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UVODNIK
Pred vami je nova izdaja revije MLADE BRAZDE, 
v kateri si boste lahko prebrali intervjuje z zna-
nimi Slovenci, ki so nas obiskali. Predstavljamo 
vam utrinke z letošnje velikonoËne razstave, ki 
smo jo pripravili dijaki skupaj s profesorji. Na 
naši šoli smo izvedli projektne dneve, na kater-
ih smo veliko ustvarjali, se rekreirali, zabavali in 
se marsiËesa nauËili. Upam, da bomo z besedo 
in sliko pritegnili vašo pozornost. 

Æeliva vam prijetno branje

Monika in Klaudija

Mlade brazde, glasilo BC - Srednja šola, 
Strahinj 99, 4202 Naklo

Uredniški odbor:
Urška Simjanovski, Tatjana ©ubic, Majda Kolenc ArtiËek, Marta 
Skoberne, Andreja AhËin, Marcela Koren, Klaudija Svetek in Moni-
ka Kadivnik

Avtorji fotografij:
dijaki in profesorji BC Naklo

Tisk: Trajanus d.o.o., 250 izv.
Priprava za tisk: Nimbus d.o.o. , maj 2009.
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NAØA STROKA
PROJEKTNE NALOGE 

BOÆI» V DRUGI GALAKSIJI 

Naša naloga je bila prikazati boæiË v drugi 
galaksiji. Uporabile smo vijoliËno, belo ter sre-
brno barvo. Prevladovali sta vijoliËna in sre-
brna. Pomagale smo si z razliËnimi materiali in 
cvetjem. S projektno smo zaËele nekaj tednov 
pred razstavo. V prostoru, kjer je bila naloga 
razstavljena, se ni smelo hoditi, saj je bil posut 
z umetnim snegom. Imele smo tudi pogrinjek, 
novoletno jelko ter razliËne aranæmaje. 

Nina Kobal, Dušanka Prusnik in Dragana DidoviË, 5. FD1

  

VHOD V PRAVLJI»NO DEÆELO 

S sošolko Klaudijo sva se odloËili, da bo najina 
projektna naloga okrasitev šolskega vhoda z 
naslovom Vhod v pravljiËno deæelo. V torek, 25. 

11. 2008, sva si vzeli dopust in priËeli z delom. 
Najprej sva pripravili ves material: kopreno, 
lestev, polivinil, bale slame, spenjaË, æice, itd. 
Na šolskem podstrešju sva poiskali kopreno in 
lestev, nato sva ves potreben material odnesli 
k vhodu. S kopreno sva pokrili vhodna in stran-
ska vrata. Tla sva zašËitili s polivinilom, na ka-
terega sva poloæili balo slame, ki sva jo prekrili 
z mahom. Na mah sva postavili razliËne oblike 
korenin in umetne smreËice razliËnih velikosti. 
SmreËice sva okrasili z okraski v sivi in beli 
barvi. Izdelali sva tudi jezero iz srebrne folije, 
Ëezenj pa sva postavili most iz stiropora, ki sva 
ga posuli z æaganjem. Na koncu pa sva dodali 
na smuËkah okrasnega medvedka in dve majhni 
veveriËki. 

Monika Kadivnik in Klaudija Svetek, 5. FD1

BOÆI»NE SLA©»ICE

SlašËice, hm … kaj pa je to? Seveda vsi poznate 
slašËice raznih vrst, mi pa smo se odloËili 
narediti projektno nalogo o boæiËnih slašËicah. 
Ker nam boæiË veliko pomeni in vsi oboæujemo 
slašËice, je bila naša projektna naloga za nas 
idealna izbira.
Nalogo smo delali v popoldanskem Ëasu in ker 
smo bili trije, nam je bilo nekoliko laæje. Kar 
nekaj Ëasa smo porabili, da smo pripravili vse 
potrebno in izbrali prave slašËice. Pravo delo 
se je nato šele zaËelo. Prvi dan smo pekli veËi-
noma izdelke, ki jih je bilo treba v naslednjih 
dneh okrasiti, med te izdelke spadajo medena 
hiška, medeni konj, medeni adventni koledar in 
medeni boæiËni okraski za jelko. Drugi dan se je 
zaËel prijetno, saj smo imeli še veliko novih idej, 
med njimi je bilo tudi boæiËno deblo, ki smo ga 
seveda potem tudi uspešno naredili. Zatem smo 
se lotili peke razliËnih vrst boæiËnih piškotov: 
piškoti iz marcipana, cimetove zvezdice in 
boæiËni klobuËki. Za odliËen zakljuËek dneva 
smo naredili še Ëokoladno salamo. Tretji dan 
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smo okraševali prostor, ki naj bi bil okrašen 
v boæiËnem duhu, zato smo izbrali okraske 
v rdeËi in beli barvi. Sledilo je okraševanje 
slašËic, za kar smo porabili veliko Ëasa, saj je 
bilo potrebnih kar nekaj izvirnih idej, vendar 
tudi to se nam je na koncu posreËilo. Zadnji dan, 
ko je bilo odprtje razstave  æe skoraj pred vrati, 
pa smo naredili še zadnja izdelka sadno bombo 
in ananasov kolaË. 
Da pa ne bomo pozabili omeniti, marsikatera 
stvar nam ne bi uspela tako kot smo si jo zamis-
lili, Ëe ne bi imeli pomoËi naše mentorice Katje 
AhËin, zato se ji vsi trije zahvaljujemo za pomoË.

Tina Slapar, Rebeka ©tefanËiË in Bogomir Skumavc, 5. BD

CELOSTNA PODOBA ©OLSKIH IZDELKOV

Dijaki Maša Markuta, Uroš Knific in Borut BavËar 
iz 4. » razreda smo se odloËili, da za projektno 
nalogo izberemo temo z naslovom Celostna po-
doba šolskih izdelkov. Za to temo smo se odloËi-
li zato, ker v šoli dijaki pri praktiËnem pouku 
pridelujejo in izdelujejo najrazliËnejše pridelke 
in izdelke, ki pa še nimajo ustrezne embalaæe.
Projektne naloge smo se lotili tako, da smo 
najprej obiskali šolsko trgovino in pregledali 
izdelke, ki jih tam prodajajo. Poleg tega smo 

odšli tudi na Center za trajnostni razvoj Kranj, 
kjer so nam povedali veliko o vrstah embalaæe 
in njenem vplivu na kupca.
Izdelali smo leseno embalaæo za krompir, jabol-
ka in promocijska darila. Dopolnili in poenotili 
smo tudi etikete za šolske izdelke, tako da bodo 
imeli vsi šolski izdelki enotno etiketo in bodo 
tako tudi bolj prepoznavni.
Pri delu nam je pomagala in nas vzpodbujala 
mentorica Majda Kolenc ArtiËek.

Borut BavËar, 4. »
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VELIKONO»NA OKRASITEV RAZREDA

Naša naloga je bila okrasiti uËilnico za velikonoËno razstavo. Tema je bila rumena barva. Pri praksi 
smo izdelale noËni omarici iz zabojev, ki smo jih ovile v Ëasopis in popršile z rumenim sprejem. Iz 
veËjih vej smo naredile drevesa, ki smo jih zapiËile v gobo in jih poloæile v pletene vaze. Ob zad-
njo steno smo postavile leseno posteljo, nanjo pa namesto odeje razporedile lonËke mlade pšenice. 
Za vzglavnik smo uporabile dva zaboja obleËena v kopreno, nanj pa smo poloæile Ëebulice. Našo 
dokonËno postavitev pa ste si lahko ogledali na velikonoËni razstavi.

Klaudija Svetek, 5. FD1
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VELIKONO»NA RAZSTAVA - 
RUMENO

Misli obiskovalcev iz Knjige vtisov:

Vse Ëestitke šoli za posredovanje kulturne 
dedišËine mlademu rodu in ohranjanje ljud-
skega izroËila, ki je temelj narodne identitete. 

Janez Sušnik

Zelo lepo, liËno in domiselno. Vse pohvale men-
torjem in še veliko ustvarjalnih uric nadebud-
nim dijakom. 

S. ©libar, prof.

Kot vedno, hvalevredno dijakom in profesorjem! 
Naredite nam Ëudovite spomine!

I. GodniË

Zelo pohvalno, polno idej. »estitam uËencem in 
mentorjem. 

Marta ©pik in Tone ©pik

Prekrasna razstava! Le tako naprej. 

Andrej Jerman

Hvala za lepo doæivetje. Kot vedno polno sveæih 
idej in ustvarjalnosti. ©e veliko uspehov vam 
æelim. 

Jelka »op

Ta razstava mi je bila zelo všeË, saj je polna  
pisanih in æivih barv. 

