRENE ČESTITKE MIMOGREDE :)). BI NAM NA 

KRATKO PREDSTAVILI, KAJ PRAVZAPRAV JE ŠPIL LIGA?

Špil liga je prva liga dijaških bendov. Je natečaj Kina 
Šiška, namenjen dijaškim glasbenim skupinam, pa 
tudi solistom. V sklopu Špil lige se odvije serija kon-
certnih nastopov, v finalu pa se okrona zmagovalca 
oziroma prvaka sezone (vir: Wikipedija). Pobudnik 
tega, da se prijavimo, je bil profesor Babič, saj je ve-
del, da imamo dovolj posnetega materiala. In kdo bi 
si mislil, bili smo med desetimi izbranci za nastop v 
Ljubljani, v eni izmed najbolje opremljenih sloven-
skih dvoran.

ALI IMATE VIZIJO ZA VNAPREJ? BOSTE NADALJEVALI 

KOT SKUPINA ALI RAZMIŠLJATE TUDI O SOLO KARIERI?

Za zdaj ugotavljamo, kako bomo ostali skupaj na 
fakulteti naslednje leto, saj gremo nekateri študirat 
v Ljubljano, nekateri pa ostanemo v Mariboru. 
Vsi si zelo želimo, da bi še naprej skupaj igrali in 
nastopali, saj pri tem uživamo mi in, upamo, tudi 
naši gledalci. Za zdaj se držimo naslova svoje prve 
avtorske in »ostajamo v trenutku«, prihodnosti pa se 
pustimo presenetiti. B
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»Naredi čim več 
v tem trenutku, 
ker ne veš, če bo 
naslednji trenutek 
sploh možno kaj 
narediti!«
DNEVNIK PROF. 

POLONCE KRIŽANIČ

PETEK, 1. januar 2021
SREČNO NOVO LETO!
Upam, da bo res, si mislim. Tako čudnega, napor-
nega leta nočem več. Hočem svoj »life« nazaj. Sicer 
se izogibam besedi hočem vedno in povsod, ampak 
tokrat ne morem več! Hočem v šolo, hočem videti 
svoje dijake v razredu, hočem svobodo! Nočem 
pravil, ki se spreminjajo iz tedna v teden, nočem 
več tehnologije, nočem več biti doma! In nikoli več 
nočem biti 1. januarja z otrokom pri dežurnem 
zdravniku. Prosim, Bog, bi šlo? Miši je ob 2.30 iz-
bruhnila močna koprivnica, celo tako, da so ji otekle 
ustnice in obraz. Decembra so ji postavili diagnozo 
kronična koprivnica (razlog neznan!). Nič hudega to 
ni, malce je nadležno, ker srbi, nas mirijo zdravniki. 
V redu, verjamem. Otekline pa se ustrašim, kaj če 
oteka še sapnik? Kličem v bolnico, kjer povedo, da 
če oteklina do večera ne bo izginila, bo treba do 
zdravnika. In smo šli. Prvi dan novega leta je bil v 
stilu prejšnjega. Slab začetek, dober konec! Tako bo, 
ja, tako mora biti.
Lučki sem obljubila, da se bova šli danes sankat. 
Dokler Miša ne bo v redu, ne morem nikamor. 
Sankanje prestavljeno na drugič, kot že marsikaj 
marsikdaj. Ko jo vidim razočarano, skrušeno za 
mizo risati otroke, ki se sankajo, se razjočem. Bog, 
prosim.

SOBOTA, 2. januar 2021 
Hvala! Prespali vso noč, koprivnica se umika, tudi 
oteklina. Mišino razpoloženje je dobro – juhu, san-
kanje bo! Obožujem sneg in smučanje. Sankanje mi 
bo dobro delo, Lučka že pripravlja sani in vso ostalo 
kramo. Kako je srečna! Na Belviju srečam sodelav-
ko, ki pove, da za smučanje potrebuješ negativni 
test, star manj kot 24 ur. Evo, spet neko pravilo – od 
kdaj? Ne sledim več. Sama sem v decembru prema-
gala ta novi (počasi bo že stari) virus, morda bi lahko 
šla smučat s potrdilom, da sem ga prebolela, brez 

da se vsakič testiram? Tega sodelavka ne ve. Se bom 
pozanimala. 
Na sankališču gneča, na parkirišču moški pri odpr-
tih prtljažnikih pijejo kuhančka. Možnost okužbe? 
Kaj nas briga, piše v očeh vseh. Zrak, sneg, užitek! 
Razmišljam, koliko teh ljudi je že prebolelo co-
vid-19? Kako nevarno je sedaj to sankanje? Ah, naj 
se gre solit. Srečam še veliko znanih obrazov iz raz-
ličnih občin! V bistvu ne vem, ali sem sedaj v prekr-
šku, ker sem živeča v hoški občini šla na Belvi, ki je 
v mariborski občini. Ker sama tega ne razumem, ne 
bom otroku vzela veselja.
Prijetno utrujeni se vrneva domov, Vili in Miša sta 
nasmejana, vse je OK! Zlata se je pošteno naspa-
la – to je njeno najljubše dopoldansko opravilo. Po 
kosilu pa se le oglasi: »Kdo bo pa mene peljal na spre-
hod?« Pozimi jo seveda zebe, zato ji krajši sprehod 
zadošča. To postaja vidno, lepo se je poredila. Bomo 
to uredili, ko bo bolj toplo. Več gibanja, pohodi na 
Pohorje, pa bo.
Naenkrat me prešine. V ponedeljek se začne pouk. 
Ojej, pripraviti se moram, zbrati misli in fokus. Za 
mano je izjemno težek mesec. Testov za kreditne 
točke nisem uspela popraviti, bom do petka. Saj 
bodo razumeli. 