Klavdija

FANTAZIJSKI ARANÆMAJI
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MENTORICE SE PREDSTAVIJO PRAZNI»NA VE»ERJA

 

USTVARJANJE PEKOV IN SLA©»I»ARJEV
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FESTIVAL PIRHOV
 

PRAKTI»NO USPOSABLJANJE 
Z DELOM 

PUD - CVETLI»ARSTVO

Decembra smo 1. letniki opravljali delovno pra-
kso na delovišËih, ki smo si jih sami izbrali. Z 
Ano in Manco smo izbrale trgovino in cvetliËar-
no Pr’ Zrnc, kjer je bilo “fenomenalno”, saj smo 
se z vsemi dobro razumele.
V trgovini smo pomagale tehtati sadje in zelen-
javo, v cvetliËarni pa smo velikokrat sprejele 
sveæe cvetje, ki smo ga oËistile odmrlih listov 
in trnja, ter boæiËne zvezde, ki smo jih sadile v 
lonce. Kadar ni bilo veliko obiskovalcev ali proti 
veËeru, smo pometale cvetliËarno, zalivale 
roæe.
Nekega dne je v cvetliËarno vstopil moški, 
ki je bil zelo zahteven in kritiËen. V trenutku, 

ko sem prišla iz skladišËa vprašat sodelavko, 
kje so silikonske palËke, je gospod stal pri 
blagajni in plaËeval kupljeno. Ko je slišal, kaj 
sprašujem, mi je rekel, da sem nesposobna, da 
ne sodim v trgovino, ampak v vrtec. Bila sem 
zelo preseneËena, saj mi kaj takega še nikoli 
nihËe ni rekel in sem se le obrnila in tiho odšla 
proti skladišËu. Ko sem naslednji dan lastnici 
povedala, kaj se mi je zgodilo in kako je gospod 
izgledal, mi je rekla, da je tudi njej æe govoril 
nekaj podobnega.
Upam, da se mi take krivice ne bodo veË doga-
jale, “Ëeprav ima stranka vedno prav”. 

Maša Grilc, 1. E

V decembru sem delala v vrtnem centru Kalia 
na Jesenicah, kjer sem
zavijala darila, stregla strankam, izdelovala 
aranæmaje in šopke, seveda pa sem tudi po-
spravljala, pomivala vaze, tla in police. Pripo-
moËki, ki sem jih uporabljala pri delu so bili: olfa 
noæ, vrtnarske škarje, pisarniške škarje, klešËe. 
Nosila sem haljo z njihovim logotipom, vizitko z 
napisom študent na praksi in primerno obutev. 
Zelo veliko sem se nauËila od vodje in od dveh 
sodelavk. Delo mi je bilo zelo všeË, saj sem 
spoznala, kako je biti prodajalka v cvetliËarni.

Tajda Podlogar, 1. E

PUD - VRTNARSTVO

V tem šolskem letu sem v prvi konferenci pra-
kso opravljala pri Bilbanu. 
PraktiËno delo je bilo zame velika izkušnja, saj 
sem spoznala, da je delo vrtnarja lahko zelo na-
porno. Veliko novega sem se nauËila. Najbolj mi 
je ugajalo delo na terenu.

Ida ©tibelj, 1. D
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PUD - SLA©»I»ARSTVO 

PraktiËno usposabljanje sem opravljala v 
slašËiËarni Kranjski kolaËek v Kranju. Tam smo 
delale tri dijakinje, zaËele smo 2. 12. 2008 in 
konËale 9. 1. 2009. Delala sem šest dni na teden, 
tudi ob sobotah. Med tednom smo delali 7 ur, 
ob sobotah pa 5. Moj mentor je bil šef Milan, 
preprost Ëlovek, ne preveË strog. V slašËiËarni 
sem se nauËila veliko novega. Najbolj mi je bilo 
v veselje izdelovati punË jeæke. To znanje bom 
lahko s pridom uporabila v praksi in pa seveda 
doma. Najbolj muËno mi je bilo pomivanje tal v 
hladilnici, sicer pa so me vsa opravila veselila.
Poklic slašËiËarja se mi zdi pravi zato, ker me 
to delo veseli, rada poËnem vedno nove stvari. 
Doma pa seveda vadim in ustvarjam nove 
slašËice. NekoË si æelim biti dobra slašËiËarka.

Aleksandra Ropret, 1. IJ

Od 1. 12. 2008 do 9. 1. 2009 smo imeli PUD, vmes 
pa zasluæene poËitnice. Moj delovnik se je za-
Ëel ob 6.00 in je trajal do 14.00. Delala sem v 
slašËiËarni M. M. v »irËah pri Kranju, kjer je 5 
zaposlenih in vsak od njih ima svojo zadolæitev. 
Eden se ukvarja s piškoti, drugi s tortami, tretji 
pakira piškote.. V slašËiËarni smo imeli dva šefa 
- šefa in šefico. ©ef je z nami delal v slašËiËarni, 
šefica pa je skrbela za papirje. NauËila sem se 
veliko novega, npr. kako se ubija jajca, pakira 
piškote in kako se piškote obliva s Ëokolado. Na-
jteæje pa mi je bilo sestavljati piškote, pri tem 
sem morala biti zelo natanËna, piškoti pa niso 
smeli biti umazani od marmelade.
Ta poklic je zame zato, ker me izdelovanje 
piškotov in okraševanje tort zelo veseli.
  

Urša Sajovic, 1. IJ

Naš PUD se je zaËel lansko leto v mesecu de-
cembru in je trajal do prvega tedna v januarju. 
Vsak dan sem delala najmanj 7 ur v MleËni re-
stavraciji. V obratu je zaposlenih 7 oseb. Moja 
šefica je bila slašËiËarka Urška, sicer še dijakin-
ja, in je od mene zelo veliko zahtevala. NauËila 
sem se veliko novega, sedaj znam peËi jabolËne 
pite, mafine, princeske in gibanice. Najteæje mi 
je bilo delati pred slašËiËarko, ker mi je vedno 
gledala pod prste in sem imela zato še veËjo 
tremo. Poklic slašËiËarja mi je všeË zato, ker 
lahko vedno kaj novega oblikuješ in izdeluješ 
vedno nove umetnine.
 

Ana Deæman, 1. IJ
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NARAVOSLOVNI TABORI 

GORNJI RADENCI

Konec decembra smo se odpeljali proti Gor-
njim Radencem na naravoslovni tabor, kjer smo 
bili deleæni lepe dobrodošlice. Najprej smo se 
napotili v sobe “razpakirat” prtljago, nato pa 
smo imeli sestanek v jedilnici, kjer nas je vodja 
doma seznanil s programom naslednjih dni. 
Prvi dan smo plezali in se sprehajali po okolici. 
Po veËerji smo igrali skeËe ...

Ana Marija Prošt, 2. E

***
Na taboru je bilo odliËno. Zabavali in uæivali 
smo na veËernih “æurkah”, ki smo si jih organi-
zirali sami. Spali nismo skoraj niË. 
Hodili smo na sprehode, pekli belokranjsko 
pogaËo, delali pisanice balzame za ustnice.. 
Igrali smo se s Ërno-belo kraljevsko kaËo in 
ptiËjim pajkom. Bilo je odliËno. Komaj Ëakam 
naslednji tabor.

Nataša Prevc, 2. E

***
Na taboru v Gornjih Radencih smo poËeli ve-
liko stvari. Med drugim smo pekli belokranjsko 
pogaËo, delali pisanice, balzam za ustnice, ple-
zali ... 
Bilo mi je zares všeË, Ëeprav sem pogrešala 
domaËe. Med urami pouka smo imeli krajše 
odmore, preæiveli pa smo jih v sobah, kjer smo 
poslušali glasbo, se zabavali in plesali. Ker so 
bili deæevni dnevi, smo veËino Ëasa preæiveli v 
domu, vsak dan pa smo odšli tudi na sprehod ob 
reki oz. po vasi.
Bilo je ful kul!

Nika Bokalj, 2. E
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POHORJE

Hmmm tabor, da pomislim. 
Tabor na Pohorju je bil nekaj najboljšega, kar 
sem doæivela v tem šolskem letu. PreveË ne 
bom povedala, ker noËem razkriti teh Ëudovitih 
trenutkov, ki so se zgodili. Povem lahko le to, da 
smo se imeli  zelo lepo z našim razredom, da 
smo se “ful zaštekal”, Ëeprav nismo imeli veliko 
prostega Ëasa. Profesorja sta skušala razumeti 
naše “izpade”, ki bi jih lahko pripisali veliko 
mlajšim otrokom. 
Svetujem vam, Ëe odhajate na tabor se zabavaj-
te, kakor se le da.

NinË, 4. FD

 

***
V decembru smo odšli na naravoslovni tabor 
na Pohorje. Bivali smo v domu Planika. Prvi dan 
smo raziskovali gorski potoËek in ribnik. ZveËer 
smo imeli prepoznavanje kamnin in druæabne 
igre. Naslednji dan smo odšli na daljši pohod 
do koËe pod Arehom, nato pa smo se po drugi 
strani vrnili do doma. ZveËer smo imeli kviz, v 

katerem smo prepoznavali rastline. Zadnji dan 
smo se uËili o zdravilnih rastlinah in jih pre-
poznavali. 
Na taboru se je zgodilo tudi veliko zanimivega 
in tudi veliko nepredvidljivega.

Marjan Cuderman in 

Jerca Zaverl, 3. F
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LITERARNI
PRISPEVKI

PESMI

Z zaprtimi oËmi hodiš po svetu, 
ker ne vidiš, da tvoja dvori drugemu “kmetu”,

zanjo je udobno leæišËe
trava, seno al’ pa smetišËe.

Ves Ëas te je varala, 
tvoje srce Ëisto zaËarala. 

Od njenih gibov se ti je zvrtelo, 
zato te nekoË srce bo bolelo. 

Nikoli te ljubila ni tako kot jaz, ljubezen tebi 
znana je 

kot španska vas.

Katja

***
Ne vem veË, kam, 
ne vem veË, kje,

izgubilo se je moje srce.

Odkar odšel si brez pozdrava,
brez poljuba, 

v mojem srcu je samo še tema. 

Ne morem nehati misliti nate, 
še vedno sem “ful vate”.

A zdaj te ni veË, 
so samo še spomini, 

v srcu, 
v ogromni praznini. 

Katja
***

Prišla je pomlad 
in z njo tudi Ëas, 

ko upam, da kdo me ima rad. 

Zdaj je vame zaljubljen fant, 
ki s pogledi spravlja me na kant. 

Na zaËetku ga sploh opazila nisem, zdaj pa mu 
pošiljam veliko pisem. 

VËasih je do mene prijazen, 
spet drugiË se obnaša,

kot da sem najveËja bojazen.

Jaz sem vanj zaljubljena do ušes, spet drugiË 
sem nekje vmes. 

V šoli od njega ne morem odvrniti pogleda, 
doma pa si mislim, da je le butec, 

ki se pretvarja, da najbolje izgleda. 

Mislim si - 
zakaj sva izbrala skupno pot, 

Ëe nemir in nesreËa sta povsod. 

Mislila sem, da ljubezen veËna bo, 
a vidim, da iz te moke kruha ne bo. 

Katja 
***

Ne vem, kje naj zaËnem,
ne vem, kako naj povem. 

Ko takole na postelji sedim, 
si najine spomine obudim.

Dolgo je æe, odkar sva se spoznali, 
hitro sva prijateljici postali
in vedno skupaj se igrali.

Koliko SMS-ov sva si poslali, 
ob kolikih skladbah sva skupaj jokali, ob vseh 

norËijah se smejali.

Z nama je vedno smeh, veselje, 
æalost in trpljenje. 
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NoËem, da razšle bi se najine poti, itak ti æelim 
le najboljše stvari.

Spomni se na vse SMS-e, verze in pesmice, 
ne odnehaj tudi, ko bo najteæje.

Vedi, da za vsakim deæjem posije sonce 
in da je najlepše prav æivljenje samo.

Ni prijatelj, ki v lepih dneh te le pozna, šele ko 
pride Ëas trpljenja, 

spoznaš pravega prijatelja æivljenja.

Katja

MISS YOU!

Pogrešam te ...

Ne vem, zakaj si odšel brez besed?
Ne vem, zakaj mi niË ne pišeš?

Ali mogoËe ne upaš?
Ali mogoËe ne veš, kaj bi?

Ali si se mogoËe ustrašil mojih zadnjih besed, 
DA TE IMAM RADA?

Veliko bi mi pomenilo, Ëe bi rekel samo, da me 
pogrešaš in mi s tem daš vsaj malo upanja ...

NinË

SON»’K

Naj sonce pade dol z neba,
naj veter te odpiha iz mojega srca.

Duša moja naj priplava v svoboden pristan, naj 
se deæ ulije na mojo dlan, naj mi duša govori,

da sva le prijatelja, jaz in ti!

Naj srËek ne boli, ko vidim te,
naj brez sramu v oËi pogledam te

in reËem ne ljubim te!

Sliši se preprosto, kot jutro rosno, 
a jaz sem brez tebe, kot mavrica brez sonca in 

deæja. 

Solza mi ob misli nate spolzi v globino srca, 
tam, kjer si ti doma!

Dala zate bi vse, kar imam, 
to priznam!

Ampak moram te nekako pozabiti, ljubezen to 
v preteklosti pustiti 

in v æivljenju zaæiveti 
brez misli na tebe, 
pozabiti tegobe, 

ki po glavi mi rojijo, 
saj noËem veË pred teboj beæati, hoËem drugo 

ljubezen spoznati, noËem se ljubezni bati, 
Ëeprav se moram zdaj usodi predati!

Jana
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VALENTINOVO

Bil je spet en navaden dan,
a za vse zaljubljene poseben dan, 

s cvetjem posejan.

Ko se zagledava, veva le midva, kaj drug do 
drugega Ëutiva, saj s pogledi si vse poveva.

To je za naju še en poseben dan, 
ko si dokaæeva, da drug drugega imava.

Da bi ljubezen dokazovala, ne rabiva boemskih 
daril, 

saj en dotik, en objem, en poljub, vse nama 
pove.

Nataša

VALENTINOVO

©opek vrtnic ti dam, 
ker te rad imam.

In na ta valentinov dan 
te nikomur ne dam.

Ko pogledam te v oËi, 
globoko v sebi Ëutim,

da prekipevam od strasti, 
ki jo ob tebi zaËutim.

Ti si edina, edina zame, 
ki jo ljubim iz dna srca.

In smo ti, 
me lahko popelješ do neba.

Tina

***
Nikoli ne bodi roæa samo enega metulja, kajti 

tudi metulj ni nikoli metulj ene same roæe.

nn
***

Pravijo, da je ljubezen ena in edina, da je 
najlepši Ëas, 

kar jih Ëlovek ima in najlepši dar, kar jih lahko 
nekomu da. 

Pravijo, da je ljubezen iskrena in ljubeËa, 
da je moËna in potrpeæljiva.

nn

BELA KRAJINA

Po Beli krajini Kolpa drvi, 
po njej se voziva jaz in ti.

V domu diši po pogaËi, 
za nas, ki smo pravi razgrajaËi.

V uËilnici pisanice delamo
in veselo si prepevamo.

ZveËer v disco odhitimo,
plešemo, pojemo in se vrtimo.

Domov se nam mudi,
posloviva se jaz in ti.

LuËka
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HO»EM, DA NEHA© KADITI

Cigaretni dim smrdi
in v njem izgubljaš se ti.

PoËasi in neboleËe
v trenutku te objame - SMRT.

Kajenje ubija poËasi, a s strastjo.
Kajenje škoduje tebi in 

ljudem okoli tebe.

Polona

TRENUTEK V »ASU

Hodim po ulici Ëisto brez æivljenja, zdi se mi, da 
je æivljenje brez veze, brez pomena.

NihËe me ne mara,
nihËe noËe biti z mano, 

se pogovarjati - 
hoËem stran s tega sveta.

Povsod ljudje,
hodijo, se pogovarjajo po telefonu ... otroci 

polni veselja, energije skaËejo in tekajo po ulici 
gor in dol, 

nekateri tavajo, tako kot jaz, 
a malo je takih.

Glej ju, glej, kako se smejita, sedita za mizo in 
opazujeta ostale ljudi.

Joj, moram naprej, naprej po ulici, naprej po 
cesti, stran od tega svojega bednega æivljenja, 

da jih ne nalezem.

... kako so nekateri dobre volje ...
... kako so nekateri veseli svojega æivljenja, 

slišim njihov smeh ...
Oh, jih kar slišim kaj govorijo: 

“... ja, pa moj sošolec ... al´ veš, kaj mi je moj 
ljubi naredil ... pol me je pa soseda povabila ... 

cmok, cmok ... ne morem brez tebe ...”

Ne razumem, kako si lahko nekateri ljudje tako 

polepšajo æivljenje ...
ko bi si ga še jaz lahko.

Rada bi le tlesknila s prsti in Ëas bi se zaËel 
vrteti drugaËe.

NoËem æiveti v tem Ëasu. 
HoËem Ëas prevrteti naprej ali nazaj za kakšni 

dve stoletji.

NE! NEMOGO»E!

PreveË si domišljam.
Zakaj sem postavljena ravno v ta Ëasovni 

pas?!?
Ne razumem ga!

Kakšno je bilo moje prejšnje æivljenje? 
HoËem ga obËutiti, vsaj enkrat, 

da bi se spomnila. 
Zagotovo je bilo lepše in boljše kot sedaj, 

zagotovo.
Ha, sem æe pri vodnjaku æelja, 

kako hitro mi je minil Ëas. 

Od vseh teh ljudi okoli mene sem se nalezla 
dobre volje ...

“... hej, al’ te lahko nekaj vprašam? Koliko je 
ura?”
“Dve.”
UNE
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SANJE O SVOBODI

HoËem doseËi svobodo, a svoboda se me noËe 
dotakniti. SkrËila sem svoje sanje, ampak to 
sedaj ni pomembno, ker jaz bom sanjala še 
naprej, Ëeprav sanje zmeraj znova umrejo in 
se zatem porodijo nove in tako se veriga na-
daljuje. Upam, da bo nekoË prišel dan, ko se mi 
bodo uresniËile vse sanje, Ëeprav vem, da so to 
samo še ene sanje. Bojim se umreti, ne da bi se 
mi uresniËile ene same samcate sanje, ampak 
ljudje se sËasoma prilagodimo in jaz ne bom 
nobena izjema. 
Velikokrat se odpravim ven samo zato, da se 
lahko ozrem za zvezdami, zadiham sveæ noËni 
zrak in znova odplavam v svoje sanje in se na 
koncu tudi v njih utopim. Lahko bi rekla, da sem 
z doloËenega zornemga kota podobna konjem. 
Tudi jaz imam gene, ki hlepijo po svobodi, tudi 
jaz ne morem normalno dihati, Ëe ne vidim 
neba. Delimo si tudi probleme in oboji poËasi 
pozabljamo, kam pravzaprav sodimo, in prav 
zaradi tega se tudi razumemo. Predstavljamo si, 
da smo v kletki, drugi pa nas zbadajo skozi reæe 
z ostrimi noæi, saj ne, da nas hoËejo ubiti, paË 
pa nam zadajajo rane in nas na koncu pokorijo. 
Ljudje mislijo, da konje, Ëe jim ponudijo spre-
hode po gozdu, ‘’LJUBIJO’’, vendar jih ne. Konji 