NEDELJA, 3. januar 2021
Ob nedeljah smo po navadi dalj časa v pižami, ni-
kamor se nam ne mudi. Počasi pripravljamo kosilo, 
Lučka vadi flavto, z Mišo in Zlato gremo na spre-
hod. V mislih delam načrt za ponedeljek. Kaj bodo 
punce oblekle, kaj bo za kosilo, kaj in kako bom po-
vedala svojim dijakom. Delujem po pravilu: naredi 
čim več v tem trenutku, ker ne veš, če bo naslednji 
trenutek sploh možno kaj narediti ☺. To pomeni, da 
v resnici delam načrt za cel teden. Zaenkrat lahko še 
vse obdržim v glavi, torej to delam med kuhanjem 
ali igranjem Catana. Odločim se, da bom v pone-
deljek začela nežno, torej s ponavljanjem snovi in 
brez domače naloge. Zvečer mi celo uspe popraviti 
kredite. Se že veselim, da vidim obraze svojih dija-
kov in upam, da se bodo, ko jih bom vprašala, kako 
so, tokrat res razgovorili. Zanima me, kaj so počeli, 
kako so preživeli počitnice. Upam, da bolje kot jaz. 
Mož opazi, da sedaj, ko delamo na daljavo, delam 
za službo več kot prej. Seveda se mu tako zdi, če me 
sedaj gleda 24 ur na dan, prej pa kakšnih 6 ali 8, v 
glavnem pa manj. Njegova narava dela ga velikokrat 
iztrga iz družine tudi ob popoldnevih ali večerih.

PONEDELJEK, 4. januar 2021
Kot sem slutila, se dijakom ni dalo pripovedovati 
o svojih počitnicah. Nekateri so izgledali slabše: 
bledica, utrujenost. Drugi so se malce nasmihali ali 
občasno pokimali. No, dva sta se oglasila: »Srečnega, 
pa zdravega!« Skrajni čas, da se vrnemo v učilnice. 
Popoldan si naredimo filmski -- s kokicami. Resni 
bomo jutri. 
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TOREK, 5. januar 2021
V vseh razredih naložim domačo nalogo, s tem 
pa tudi sebi. Pregledam jo v glavnem vsem in za-
pišem komentarje. Saj delam s Kamijem, ampak 
vseeno traja. V tem pogledu so dijaki na boljšem, 
ker v  razredu ne bi nikoli tako natančno pregledala 
 nalog! To bo zabaven večer. Lučka pridno dela svoj 
5.  razred, vse naloge opravi samostojno, uči se pa 
nič. To me dela nervozno. Spodbujam jo, naj se kaj 
javi, pa nima volje oziroma motivacije. Sestavim ji 
kratek test na temo pridevnik, ki ga reši z napaka-
mi, seveda. To jo kar zresni, takih spodrsljajev si 
ne dovoli. Saj je razumljivo, dokler ni za oceno, se 
nihče ne bo učil. Naredi si načrt dela: danes se bo 
učila pridevnik, jutri samostalnik, pojutrišnjem pa 
družbo. Super, si mislim. Naslednji teden ji bom 
sestavila test za pretvarjanje enot namesto pridige. 
Upam, da bo nasedla.

SREDA, 6. januar 2021
Danes se počutim odlično. Vrača se mi energija, 
z optimizmom zrem v prihodnost. Po končanem 
pouku peljem Lučko na jahanje, tam pa se odpravim 

na dolg sprehod. Mislim pustim prosto pot in raz-
iskujem okolico. Vsakič izberem kako drugo pot, v 
glavnem po gozdu in poljih. Rada sem sama v nara-
vi. Moja novoletna zaobljuba: začela bom telovaditi, 
najprej vaje za hrbtenico, potem za celo telo. Letos 
jo moram izpolniti!