so sicer zadovoljni, saj je to vse, kar poznajo in 
vse, kar so kdaj okusili. Ljudje jih spustijo v ga-
lop in jih nato Ëez nekaj minut ustavijo, ravno 
toliko, da zaËutijo svobodo na koncu jezika, pa 
še ta jim je vzeta, zato zopet zaËnejo sanjati o 
svobodi. 
Verjamem, da ljudje, ki bodo to brali, ne bodo 
razumeli in se bodo po vsej verjetnosti mojemu 
pisanju tudi smejali, vendar me to ne moti. Mis-
lim, da si zakrivajo oËi. NihËe ne razume, da so 
divje duše samo ujete v majhni kletki, æe od 
marsikoga sem slišala, da se poËuti  tako. Vidite 
podobnost?
Samo njihova dobra volja je, da nas poniæano 
spustijo na svoj hrbet, razlog je pa v tem, da 
v zameno za poslušnost dobijo hrano in vodo. 
Z leti ljudje konje uporabljajo samo še kot 
športni pripomoËek in jih prikrajšajo za ljube-
zen. Ni veË tistih ‘’©epetalcev konj’’, ni veË glav-
na gradbena enota v odnosu konja in Ëloveka 
ljubezen, vsaj s Ëlovekove strani ne. Vsak dan 
jih gledamo v oËi in si mislimo, da je vse v 
redu z njimi, tudi Ëe v resnici ni. Res je, da smo 
paË tista hinavska vrsta sesalca, lahko bi nas 
poimenovala na še kakšen drug naËin, recimo 
‘’Lomilci duš’’. Sliši se popolno, kajne? 
Æalostno je pa to, da se tega NE zavedamo.

Medeja ©mid, 1. C
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 PRILOGA

ZNANI SLOVENCI USTVARJAJO 
SKUPAJ Z DIJAKI

V petek, 3. 4. 2009, so nas obiskali znani Slo-
venci in v dveh delavnica ustvarjali skupaj z 
našimi dijaki.

Æivilska delavnica:
Gostje so prišli ob 12.30 in z nami oblikovali 
pletenice. Vsi so se dobro odrezali. Na njihove 
izdelke smo pritrdili listke z imeni, da smo po 
peki vedeli, Ëigavi so.

Anæe in Matic, 2. IJ

 

Aranæerska delavnica:
Z Mašo, Manco, Ano in Katjo smo pomagale 
povabljenim gostom pri izdelovanju butaric. 
Profesorica Mojca Smole je najprej predstavila 
postopek izdelave, nato pa smo zaËeli z delom. 
Med delom smo klepetale z gosti, kar je bila za 
nas prijetna izkušnja, saj smo prviË sodelovale z 
znanimi Slovenci. Vsi so bili zelo navdušeni nad 
svojimi izdelki in na koncu smo se vsi skupaj 
fotografirali. 

Ajda LotriË, 1. E
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Otroci s posebnimi potrebami so pripravili de-
koracijo pri predstavitvi izdelkov znanih Slo-
vencev. 
V projektu so aktivno sodelovali tudi naši upo-
kojeni sodelavci. Gospa Neæka Bajt je takole  
strnila svoje vtise: 

Z veseljem sem prejela vabilo na VelikonoËno 
razstavo na Biotehniškem centru v Strahinju 
in se mu, sedaj æe kot upokojenka tega cen-
tra, odzvala. Tako kot vedno tudi tokrat nisem 
bila razoËarana. Tako sama razstava, kot 
tudi vse spremljajoËe prireditve, so odraæale 
ogromno vloæenega truda in pripravljenosti za 
sodelovanje vseh zaposlenih in dijakov, s svojo 

tematiko so se pa lepo vkljuËile v bliæajoËe se 
praznike.
Povabilo znanih Slovencev na prireditev je še 
eno od dokazil, da šola ni zaprta in zaverovana 
sama vase in svoje doseæke, paË pa je priprav-
ljena deliti izkušnje in spoznanja vsakomur, ki 
jih je pripravljen sprejeti. Prav tak namen imajo 
tudi vse spremljajoËe delavnice, ki se jih obisk-
ovalci prireditve radi udeleæujejo. 
Æelim, da bi bilo tako še vnaprej in da bi odpr-
tost ustanove in vloæeni trud obrodila zaæelene 
sadove!

IZDELKI ZNANIH SLOVENCEV
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INTERVJUJI Z ZNANIMI 
SLOVENCI

GOSPA JOÆICA SVETE - PEVKA 
ANSAMBLA BRATOV AVSENIK

Gospo Joæico sva poprosili za intervju in z vese-
ljem nama je odgovorila na vprašanja.

Poznamo vas kot pevko Ansambla bratov 
Avsenik. Ali ste pred tem  æe peli v kakšnem 
ansamblu? 

Preden sem prišla v Ansambel bratov Avsenik 
sem prepevala æe dobrih deset let zabavno 
glasbo in to v tistih zlatih šestdesetih letih. 
Ena mojih najbolj znanih popevk, s katero sem 
uspela in mi je odprla vrata na oder Slovenske 
popevke, je bila Sonce sije na Portoroæ.
Leta 1973 so me Avseniki izbrali, ko se je Franc 
Koren upokojil in so iskali novo zasedbo. Slavko 
Avsenik si je zamislil troglasno petje, zato je 
iskal pevce za tercet in jaz sem imela sreËo, da 
so izbrali mene. Bila sem zelo vesela, saj je bil 
Ansambel znan æe takrat. Potem smo izbrali še 
pevca. S Slavkom in Vilkom smo se strinjali, da 
nam je najbolj všeË Alfi NipiË. Slavko in Vilko sta 
ga prosila za sodelovanje in tako je nastal ter-
cet: Ema Prodnik, Alfi NipiË in seveda jaz. Skupaj 
smo peli vse do leta 1980. Zadnjih deset let je 
namesto Eme Prodnik pela Joæica Kališnik.

Kako je biti pevka v tako znanem Ansamblu? 

V bistvu je teæko povedati, ker nekaj takega 
moraš doæiveti in je nekaj zelo posebnega, ker 
to so bili fenomeni. Priti v tako skupino mi je 
bilo v veliko Ëast, zakaj sanje vsakega pevca 
so, da bi sodeloval v tako kvalitetni in enkratni 
skupini. 

Kako so potekale vaje in ali so imeli moški 
glavno besedo?

Prve vaje smo vadili skupaj s pevci, nato šele z 
Ansamblom pri Slavku doma.
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Vam je v spominu ostal kakšen poseben 
utrinek s turneje?

Na turnejah se je zgodilo veË smešnih anekdot, 
ki so mi ostale v spominu. 
NekoË sem med nastopom v veliki športni dvo-
rani pela solistiËno skladbo Sanjam o domovini. 
Med petjem sem pozabila besedilo in sem cel 
refren pela v la - la - la. 
©e ena takih anekdot je, ko mi je med koncer-
tom naenkrat zdrsnilo spodnje krilo na tla in 
smejala se je cela dvorana. 
Bilo je še veliko zanimivih prigod.

Ali še danes radi pojete in ob katerih 
priloænostih? 

©e danes veliko prepevam in nastopam. SreËo 
imam, da je moj glas enak kot pred leti in se mi 
ni prav niË spremenil.

Katero skladbo najraje zapojete?

Najraje zapojem Avsenikove skladbe. Prav tako 
rada zapojem kakšno zabavno.

Ali bi æeleli za konec povedati še kakšen 
nasvet na primer  kako uspeti?

Narodno zabavno glasbo ni preprosto peti. Ime-
ti moraš dober posluh, intonacijo, ritem… prav 
tako je potrebna trda volja in vztrajnost.
Glas mora biti ogret in v kondiciji, saj je to 
mišica, ki jo moraš trenirati in to seveda vsak 
dan.
 

GOSPA ANDREJA KOBLAR - 
BIV©A BIATLONKA

Kaj ste po poklicu?
Naredila sem srednjo obutveno šolo. Takrat je 
bila moja prioriteta šport, vendar sem morala 
dokonËati srednjo šolo. Priznam pa, da ne vem, 
kako se naredi Ëevelj.

Kaj poËenjate sedaj?
Zaposlena sem v Slovenski vojski na povelj-
stvu za podporo in delam na mednarodnem 
vojaškem sodelovanju.

VËasih ste veliko trenirali ... ali danes tudi 
športate?
VËasih je bilo rekreacije veliko, danes je tega 
manj. V sluæbi imam eno uro rekreacije na dan. 
Je pa res, da nimam velike æelje po rekreaciji in 
jo kdaj preskoËim. Sedaj, ko je lepo vreme, pa 
bom spet zaËela migati. 

Ali pogrešate Ëase tekmovanja?
»e odkrito in pošteno povem, ne. Zdaj imam 
Ëisto drugi šport - otroke, moæa, sluæbo in me 
to zelo zapolnjuje. Tako da, tisti Ëasi so bili lepi. 
Zelo rada se jih spominjam, ker tako lepega æiv-
ljenja ne bom veË imela. Je zdaj lepo, ampak je 
veliko bolj naporno, kot je bilo takrat, ko sem 
še trenirala. 

Kako izgleda danes vaš obiËajni dan?
Vstanemo zelo zgodaj. Z moæem urediva otroka 
in ju peljeva v vrtec in varstvo. Nato grem v 
sluæbo. Po sluæbi peljem najstarejšega sina 
na atletiko. Popoldne je predvsem posveËen 
otrokoma. ZveËer, ko zaspita, sem sreËna, saj 
se lahko sprostim in z veseljem leæem, ker sem 
precej utrujena.
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Kateri uspehi vam najveË pomenijo?
Vsakega uspeha se rada spominjam.
NajveË mi pomenijo stopniËke v svetovnem 
pokalu, mali kristalni globus, Ëetrto mesto na 
svetovnem prvenstvu in peto mesto na olim-
piadi. Æal mi je, da nisem izkoristila priloænosti, 
ki sem jo imela dvakrat, a sem obakrat ostala 
brez kolajne. 
»e bi imela pamet kot sedaj in preËišËene misli, 
bi stvari naredila drugaËe in z bolj mirno roko. 
 

Novinarki: Mateja Rehberger in Nina Peternelj, 4. FD
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ANDREJ JERMAN - ALPSKI 
SMU»AR HITRIH DISCIPLIN

Sva dijakinji Biotehniškega Centra Naklo in 
sodelujeva pri novinarskem kroæku, pri kate-
rem zbiramo razne prispevke za šolski Ëasopis 
Mlade brazde, v katerem bo tudi intervju z vami.

Kako dolgo æe smuËate oz. trenirate 
smuËanje?

Od svojega petega leta, se pravi dobrih 25 let.

Potem ste kot smuËar pogosto manjkali v 
šoli, kako ste uskladili šolo in treninge?

VeË ali manj sem, vendar vËasih je bila kar za-
htevna naloga. »ez Ëas sem spoznal, da gresta 
šola in smuËanje teæko z roko v roki, dal sem 
prioriteto smuËanju, zato sem srednjo šolo 
izdeloval malo dlje, vendar sem jo konËal, tako 
kot je treba.

Kdo je bil tisti Ëlovek, ki vas je spravil oz. 
navdušil za smuËi?

Verjetno me je za smuËanje navdušil brat,  
Izidor, ki se je s smuËanjem ukvarjal æe pred 
mano, seveda pa je k temu pripomogel tudi oËe, 
ki je bil Ëlan gorske reševalne sluæbe in ko je 
deæural, sem z njim smuËal, s tem mi je smuËa-
nje prešlo v kri.

Kako pa se v poletnih mesecih pripravljate 
na smuËarsko sezono?

Poleti imam veËinoma kondicijske treninge, ti 
pa so sestavljeni iz kolesarjenja, fitnesa, itd. 
Vse vaje in treningi so po doloËenem programu, 
saj ima vsaka stvar svoj namen.

Imate sploh kaj prostega Ëasa … kaj takrat 
najraje poËnete?

Ja, prosti Ëas se najde, saj je prav pavza naj-
bolj pomembna stvar vsakega treninga, kajti 
brez tega ne gre. Prosti Ëas se najde šele zdaj v 
sredini aprila oz. konec maja, pa seveda poleti, 
da gremo malo na morje.
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ANDREJ ©IFRER - PEVEC

Kot pevec, ki ste æe dolgo na sceni, naju 
zanima, kaj vas navdihuje za pisanje pesmi?

Æivljenje je pestro, kamorkoli pogledaš je 
pesem, dogodki … vse to mi daje navdih.

Koliko pesmi ste posvetili svoji druæini?

Vsem trem otrokom, vsak ima svojo malo zgod-
bico.

Kakšne spomine pa imate na šolske klopi? Bi 
se še enkrat vrnili nazaj?

Zelo lepe. Z lahkoto in z veseljem bi se vrnil in 
še zdaj se sreËujem s še æiveËimi profesorji in 
smo prijatelji.

Prosti Ëas … kaj poËnete takrat?

Imam veliko prostega Ëasa, saj je petje moj 
hobi, enostavno ne znam loËiti dela in zaseb-
nega æivljenja.

Je še kakšna æelja, ki se še ni uresniËila, pa 
bi radi, da bi se?

Je, samo je ne bom povedal.
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KLEMEN GRA©I» -ZMAGOVALEC 
RESNI»NOSTNEGA ©OVA DIRKA

Kakšna so bila obËutja ob zmagi na res-
niËnostnem šovu? Ste si sploh kdaj 
zamišljali, da vam resniËno uspe zmagati?

O, to pa je æe zelo dolgo nazaj. Ko se lotiš 
resniËnostnega šova, to vzameš kot en hec, 
doæivetje, potem, pa ko vidiš, da gre æe proti 
zmagi, pa stisneš vse moËi in si reËeš, zakaj pa 
ne in zmagaš. Fenomenalni so obËutki potem, 
ko je enkrat to æe za tabo.

Kaj pa prosti Ëas, vas oboæevalke še kar 
nadlegujejo?

Nekaj jih je še, veËinoma gre pa to æe v pozabo. 

Menda vam šolske klopi niso tuje … kaj tre-
nutno poËnete?

Trenutno ne sedim v šolskih klopeh, temveË 
stojim za katedrom, kjer predavam ekonomske 
predmete, šole pa imam zaenkrat dosti.

PoËitnice … katere so bile tiste najbolj nore, 
ki bi jih takoj ponovili?

Najbolj nore so tiste, ko se odloËiš zadnji tre-
nutek, spakiraš kovËke in greš. Take so najboljše.

Novinarki: Klaudija Svetek in Monika Kadivnik, 5. FD1
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OBØOLSKE
DEJAVNOSTI
PROJEKT V.O.D.A.

Grabnarca (vodna uËna pot)

V petek, 13. marca 2009,  smo se uËenci 1. N 
odpravili na ogled Vodne uËne poti Grabnarca. 
Na zaËetku nas je sprejel g. Simon - gozdar- s 
svojim psom. Pot je bila dolga 5 km in je trajala 
pribliæno dve uri. Pot smo zaËeli iz vasi Lan-
covo in nadaljevali proti izviru Lipnice. Vodna 
uËna pot Grabnarca spada pod Naturo 2000 in 
je zašËiteno obmoËje. Na poti smo si ogledali 
šest toËk, ki predstavljajo razliËne æivalske in 
rastlinske vrste ali pa prikazujejo doloËeno 
etnološko posebnost tega kraja, kot je na 
primer æagarstvo, lesarstvo. Na poti smo opa-
zili številne ptiËje hišice, ki pomagajo pticam, 
da naredijo gnezda in tako poskrbijo za svoj 
zarod. Pri izviru Lipnice smo se za kratek Ëas 
ustavili, pojedli malico in si ogledovali prenov-
ljene mostiËke, saj jih je nedavno odnesel plaz. 
Ob preËkanju številnih mostiËkov smo prešli 
Grabnarco. V njej smo našli potoËnega raka, kar 
pomeni, da je potok Ëist. Ob poti proti Grofove-
mu bajerju smo opazovali številne prebujajoËe 
se rastline.
Upamo, da bomo kmalu spet kam odšli, da iz-
vemo še kaj zanimivega.
                                                               

Tomaæ Mur, 1. N

GORSKI POTO»EK - 
PORO»ILO O TERENSKEM DELU

Naš tabor je potekal na HoËkem Pohorju. Ena iz-
med delavnic je bila tudi terensko delo ob gor-
skem potoËku in bliænji mlaki. Najprej smo odšli 
v uËilnico, kjer smo se pogovorili o delu na tere-
nu in si ogledali pripomoËke za delo. Nato smo 
se preobuli in preoblekli v ustrezna oblaËila in 
odšli na teren v rahlo deæevnem dnevu. 

Na poti do našega glavnega cilja - potoËka - 
smo si ogledali še vrbo ivo, duglazijo, Ërno jelšo 
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in brezo. 
Ob cestnem useku smo videli, kako na številnih 
mestih voda izvira. Ker so na Pohorju magmat-
ske in metamorfne nepropustne kamnine, voda 
ne more ponikniti in na poboËju izvirajo številni 
potoËki. Gospa Maja, ki je vodila delavnico, nam 
je pokazala, kako bomo raziskovali potoËek. Po-
tem smo šli do slapu in si ga ogledali, nato pa 
po stopnicah odšli na vrh in tam smo se razde-
lili v štiri skupine in zaËeli raziskovati potok. 
Prva skupina je dobila termometer za vodo in 
zrak, posodo, cedilo in kljuË za doloËevanje 
vodnih æivali. Odpravili so se k stojeËi vodi, ki 
je bila neko zajetje, verjetno namenjeno napa-
janju æivine. Ostale tri skupine smo raziskovale 
potok. Dobili smo posode, lupo, termometer im 
meter. Izmerili smo abiotske dejavnike v okolju 
- temperaturo vode in zraka, pH in trdoto vode, 
hitrost vodnega toka. To so abiotski dejavniki 
v okolju. Voda je delovala dokaj Ëisto. Nas pa 
so zanimali tudi biotski dejavniki - rastlinstvo 
in æivalstvo. Našli smo liËinke enodnevnice, 
potoËno postranico in liËinke æuæelk. Glede na 
vrsto æivali pa smo doloËili, ali je voda one-
snaæena ali ne. Primer: v vodi smo našli potoËno 
postranico - voda ni onesnaæena. Æival in one-
snaæenost pa smo doloËili po posebnem kljuËu. 
Prisotne æivali so bili bioindikatorji, ki so nam 
pokazali, da je gorski potoËek Ëist. 
Ko smo opravili meritve, smo se odpravili po 
drugi poti nazaj in si ogledali še nekaj vrst 
dreves. Nato smo v uËilnici na tablo napisali 
povzetek dela in se o tem še pogovorili.