ČETRTEK, 7. januar 2021
To šolsko leto ob četrtkih začenjam s poukom ob 
12.00. Zelo mi ustreza. Zjutraj v miru spijem kavo, 
se lotim morebitnih starih grehov (beri: testov) 
ali novih. Tako je tudi danes. Medtem ko se vrtim 
po kuhinji, se spomnim, da moram pisati osebni 
zdravnici glede potrdila, da sem prebolela covid-19, 
da bi lahko šla smučat. Ji popoldan napišem sporo-
čilo. Ali bi raje poklicala na NIJZ? Še dobro, da sem 
se obotavljala s to zadevo, saj sredi dneva izvem, 
da bodo smučišča od jutri naprej zaprta! WTF?! 
(Oprostite.) Zakaj? Razlog se mi zdi butast, ne mo-
rem ga razumeti, ne morem se strinjati. O sprošča-
nju ukrepov ne duha ne sluha. Dragi dnevnik, kako 
si želim, da bi te brali v tiskani verziji med (lahko 
tudi mojimi) urami, V ŠOLI! B
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Kako je lahko Jaka Racman 
stric Paka, Žaka in Maka, 
Skopušnik je njihov dedek, 
hkrati pa je Jaka njegov nečak?! 
Tu nekaj ne štima, Zločin in 
kazen je že bolj razumljivo.

»Kaj me dajejo v te 
bedaste poze?!«

»Po moje bom
zdaj bolj
priljubljen pri
puncah.«

»Kaj tisto tam je
harem?  Aja, ne, te tri

ženske mam že doma!«

»Vse vas bom postrelil,
samo da pridemo čez mejo.«

Boris »Jim« Morrison
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SVETLANA 
SVETUJE
_/ Svetlana

P ozdravljena, Charlotte (se oproščam, če se bolj poistovetiš s 
katerim izmed preostalih imen, se namreč dobro zavedam, da 

ste vsi s srednjimi imeni neizmerno občutljivi, ph).
Preden podam rešitev za tvojo precej tipično (in nekoliko pa-
tetično) težavo, moram komentirati tvoje uporabniško ime, ki 
me takoj spomni na majhno princeso Charlotte. In zakaj je to 
relevantno, vprašaš? Ker je Velika Britanija pravkar izstopila iz 
Evropske unije. Ta novica tako razžira mojo avro, da vsa pozi-
tivna energija, ki jo širim pet metrov naokrog (+ 2 m varnostne 
razdalje, aktualizacija in to), iz dneva v dan bolj bledi. Kako naj 
sedaj naročam svoje kadilo iz tibetanskega žajblja? Kristale? Kar 
pozabim na osvoboditev čaker?! Ah, raje sploh ne bom pričela, 
ker nisva tukaj zaradi mojih frustracij, AMPAK oni mislijo, da bom 
za pošiljko organskega žajbla s travnika, kjer so se zbirali druidi 
(= ima itak že previsoko ceno), plačevala še carino?! Kakšni heci, 
potegavščine, šale. Pa saj heci so vse, kar nas te mesece obkro-
ža – prekleta vlada me je omejila na občine in se sploh nisem 
mogla udeležiti ljubljanskih protestov, ker ne, nimam štiristotih 
odvečnih evrov (zahvale gredo uredništvu Borca, ki se pretvarja, 
da ne obstajam, saj mi plačila ni nakazalo že sedem mesecev), vi, 
dragi moji, pa ste samo še bolj obupani, zato preidimo k bistvu.
Charlotte/Emily/Rosalind/Celeste (?), sem te morda vzgojila 
tako, da se oziraš na mnenja drugih?! Na mnenja zaslepljenih 
fantov?!! HALO, kje pa živiš. Vizualni izgled ima seveda (do neke 
mere) pomembno vlogo, saj vpliva na prvi vtis, vendar poda-
jam prijazen opomnik. Opažam namreč, da so vaši možgani 
popolnoma oprani, videz vara, zunanjost ni pomembna, soci-
alna omrežja niso resničnost in mnenja drugih te vsekakor ne 
definirajo. Sploh mnenja o stvareh, ki jih ne moreš spremeniti 
od ljudi, ki jih ne poznaš. Eh, saj sploh ni humano, da moram 
to poudarjati. Če ne gre drugače, se obrni k meditaciji. Zmeraj 
pomaga, vedno ponudi pravilen odgovor in nikdar te ne bo ob-
sojala ali prizadela :). 
_/ Srečno, Charlotte ali kako že

SVETLANA, ZDRAVO.
Charlotte_Emily_Rosalind_
Celeste tukaj z vprašanjem, ki 
me me mori že zelo dolgo, zato 
srčno upam, da nanj odgovoriš. 
Sem visoko dekle z dolgimi 
temnimi lasmi in zelenimi očmi. 
Nikdar še nisem imela fanta in 
tudi oni se ne zanimajo pretirano 
zame. Govorijo, da jih zunanji 
videz deklet ne zanima in da 
so lepotni ideali le izmišljotina. 
Lansko leto je Drugo obiskovala 
suha, svetlolasa, modrooka 
deklina, za katero je norela cela 
šola. Ob tem sem se počutila 
preprosto grozno in verjamem, 
da nisem bila edina. Sedaj 
me zanima, kako se naj ne 
primerjam s preostalimi dekleti, 
ko so lepotni ideali tako izrazito 
zakoreninjeni? 

Hvala vnaprej,  
Charlotte_Emily_Rosalind_
Celeste.
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