Ana Pfeifer, Iza Brus in 

Jerca Zaverl, 3. »F
 

Dijaki raziskujejo gorski potoËek
 

Prisotne æivali v gorskem potoËku so dokaz, da 
je voda Ëista
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TEKMOVANJA
©KL 
Æe tretje leto sodelujemo v odbojkarskem tek-
movanju ©KL, ki ga je odobrilo Ministrstvo za 
šolstvo in šport. 
V naši ekipi je pribliæno deset tekmovalcev od 
prvega do zadnjega letnika. Ker je ekipa sestav-
ljena iz igralcev, ki prej niso trenirali odbojke, se 
je izkazalo, da ni tako lahko, kot se je zdelo na 
prvi pogled. Najboljši igralec je bil Sandi ©tibelj, 
ki je odbojko igral æe od malih nog, zato je bil 
tudi dve leti naš kapetan. 
Dobra odbojkarja sta tudi Matevæ GloboËnik in 
Tim Jauh, ki sta na tekmah igrala zbrano in skr-
bela, da je ekipa dræala skupaj.
Trenirali smo vsako sredo sedmo in osmo uro, 
vendar je bilo to za nas premalo, da bi zmagali 
vsaj na eni tekmi od treh ali štirih. Kljub temu 
da smo se vraËali v šolo s porazom, je bilo v 
ekipi veliko navdušenja in energije za naslednje 
tekme. Naši selektorji in trenerji so bili profe-
sorji: Ljubo »aliË, Neæa »imæar in Brigita Markun. 
Naši dosedanji nasprotniki so bile ekipe 
Ekonomske gimnazije Kranj, Gimnazije Kranj, 
Srednješolskega centra Novo mesto, Gimna-
zije Jesenice in ©olskega centra Ravne na 
Koroškem.
Æelimo si, da bi naslednje leto zmagali na vsaj 
eni tekmi.

Rok ©ivic, 3. F
 

PODRO»NO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA 
DIJAKINJE
Bilo je v Ëetrtek, 22. 1. 2009, ko smo se dijakinje 
naše šole odpravile na Gimnazijo Jesenice na 
tekmovanje v odbojki. Na tekmovanje je bilo pr-
ijavljenih 9 šol. Razdeljeni smo bili v tri skupine 
in zmagovalka posamezne skupine se je uvrstila 
v nadaljnje tekmovanje. Na æalost se naša ekipa 
ni uvrstila naprej, saj nobena naša tekmovalka 
ni trenirala odbojke, v drugih ekipah pa so dek-
leta veËinoma æe kdaj trenirala odbojko.
Prišle smo v dvorano, kjer so se nekatere 
skupine æe pripravljale na tekmo, in same 
poiskale svojo garderobo. Æe ko smo v gar- 
derobi zagledale æivo zelene drese brez napisa, 
v katerih naj bi tekmovale, nas je skoraj minilo, 
da bi igrale. Vseeno smo na tribuni poËakale in 
opazovale druge skupine pri igri.
Nastopil je naš Ëas, ko smo se morale odpraviti 
na igrišËe in se zaËeti ogrevati za prvo tekmo 
proti ESIC Kranj. Æe na zaËetku nam ni šlo naj-
bolje, vendar smo se borile do konca. Med igro 
smo se imele lepo, konËni rezultat je bil 2:0 za 
ESIC Kranj. Zadnjo tekmo smo igrale proti Gim-
naziji Jesenice in æe vnaprej smo vedele, da 
bomo tekmo izgubile.
»eprav smo obe igri izgubile, smo se potolaæile 
s tem, da je bila to le prijateljska tekma in z 
dvignjenimi glavami smo se šle preobleË in se 
vesele odpeljale domov.

Anastazija Andlovic, 4. FD
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PROTEUS

V soboto, 22. 3. 2009, je bilo dræavno tek-
movanje iz biologije za Proteusovo nagrado na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Letošnja tema 
je bila “Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji”. 
Na tekmovanju smo sodelovali Klemen Stanonik 
1. F, Katja Turk 3. F in Tina »arman 2. F. Dosegel 
sem srebrno Proteusovo priznanje. 

Klemen Stanonik, 1. F

 

DRÆAVNI EKOKVIZ 2009

V petek, 27. 3. 2009, so se trije dijaki naše šole 
na dræavnem nivoju v Murski Soboti pomerili 
v poznavanju problematike podnebnih spre-
memb. To so bili najboljši trije dijaki izbrani 
na šolskem tekmovanju: Klemen Stanonik 1. F, 
Matej Bergant 2. D in Jerca Zaverl 3. F. 

Tekmovalo je 62 dijakov iz 21 slovenskih sred-
njih ekošol. Naša ekipa je po hudem boju v  

finalu zasedla 7. mesto - pred njimi so uvršËene 
same gimnazije.
V kategoriji poklicnih šol je Matej Bergant 
dosegel 3. mesto, v kategoriji srednjih stroko-
vnih šol je  Klemen Stanonik zasedel 4. mesto in 
Jerca Zaverl 8. mesto.
»estitke vsem trem!

Meta Vovk, prof.

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH 
RAZISKOVALCEV GORENJSKE

V soboto, 4. aprila 2009, je v Kranju potekalo 
regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev 
Gorenjske Znanost mladini. 
V kategoriji kmetijstvo je Janez VreËek iz 4. » z 
nalogo Ugotavljanje koruznega hrošËa v okolici 
Kranja dosegel 1. mesto in se uvrstil na dræavno 
tekmovanje. Mentorici sta bili Mojca Urankar in 
©pela Modic.
Helena Bevk, Tina »arman in Mateja ©tremfelj 
s svojo nalogo  Rastlinska Ëistilna naprava -ur-
genca za odpadne vode zagovarjale in zasedle 
2. mesto.

Marjetka Kastelic ©vab , prof.

GEOGRAFSKO TEKMOVANJE

31. 3. je v Trbovljah potekalo regijsko tekmova-
nje iz znanja geografije, ki so se ga udeleæile 
Jerca Zaverl (3. F), Jana Drešar (4. FD) in  
Barbara KovaËiË (2. F). V posamiËni konkurenci 
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je Jerca Zaverl dosegla 3. mesto in s tem prido-
bila srebrno priznanje.
Ekipno so dijakinje dosegle 7. mesto. Tekmovan-
ja se je udeleæilo 13 gimnazij in srednjih stroko-
vnih šol.

Bernarda Boænar, prof.
ZGODOVINA

V soboto, 28. 3. 2009, je bilo v Litiji 8. dræavno 
tekmovanje Mladih zgodovinarjev z geslom 
“Razsvetljenstvo in Francoska revolucija”. 
Našo šolo smo zastopali Tadej Bergant iz 1. B, 
Jerca Zaverl in Marjan Cuderman iz 3. F. Naša 
konkurenca je bila zelo moËna, saj smo tekmo-
vali v kategoriji srednjih strokovnih šol in gim-
nazij, vendar smo se zelo dobro odrezali.

Marjan Cuderman, 3. F

KENGURU IN REGIJSKO MATEMATI»NO
TEKMOVANJE 2009

Kot vsako leto v mesecu marcu smo se tudi letos 
na naši šoli pridruæili veË kot 3 000 000 mladim, 

ki soËasno v veË kot 30 dræavah rešujejo naloge 
Evropskega matematiËnega kenguruja. 
Kljub projektnim dnevom se je 19. marca spo-
padalo z matematiËnimi problemi  dijakov.

Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 17 dijakov 
naše šole, ki so na šolskem tekmovanju zasedli 
prva mesta:
Kaja RosiË 1. B, Nuša Arh 2. », Domen PeËek 4. 
FD, Matevæ GloboËnik 3. F, Katja Turk 3. F, Jakob 
Dolinar 4. », Rok Koncilja 4. » in Peter Cuderman 
4. ». Katja »erne 1. E, Mateja Potrbin 1. E, Aljoša 
Sajovic 1. D, Ana Æakelj 2. J, Matej Bergant 2. D,  
Lucija Pollak 2. E, Æiga Pirnat 3. D, Nina GrašiË 3. 
E in Ema Reven 2. E.
»estitke!!!

V sredo, 1. aprila 2009, pa smo profesorice 
matematike Urška Berce, Maja Jarc in Joæi Pe-
ternelj ob pomoËi profesorja Primoæa MegliËa 
na naši šoli pripravile 9. regijsko matematiËno 
tekmovanje dijakov gorenjskih srednjih poklic-
nih in strokovnih šol. 

Tekmovanja se je udeleæilo 160 dijakov ter 25 
njihovih mentorjev iz  9 gorenjskih srednjih 
strokovnih in poklicnih šol: Srednja šola Jese-
nice, Srednja gostinska in turistiËna šola Ra-
dovljica, Ekonomska gimnazija in S© Radovljica, 
Tehniški šolski center Kranj, Srednja šola za le-
sarstvo ©kofja Loka, Srednja šola za strojništvo 
©kofja Loka, Ekonomsko-trgovska šola Kranj, 
Gradbeno-storitvena šola Kranj in BC Naklo. 
Sprejem dijakov je bil v jedilnici, kjer so 
jih pozdravili harmonikarji iz 1. » in 1. BF in 
ravnateljica, nato pa so tekmovali v 7 kategori-
jah. 
Srebrno Vegovo priznanje so osvojili naslednji 
dijaki naše šole: Katja »erne 1. E, Nuša Arh 2. » 
in Domen PeËek 4. FD.
»estitke!!!
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Za najboljše tri dijake vsake kategorije regij-
skega tekmovanja smo ob pomoËi sponzorjev 
pripravile nagrade.

Najlepše se zahvaljujemo naslednjim sponzor-
jem:
Iskra Mehanizmi d. d., Lipnica,
Uko Kropa,
Zavarovalnica Triglav, d. d. Kranj,
Zavarovalnica Adriatic Slovenica, d. d. Kranj
Merkur Kranj, d. d

Joæi Peternelj, prof.

Dvojni zlati uspeh na tekmovanju 
iz materinšËine

Letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje se 
je zaËelo æe 16. 12. 2008 s šolskim tekmovanjem, 
na katerem je sodelovalo 24 dijakinj in dijakov. 
PodroËnega tekmovanja, ki je 3. 2. 2009 poteka-
lo na O© Orehek, so se udeleæili najuspešnejši 
v svoji skupini: Nejc KlemenËiË in Ana Prešeren 
(1. N) iz skupine 2. B, Katarina PogaËnik (3. E) in 
Matej Bergant (2. D) iz skupine 2. C ter Helena 
Zabret (4. FD) iz skupine 3. B. Vsi omenjeni so 
dobitniki bronastih priznanj, slednjega pa bosta 
prejeli tudi Tina ©ajnoviË in Petra ©esek iz 1. N.
Na dræavno tekmovanje, ki je bilo 21. 3. 2009 v 
Ljubljani, sta se uvrstili Ana Prešeren (mento-
rica Nina Modrijan) in Helena Zabret (mentorica 
Marcela Koren). Odrezali sta se odliËno, saj je 
prva v svoji skupini dosegla 5. mesto, druga pa 
9. Obe sta postali dobitnici srebrnega in zlatega 
Cankarjevega priznanja. 
»estitamo!

Nina Modrijan, prof.

RAZMIØLJALI 
SMO
Na literarnem nateËaju slovenskih ekošol z 
naslovom Podnebne spremembe je Mirjam 
dosegla prvo mesto v kategoriji srednjih pok-
licnih šol. 
»ESTITAMO!

PODNEBNE SPREMEMBE

Svet je pretresla novica o segrevanju Zemlje. 
Znanstveniki so nas opozorili, da se zaradi one-
snaæenja segreva zemeljsko dno in Ëe ne æe-
limo, da nastopi konec sveta, preden mu je na-
menjeno, moramo bolje skrbeti za našo Zemljo. 
To lahko storimo tako, da ne meËemo smeti po 
tleh, da ne gremo do vsakega še tako bliænjega 
soseda z avtom, ampak se raje sprehodimo. 
Ljudje se sprva za opozorila niso menili, vendar 
so bile posledice oËitne, poletja so bila vroËa, 
ponekod je nastala celo suša, in tudi zime niso 
bile veË prave, snega je bilo iz leta v leto manj 
in tudi temperature so bile niæje.
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Takrat pa so ustanovili zdruæbo Vesolje z na-
menom, da bodo pozvali ljudi k odloËnim ukre-
pom. 
Javnosti so sporoËili:
Planeti poËasi kroæijo okrog Sonca po doloËeni 
poti - elipsi. Nekaj Ëasa so od Sonca manj odda-
ljeni, drugiË spet bolj in tako se menjavajo letni 
Ëasi. Nekateri planeti se vrtijo tudi okrog svoje 
osi in tako se menjata tudi dan in noË. Takšna je 
tudi naša Zemlja. 
Opozorili so, da se zaradi onesnaæevanja 
ozraËje segreva in da se zemeljsko jedro vrti 
vse poËasneje. »e se bo jedro ustavilo, se Zem-
lja ne bo veË vrtela okrog Sonca in bo iztirila 
iz naše galaksije. In ker brez Sonca rastline ne 
morejo æiveti, jih ne bo veË in Ëe ne bo rastlin, 
ne bo hrane in bodo pomrle še æivali, za njimi 
pa ljudje. 

In ljudje so se odzvali: smeti so odlagali samo 
v zabojnike za smeti, te pa so smetarji odpel-
jali na za to doloËen prostor in jih zakopali; 
manj so se vozili z avtomobili, 

veËkrat so uporabili javni prevoz ali pa so se 
sprehodili.

Uspelo jim je: Ëez 100 let je bila Zemlja še vedno 
tretji planet v galaksiji in ljudje so veliko bolje 
æiveli. Seveda pa je napredovala tudi tehnolo-
gija. Izumili so avtomobile, ki ne onesnaæujejo 
zraka. Za odpadke so skrbeli roboti. »e je koga 
še kdaj zamikalo, da je papirËek vrgel na tla in 
ne v koš, je bil v bliæini vedno kakšen robot, ki 
ga je opozoril na ËistoËo. Seveda pa je bilo takih 
ljudi vedno manj.

Nauk vsega tega je, da moramo paziti na našo 
Zemljo in jo ohranjati Ëisto, saj Ëe je Zemlja za-
dovoljna, smo lahko zadovoljni tudi mi - ljudje.

Mirjam Carli, 2. E
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ONESNAÆENJE

Danes je poleg gospodarske krize proble- 
matiËno tudi onesnaæenje Zemlje. 
O tem se veliko piše in govori, a na æalost v 
veËini primerov pri tem tudi ostane. Obstaja 
pa nekaj organizacij, ki se zavzemajo izkljuËno 
za Ëisto okolje in prepreËevanje onesnaæenja 
le tega. Seveda pa poskušajo rešiti tudi enega 
veËjih problemov, t.j. izsekavanje gozdov in 
zidanje tovarn ter podobnih objektov na za-
enkrat še neokrnjenih predelih Slovenije oz. 
sveta. Politiki se skorajda ne ozirajo na pritoæbe 
kmetov in obËanov, ki podpisujejo peticije proti 
gradnji takih objektov. VeËina prošenj, pritoæb in 
peticij je zavrnjenih. Kmetje imajo vedno manj 
kakovostne obdelovalne površine in prebivalce 
v doloËenih krajih moti hrup in onesnaæen 
zrak zaradi tovarn. Vse tovarne naj bi imele v 
dimnike vgrajene Ëistilne zraËne filtre, ki jih 
je potrebno redno menjavati. Dim, ki prehaja 
skozi filtre, pa seveda ni Ëist, ampak le manj 
onesnaæen. V Sloveniji imamo mnogo tovarn, 
ki onesnaæujejo okolje in po podatkih nekatere 
od njih ne upoštevajo okoljevarstvenih predpi-
sov in se ne trudijo zmanjšati škodljivih izpus-
tov dima in moænih tekoËih strupenih snovi v 
okolje. Seveda pa za onesnaæenje niso krive 
le tovarne, ampak tudi mi sami. Æe loËevanje 
odpadkov lahko obËutno prispeva zmanjšanju 
kupa na smetišËih in s tem poslediËno nevar-
nemu razkroju odpadkov. Avtomobili so tudi kar 
velik onesnaæevalec okolja, še posebno dizelski 
motorji, saj poleg dušika in drugih strupenih 
snovi izpušËajo tudi svinec. Svinec se zaËne 
kopiËiti v rastlinah ob cesti in drugje, æivali te 
rastline pojedo in se lahko tudi zastrupijo. 
Moje mnenje je, da smo æe tako razviti, da vsa 
naša tehnologija na nek naËin onesnaæuje 
okolje in vedno bolj se vse kopiËi oz. nabira. 
Zaradi tega se ne bomo mogli izogniti usodi, 
Ëe bomo še naprej tako nezainteresirani.  »e bi 

se vsak posameznik zaËel zavedati napak, ki jih 
dela in posledic v okolju, bi mogoËe lahko rešili 
svet.  Poskušajmo ohraniti oz. obnoviti naše 
naravno okolje in zaËnimo z reševanjem.

Katja Turk, 3. F
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BRALNI KLUB

PrviË smo se sreËale v torek, 27. 1. 2009, v uËilnici 5. 
Prišlo je šest dijakinj iz 5. FD1 razreda. Pogo-
varjale smo se o knjigi Marjane MoškriË Ledene 
magnolije. Glavne tri teme naše debate pa 
so bile: prijateljstvo, nasilje v druæini in prva 
ljubezen.

Marija Jerše, prof.
 

KULTURNI PRAZNIK

V petek, 6. 2. 2009, smo v poËastitev kulturnega 
praznika v dveh razredih (5. FD1 in 1. BF) izvedli 
recitacije Prešernovih pesmi. Vsak dijak je do-
bil svoj del besedila, katerega je moral Ëimbolj 
interpretativno in doæiveto prebrati. Recitirali 
smo dijakom manj znane Prešernove pesmi 
(Mornar, Nezakonska mati, Od æelezne ceste). 
Vsi so se zelo potrudili in zelo dobro opravili z 
branjem kljub zaËetni tremi. 

Marija Jerše, prof.

 

GLEDAL©KI KROÆEK

V Prešernovem gledališËu Kranj smo si v 
letošnjem šolskem letu ogledali 5 predstav Mo-
drega abonmaja, in sicer:

-  Moje pesmi moje sanje (druæinski muzikal),
-  Henrik Ibsen, Hedda Gabler (drama),
-  Jaan Tätte, Avtocestni nadvoz ali zgodba o   
 zlati ribici (sodobna drama), 
-  Jasmina Reza, Bog masakra,
-  Desa Muck, Blazno resno o seksu (druæinska   
 komedija).

Predstava Moje pesmi moje sanje mi je bila zelo 
všeË, ker je bila zanimiva in razumljiva. Scene 
so se dopolnjevale z igralci in njihovim govo-
rom.

Tatjana Dolenc, 3. F
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ZGODILO SE JE
22.-25. 1. 2009 
Sejem Turizem in prosti Ëas 

23. 1. 2009
Kulturni dan - ogled predstave Marka Raven-
hilla: Kok ti men zdej dol visiš

30. in 31. 1. 2009
Sejem Informativa 09

Na sejmu Informativa 09 so se predstavljale 
srednje šole in fakultete. Tudi naša šola se je 
predstavila v okviru konzorcija biotehniških šol 
Slovenije. Bilo je æivahno. S svojim igranjem na 
harmoniko sem pritegnil veliko ljudi, ki so se 
dlje Ëasa zadræali pri našem pultu. Na koncu 
sem ob podelitvi priznanj najboljšim dijakom, ki 
jih je podelila Zveza za tehniËno kulturo Slove-
nije, igral tudi na glavnem odru.  Bilo je zanimivo.

 Matej Kokalj, 1.»

8. 2. 2009
Prešernov dan - slovenski kulturni praznik

13. in 14. 2. 2009
Informativna dneva

16.-20. 2. 2009 
Zimske poËitnice

2. 3.-27. 3. 2009
PUD - 2. E in 2. IJ

4. 3. 2009
Zimski športni dan

 

 
6. 3. 2009
Ogled predstave “THE PICTURE OF DORIAN 
GRAY”

7. 3. 2009
Predpreizkus POM

9. 3.- 27. 3. 2009
PUD - 2.  CD

18. 3. 2009
Obisk dijakov Zvezne in zvezne realne gimna-
zije za Slovence iz Celovca. Razkazali smo jim 
šolo, sodelovali so pri urah slovenskega jezika 
ter zgodovine. Izdelali so cvetliËni aranæma. 
Ogledali so si sadovnjak, Ëebeljnjak, sonËno 
elektrarno. Odpeljali smo jih v Kranj, kjer so 
spoznali Prešernovo mesto. 

19. in 20. 3. 2009
Projektna dneva

20.-25. 3. 2009 
Sejem Flora
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20. 3. 2009
Tekmovanje bodoËih vrtnarjev in cvetliËarjev 
na 14. mednarodnem sejmu FLORA v Celju

22. 3. 2009
Sejem Altermed Celje

28. 3. 2009
Maturantski ples

30. 3.-3. 4. 2009
Na izmenjavi dve dijakinji iz Celja

31. 3.- 4. 5. 2009
PUD - 1. CD  

2.-5. 4. 2009 
Spomladanski kmetijski sejem v Komendi

3.-5. 4. 2009
VelikonoËna razstava 2009

3. 4. 2009
Ogled ©kofjeloškega pasijona

11. 4. 2009
II. cvetliËna trænica v TræiËu

17.-19. 4. 2009 
Spomladanski kmetijsko gorenjski sejem 
Agromehanika

27. 4. 2009 
Dan upora proti okupatorju

28. 4.-30. 4. 2009
Prvomajske poËitnice

1. in 2. 5. 2005
Praznik dela

ZGODILO SE BO
4. 5.-29. 5. 2009
PUD - 1. E

11.-15. 5. 2009
Naši dijakinji gresta na izmenjavo dijakov v 
Celje

11. 5. 2009 
Dijaki 1. N bodo odšli na ekskurzijo v Celovec

13. 5. 2009

VABIMO NA DAN SOLAT -  
Vse, ki se z ekološkim vrtnarstvom ukvarjate 
ljubiteljsko ali profesionalno, vabimo na “Dan 
solat”. 

Od 15.00 dalje si boste na ekološki trænici lahko 
ogledali in kupili razliËne ekološke pridelke in 
izdelke kmetov, ki imajo ekološki certifikat.
Ob 16.00 bo strokovni ogled kolekcije solat (28 
razliËnih sort).

Na delavnicah ob 18.00 boste lahko pripravljali 
solatne prelive ali  jedi iz soje.
Vsi, ki  æelite izvedeti veË o zdravi prehrani ali 
se s prehrano poklicno ukvarjate, pa se lahko 
udeleæite strokovnih predavanj:
dr. ©tefan MerkaË bo ob 17.00 predstavil nevar-
nosti gensko spremenjenih organizmov v æivilih 
in krmi,
ga. Vanja ©ubic bo ob 18.30 na predavanju “Ali 
so ekološka æivila pot do zdravja?” ponudila 
odgovore na ta in še druga vprašanja glede 
kakovosti æivil iz konvencionalne in ekološke 
pridelave ter predelave. 

Celoten dogodek je brezplaËen!
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Prosimo, da udeleæbo potrdite do petka, 8. maja, 
oz. do zapolnitve prostih mest na tel. 04/277 21 
45 ali 051 428 359 oz. irena.gril@guest.arnes.si.

Vljudno vabljeni!

 

15. in 16. 5. 2009 
Dan sonca

15. 5. 2009
Slavnostna predaja kljuËa 
Posaditev drevesa generacije
Maturantska parada v Kranju

15. 5. 2009 
Comenius - zakljuËek projekta

20. 5. 2009
Podelitev spriËeval za zakljuËne letnike

25. 5. 2009
ZaËetek spomladanskega izpitnega roka za POM

8. 6. 2009
ZaËetek spomladanskega izpitnega roka za ZI

12. 6. 2009
Nagradni izlet

17. 6. 2009
ZakljuËene ocene

24. 6. 2009 
Konec pouka in podelitev spriËeval 

25. 6. 2009
Dan dræavnosti

30. 6. 2009
ZaËetek dopolnilnih izpitov

2. 7.  2009
Seznanitev kandidatov z rezultati ZI

6. 7. 2009
Seznanitev kandidatov z rezultati POM in 
slavnostna podelitev spriËeval



37

RECEPT

HOLANDSKA JAJ»NA SOLATA

Za štiri ljudi boste potrebovali: 
1 cvetaËo, 
pol glave zelene solate, 
1 paradiænik, 
4 jajca, 
2 ælici majoneze, 
1 ælico ostre gorËice, 
1 navadni jogurt, 
1 æliËko mlete paprike, 
sol in poper. 

Priprava 
CvetaËo razdelite na cvetke in jih brez kocenov 
kuhajte v slani vodi 15 minut. Prelijte jih z mrzlo 
vodo in odcedite. 

Medtem zmešajte majonezo, gorËico, jogurt in 
papriko ter posolite in popoprajte po okusu. 

Paradiænik zareæite, potopite v vrelo vodo in 
olupite. Nato ga razpolovite, izstisnite sok in 
semenje ter ga zreæite na kocke. Zeleno solato 
razdelite na liste, jo operite in zreæite na tra-
kove. Jajca trdo skuhajte. 

CvetaËo in osminke jajc v plasteh naloæite v 
skledo, prelijte s solatno omako in okrasite z 
narezanim paradiænikom in zeleno solato, tako 
da je površina pisana. 

Dober tek!
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Vodoravno:
1. Reka, ki je znana po soških postrvih.
2. »lovek, ki je odkril Ameriko: Krištof ...?
3. Prvo vesoljsko plovilo, ki je pristalo na Luni = ... 11.
4. Avtohtona pasma slovenske Ëebele: Kranjska ...?
5. Slovenski minister za okolje Karl ...?
6. V teroristiËnem napadu leta 2001 porušena zgradba z  
 imenom World Trade ...?
7. Omejen Ëlovek.
8. Katera dræava je predsedovala EU v prvi polovici leta   
 2008?
9. Najvišja slovenska gora.
10. Svetovni problem prevelikih emisij CO2 = ... segrevanje.
11. Neumit Ëlovek smrdi kot ...?
12. Sveta knjiga Islama.
13. Ime avta, znamke Renault, ki ga izdelujejo 
 v Novem mestu.
14. Svetovna teroristiËna organizacija.

15. Kralj æivali.
16. Pomanjševalnica za æensko ime Neæa.
17. SneguljËica in sedem ...?
18. »loveku podobna æival.
19. Predsednik dræave Republike Slovenije Danilo ...?
20. Æe umrli papeæ Janez ... II.
21. Oklepniki, ki jih je kupila slovenska vojska, se imenujejo:  
 finska ...?
22. Denarna enota, ki je nasledila slovenski tolar.
23. Najbolj oblegan slovenski civilist s strani dræave Hrvaške:  
 Joško ...?
24. Glavno mesto Slovenije.
25. NajveËja humanitarna oranizacija v svetu.

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

            __  __  __  __      __  __  __  __  __

KRIÆANKA 

Pravilno rešenemu geslu dopišite ime, priimek in razred ter ga oddajte v knjiænico. 
Nagrado za pravilno rešeno geslo iz prejšnje številke dobi: Nina Kobal, 5. FD1
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SUDOKU
»e æelite razmigati svoje sive celice, rešite 
spodnjo nalogo. S pomoËjo æe vpisanih številk 
zapolnite lik tako, da bodo v vsaki vrstici, v 
vsakem 

4 1 8 5

3 7 8

5 7 9

1 4

4 5 7 9 3 6 8

2 4 7 6

3 4 2 1

1 3 6 9

1 3 7

4 2 8

3

5 6 8

8 4 5 3 7 6

4 5

4 8 2 6

5 7

6 1 2 9 3

stolpcu in v vsakem kvadratu vpisane vse 
številke od 1 do 9. V vrstici, stolpcu in kvadratu 
se nobena številka ne sme ponoviti.
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Projekt sofinancirata:


