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Fotografija z naslovnice:  
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Oblikovanje naslovnice:  
Anamarija Tušar, Krištof Šinkar.

Avtorji fotografij:
dijaki in uËitelji BC Naklo.

Tiskano v Tiskarni Oman, 500 izvodov,
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BioHazard

1. letniki

Vozila naπe 
prihodnosti
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Uvodnik
Dragi bralci! 

Pred nami je nova, sveža, prenovljena oblika Mladih 
brazd! PosveËena je predvsem dnevu poklicev in 
gimnazije, ki je na naši šoli 25. 10. 2012. Upamo, 

da boste ob branju uživali vsaj toliko, kot je uredništvo 
pri ustvarjanju in pisanju Ëasopisa. Kot boste opazili, ko 
ga boste prelistali, imamo kar nekaj novih rubrik. Ker pa 
ste bili tako pridni in tako množiËno pisali Ëlanke, se je 
zgodilo, da nam je zmanjkalo prostora in bodo nekateri 
prispevki objavljeni v naslednji številki. Hvala vsem, ki 
ste karkoli prispevali … Super ste! Upam, da bomo sku-
paj naredili naslednji Ëasopis še boljši!

Želimo vam veliko navdiha v dolgih jesenskih veËerih! 

Katja Ëop, 3. M

Poziv k sodelovanju

Ob Prešernovem dnevu (8. februarju) priprav-
ljamo posebno izdajo Mladih brazd, ki jih 
bomo dijaki oblikovali popolnoma sami. 

V njej bodo objavljene naše pesmi, slike, naša 
razmišljanja … Ëe imaš kakršnekoli prispevke: pes-
mi, slike, fotografije, ali pa morda idejo za Ëisto 
novo rubriko, te vabimo, da se nam oglasiš na naš 
novi naslov mlade.brazde@gmail.com ali pa svo-
je izdelke predaš komu iz uredništva. VeË nas bo 
sodelovalo, boljši bo Ëasopis! 

Ne pozabi! V knjižnici lahko obišËeš kotiËek 
Mladih brazd in napišeš teti Milici vprašanje, ga 
vržeš v škatlo in ona ti bo v eni od naslednjih 
številk odgovorila nanj!

Vozila naše prihodnosti

Le kakšna bodo? Kakšna bo 
njihova oblika, cena, bodo 
ta vozila manj onesnaževala 

okolje, na kakšen pogon bodo? Na 
vsa vprašanja smo dobili odgovore na 
našem EKO-dnevu. Delovno soboto je 

na naši šoli obarvala tema “Dan brez 
avtomobila.” Tako uËitelji kot dijaki 
so v šolo prikolesarili, se pripeljali z 
motorji, veË se jih je pripeljalo skupaj 
z avtomobilom ali so uporabili javni 
prevoz. Zakaj? Prejšnji teden v so-
boto, 22. 9. 2012, je bil mednarodni 
dan brez avtomobila in košËek mo-
zaika pri varovanju okolja smo želeli 
dodati tudi na naši šoli. Obiskal nas 
je inovator, gospod Janez AliË iz Gro-
suplja, ki je osnoval prvi slovenski 
e-avtomobil. Predstavil nam je svoje 
bogate izkušnje, potek snovanja svo-
jega prvega elektriËnega avtomobila, 
ki je trenutno na testiranju v slo- 
venskih višje ležeËih krajih. EKO-dan 

sta popestrili tudi podjetji Svarun iz 
Struževega in Peugeot Slovenije, ki 
sta na našo šolo pripeljala primerke 
elektriËnih avtomobilov, dijake pa 
so predstavniki podjetij popeljali po 
šolskem igrišËu. Najpogumnejši dijaki 
in uËitelji so se zapeljali kar sami. 
Ogledali smo si tudi polnilnico za pol-
njenje elektriËnih avtomobilov. In kaj 
smo si najbolj zapomnili? Za 100 km 
vožnje z elektriËnim avtom porabimo 
približno 1 evro. Za eno polnjenje po-
rabimo približno šest ur, s polnjenjem 
pa prevozimo do 200 kilometrov. 

EKO-dan si bomo zapomnili 
tudi po rojstvu novega šolskega rock 
benda in utrinkov od pouka naravo-

varstvenih tehnikov. Odziv sošolcev 
in uËiteljev je bil pozitiven. Že 
teden poprej smo priËeli z ekološkim 
osvešËanjem preko šolskega radia, 
naš cilj pa je bil, da bi vsi Ëim veË 
pešaËili ali uporabljali javna sredstva, 
ne samo ta dan, paË pa vsak dan. 

Piko na i smo naredili z zbiran-
jem odpadnega Ëasopisnega papirja 
tekom tedna. Zbrali smo 700 kg pa-
pirja. 

Dijaki 3. N razreda pod mentorstvom 
Nataše Kunstelj 

Foto: Marta Skoberne, prof.
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Utrinki s prakse 
na avstrijskem 
Koroškem

Bivanje na avstrijskem Ko- 
roškem je bilo zame neverjetna 
izkušnja. Ne samo, da sem se 

nauËil veliko praktiËnih spretnosti, 
imel sem priložnost pokukati v vsak- 
dan prijaznih in delovnih ljudi, ki 
poseljujejo ta del Avstrije. Tu so ljud-
je pristno povezani z naravo in prid-
no obdelujejo svojo zemljo. Korošci 
imajo prav posebno delovno vnemo, 
katere delËek sem lahko zaËutil ob bi-
vanju pri družini Lippusch. Delo je na 
Avstrijskem posebna vrednota, ki jo 
visoko cenijo in je pri kmetih nekaj  
samoumevnega. Tu ima tradicija 
moËen vpliv na vsakdan ljudi in se 
zelo uspešno prenaša iz roda v rod. 

Zanimivo se mi je zdelo tudi to, 
kako so ljudje res povezani drug z 

drugim. Gorski kmetje so v zelo dobrih 
odnosih s svojimi sosedi, saj se zaveda-
jo, Ëe bodo sodelovali, bodo moËnejši. 
Zato veliko dela opravijo skupaj in 
radi posodijo kakšno orodje ali stroj 
sosedu, ki ga potrebuje. Hkrati pa živi 
v mestecih tudi kulturno življenje z ve-
liko galerijami in muzeji. Veliko je tudi  
trgovin z domaËimi izdelki kmetov, ki 
svoje izdelke uspešno tržijo v okviru 
Copple Kaše. 

Pri praktiËnem pouku sem pri-
dobil znanje priprave Ëajev, postopka 
sušenja in nabiranja cvetja. Spoznal 
sem tudi nekaj novih receptur vla-
ganja zelenjave in naËinov promocije 
izdelkov. 

Povezovanje naše šole z avstri-
jsko Koroško se mi zdi odliËna stvar. 
Rad bi se zahvalil vsem pristojnim, ki 
so omogoËili projekt izobraževanja. 
Menim, da bi morali z avstrijsko 
kmeËko izobraževalno skupnostjo 
v prihodnosti sodelovati v še veËji 
meri. Nasploh pa menim, da bi se 
morala slovenska javnost veliko bolj 
zanimati za dogajanje na avstrijskem 

Koroškem. Ne le zaradi tega, ker Ëez 
našo severno mejo živi veliko sloven-
skih rojakov, temveË predvsem zato, 
da bi videli kakšno družbeno ureditev 
ima avstrijska Koroška in kakšno je 
gospodarstvo pri njih. Naj omenim 
samo en primer: celotna Železna Ka-
pla se ogreva na lesno biomaso, ki jo 
dobivajo prebivalci iz lokalnih goz-
dov. IzkorišËanje naravnih virov je 
v Avstriji na nivoju, ki bi lahko bil 
Sloveniji, glede na našo pokritost z 
gozdom, za zelo pozitiven zgled. 

Skratka v teh desetih dneh bi-
vanja na avstrijskem Koroškem, ki 
so minili prehitro, sem bil lahko 
priËa pristnemu življenju z naravo, 
Ëudoviti kultiviranosti okolja in 
spoznavanju prijaznih ljudi. »e bo 
možnost ponovnega izobraževanja 
na Koroškem ali kakšna izmenjava z 
dijaki iz Avstrije, se bom z veseljem 
prikljuËil in sodeloval v tovrstnih 
projektih. 

Sebastijan ZupanËiË, 4. F
Foto: Sebastijan ZupanËiË

Spoznavanje Rezije in njene kulture

V okviru projekta LEONARDO DA VINCI se nas je 
10 dijakov Biotehniškega centra Naklo udeležilo 
14-dnevnega bivanja v Italiji, da bi se kulturno-

jezikovno izpopolnjevali ter krepili odnos do naravne in 

kulturne dedišËine preko naših meja. Prebivali smo v hiši, 
ki je del njihovega narodnega parka Prealpi Giulie. Vsak 
dan smo glede na program opravljali razliËna koristna 
dela v naravi, spoznali tamkajšnje kraje, obiËaje in ljudi. S 
skupnimi moËmi smo uredili okolico gorske staje, poboËja 
za žive jaslice ter na festivalu jabolk na stojnici predstav-
ljali našo šolo. Ogledali smo si kraje Venzone, Tolmezzo, 
Sauris, Cividale. Obiskali smo pršutarno, muzej metuljev, 
kmetije, muzej o Reziji, festival jabolk, osemenjevalni 
center. Prehodili smo tematsko pot Lipa in del obmoËja 
narodnega parka. Sodelovanje v projektu nam je odprlo 
nova obzorja, spoznali smo življenjski utrip tamkajšnjih 
ljudi. Vsem nam pa je skupna ljubezen do narave, kulturne 
dedišËine in ohranjanje le-tega. Domov smo se vrnili polni 
lepih vtisov. 

Gabrijela SukiË, 3. N
Foto: Vid Razinger, 2. L 
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2. M IN 2. L

Kaj so o taboru povedali dijaki? 

• Najbolj mi je bilo všeË druženje s 
sošolci, v spominu pa mi bodo os-
tala Lovrenška jezera zaradi “ne- 
verjetnega” razgleda.

• Tabor, brez šole, že to je dovolj, 
da uživaš. DrugaËe pa brez prave 
družbe in zanimivih aktivnosti ne 
bi šlo. Od lokostrelstva pa vse do 
plezanja je bilo naravnost fan-
tastiËno. Tabor je bil prav zago-
tovo nepozaben za mnoge od nas.

• Na taboru mi je bilo zelo všeË, žal 
pa je trajal samo tri dni. Najboljše 
pa je bilo prvega dne v Termah 
ZreËe.

• V spominu so mi ostali veËeri …

• Tabor v Gorenju je zakon. UËitelji-
ca Snežana carica. Bilo je nepo- 
zabno in neponovljivo.  

Foto: Petra Kern, 2. M

2. BF in 2. »

Novo šolsko leto se je priËelo 
super, saj smo dijaki 2. BF in 
2. » že 3. 9. 2012 spakirali 

prtljago in odrinili na 3-urno vožnjo 
proti Kobaridu v dom Kavka. Prvi dan 
smo se namestili in odšli na krajši po-
hod. 

Naslednji dan smo že zjutraj peš 
odšli v Italijo, v vas Topolovo, ki je 
vËasih štela 2.000 prebivalcev, danes 
pa jih tam živi komaj 20. Vasica je 

Tabor - Gorenje nad ZreËami (24.-28. 9. 2012)

Tabor - Kavka pri Kobaridu (3. 9.-5. 9. 2012)
preprosta, umirjena in lepo urejena. 
VeËina lepih hišk oddajajo v najem. 

Ogledali smo si tudi Kavkno 
jamo, ki je ime dobila po pticah 
kavkah, ki so vËasih zahajale v jamo, 
da so se zašËitile pred mrazom. Danes 
tja ne zahajajo veË tako pogosto, saj 
jih prisotnost Ëloveka moti. 

ZveËer smo zakurili taborni 
ogenj, posedli okrog njega, za po- 
pestritev pa je eden izmed fantov cel 
veËer igral na harmoniko. Imeli smo 
pravo malo veselico in plesali ob 
domaËi glasbi in tabornem ognju. 

3. M IN 3. L

Na taboru smo uživali in se nauËili 
veliko novih stvari, kot so npr. strel-
janje z lokom, plezanje po umetni 
steni, orientacija. Šli smo tudi na po-
hod na Roglo ter v Terme ZreËe. V 
prostem Ëasu smo igrali nogomet in 
odbojko, raziskovali okolico ter se uËili 
igrati kitaro. Imeli smo se super!  

Nejc »esen, 3. M
Foto: Nina Kemperle, 3. M

Naslednji dan smo se z avtobu-
som odpeljali v sirarno Planika, kjer 
imajo manjšo proizvodnjo s 40 za-
poslenimi. Proizvajajo kefir, jogurte, 
sire in druge sirne izdelke. Za konec 
smo se ustavili še v muzeju prve 
svetovne vojne, kjer so nas pouËili o 
življenju v takratnih razmerah. 

Vrnili smo se z lepimi spomini na 
pretekle tri dni.  

Ines Lampreht, 2. B

Foto: Lucija Burnik in  
Nadja Kaplja, 2. F
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Lep pozdrav mladim bralcem!

V tem klepetu se mi bosta predstavila dijak in di-
jakinja, Luka Bobnar in Manca Zaverl, ki sta se 
udeležila regijskega in nato državnega tekmovanja 

v oranju.

Kje je potekalo regijsko tekmovanje?

Na Spodnjem Brniku, 18. 3. 2012. 

Koliko tekmovalcev se ga je udeležilo? 

Pomerilo se je 8 tekmovalcev, in sicer štirje s plugi 
krajniki ter štirje z obraËalnimi plugi. 

Seveda je bilo tekmovanje prostovoljno, udeleženci 
pa so prišli iz vse Gorenjske, pa tudi vseh starosti so bili, 
mladi in stari.

Kdo je bil vaš mentor?

Delovali smo pod vodstvom Gašperja TiËarja, ki je bil 
odliËen mentor.

Kakšna je bila vaša uvrstitev?

Vsi udeleženci smo bili zelo dobri, vsak se je potrudil 
po svojih najboljših moËeh. Moramo pa poudariti pred-
vsem zmago naše gimnazijke Mance Zaverl iz 3. M, ki je s 
plugom krajnikom zmagala na regijskem tekmovanju.

Bili pa ste tudi na državnem tekmovanju v oranju.

Udeležili smo se tudi državnega tekmovanja v oranju, 
ki je bilo letos v Brežicah na Dolenjskem. Tekmovanja so se 
udeležili Manca Zaverl in Matic Urh, Luka Bobnar in Jerca 
Zaverl, ki sta zastopala Gorenjsko. Osvojili so 3. mesto.

Kakšni so bili obËutki?

ObËutki ob rezultatih so bili fantastiËni. Pa tudi ob do-
bri družbi z novimi prijatelji, s katerimi smo izmenjali tudi 
veliko novih spoznanj in izkušenj.

Tekmovanje v oranju

Zakaj tekmujete v oranju?

Tekmovanje v oranju povezuje veliko slovenskih kme-
tov vseh generacij, tekmujemo predvsem zaradi druženja 
in izmenjave izkušenj o novih tehnologijah plugov in teh-
nikah oranja. Še posebno mesto pa ima družinska tradicija, 
ki je ne smemo zanemariti, paË jo moramo prenašati iz 
roda v rod.

Kaj pa svetovno tekmovanje?

Tudi do svetovnega praga se hitro pride, kar sta 
spoznala tekmovalca Jure Filak na krajniku in Igor Pate 
na obraËalnem plugu. Oba se bosta v naslednjem letu 
udeležila svetovnega tekmovanja v oranju v Kanadi.  

Jure Grmek, 4. » 
Foto: Manca Zaverl, 3. M

MARY BALOGH: KriËeË klobuËek 
(The Plumed Bonnet)

Zgodovinski ljubezenski ro-
man napisan izpod peresa angleške 
pisateljice Mary Balohg. Knjiga go-
vori o paru iz razliËnih družbenih 
stanov. Trideset letni Vojvoda Bridg-
water se po službenem potovanju 
pelje nazaj v London. Na poti opazi 
damo s klobuËkom z veliko peresi. 
Misli, da je pocestnica in jo povabi 
v svojo koËijo, da si malo razvedri 
že tako dolgoËasno vožnjo. Dama po 
imenu Stephanie Gray mu med potjo 
pripoveduje, da je guvernanta, ki je 
namenjena po svojo dedišËino, ven-
dar so jo med potjo oropali in je os-

tala brez denarja. Vojvoda se ob njeni 
pripovedi zabava in ji ne verjame. 
Tako jo pospremi do posesti, ki naj bi 
jo podedovala in ugotovi, da govori 
resnico. Ker je bilo v tistem Ëasu zelo 
sporno, Ëe sta bila moški in ženska 
tri dni skupaj brez spremljevalcev, jo 
vojvoda prosi za roko. Stephani spre-
jme, vendar jo Ëaka veliko dela, saj 
ni navajena življenja kot vojvodinja. 
Bosta na koncu spoznala, da se imata 
rada in bosta sreËna do konca svojih 
dni kljub temu, da sta bila prisiljena 
v poroko?  

KATHLEEN E. WOODIWISS: Zimska 
vrtnica (A rose in winter) 

Roman Zimska vrtnica je eden 
pisateljiËinih najslavnejših romanov. 

Govori o hËeri vaškega župana, Eri-
enne Fleming, iz majhnega angle- 
škega mesta. Med veliko snubci jo 
najbolj mika jenki Christopher Seton. 
Toda njen oËe so odloËi, da jo bo 
zaradi pomanjkanja denarja na dražbi 
prodal najboljšemu ponudniku. Kupi 
jo skrivnostni lord Saxton, ki je 
zaradi svojih opeklin pokrit z masko 
in se prikaže samo takrat, ko je noË. 
Živi v svojem velikem gradu Saxton 
in ga poËasi obnavlja, saj je pred leti 
pogorel. Čeprav se Erienne izmika 
svojemu možu, poËasi spoznava, da 
je dobrega srca. Vendar njeno srce 
bije le za Christopherja. Neke noËi pa 
spozna, da sta si lord Saxton in Chris-
topher podobna …  

Simona AhaËiË, 3. L

Prebrali smo
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6 1. BF

Mi smo najboljši med vsemi generacijamiin vsi se radi imamo. 
Vsi skupaj držimo,
ko se nekomu “utrga”, ga zadržimo.   
Pred uËitelji se skrijemo, zato ven odhitimo 
in se smejimo. 
Vse si povemo 
in skupaj sladoled pojemo.Gremo na “kofe” in sok,pa se mamo fino.

1. CD
Mi smo gospodarji in vrtnarji,

skupaj pri pouku sedimo,

na praksi pa se razdelimo.

Vrtnarji v rastlinjake hitimo

in rastline razmnožimo.

Vsak od nas dela, kar si želi,

zato rastline goji.

ZelišËa sušimo, jih drobimo

in namoËimo, da Ëaj naredimo.

Gospodarji radi delamo, 

se zabavamo in uËiteljem nagajamo.

Poskrbimo za Ëebele, konje, krave,

sadovnjak in obdelovalne planjave,

da zagotovimo pridelke taprave.

1. 
Smo razred kmetijsko-podjetniških 
tehnikov.

1. E
Sedimo v 1. E razredu 

in hodimo po tankem ledu,

smo zelo razliËni,

skupaj smo presreËni.

Redko kdaj zamujamo,

razen, ko na kavi spomine obujamo.

Prišli smo kot fazani,

tega imena še nismo oprani.

Naša razredniËarka Štefetka,

lepa in prijazna kot marjetka.

1. GK
Smo pridni in veseli,obËasno tud’ poredni.

Kadar v šolo zamudimo, se ravnatel’ce bojimo,zato naslednjiË pohitimo.
O kmetijstvu se uËimo,da znanje pridobimoin gospodinjcem delo naložimo.

1. BF

1. CD

1. 

1. E

1. GK
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1. N
Mi smo prvi N. 

N kot naravovarstveniki.

Skrbimo za naravo, 

briga nas za zabavo,

živimo z naravo, 

zašËitili bomo vse, 

kar je zdravo. 

Radi mamo raznolikost, 

spoštujemo oliko.

Skupaj stojimo, 

nikogar za sabo ne pustimo.

1. H
Smo nasmejani, prijazni in zabavni. 

VšeË so nam novi prijatelji in 

prijazna uËiteljica, 

ki nas veliko nauËi.

Pri praksi peËemo razne slašËice, 

zato po šoli tako lepo diši.

1. IJ
Od nekdaj lepo je ta razred slovel,po pameti, znanju lepo se je imel.Smo slavni in glavni, najlepši na šol,zavidajo slavo nam daleË naokol’.

Po šoli drvimo, vse zaprašimoko k malici pridrvimo,vse ËakajoËe prehitimo.
Ko domov odhitimo,vse avtobuse zamudimo,tako paË je, Ëe vam je všeË al’ ne.´

1. H

1. IJ

1. L

1. M

1. N

1. L
Mi smo prvi L,

v Naklo hodimo,

Ëeprav gimnazija smo,

se ne piflamo,

mi zabavni smo 

in radi v šolo hodimo.

1. M
Iz osnovne šole smo odšli,
Ëeprav nam manjkalo niË ni.
Nove sošolce smo spoznali, 
takoj se vsi skupaj nasmejali.
Nova šola super je, 
štiri leta zabavali bomo se.
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POLJUB METULJA
Dragulj jezera je žarel, 
v objemu gorskih step                                               
od plahih ptic odmev                                             
 je prebujen metulj vzletel.

Tam me je žarek obžarel,                                
zaslepil žgolet sinic                                                  
prek ramen mi rahel veter je zavel,                          
dih Metulja me je spreletel!

Iz oËesa se je solza utrnila,                             
Metulj se je dotaknil mojih lic,                             
duša se je z angelom spojila                            
poslušala omamni sem metuljev 
klic.

Dih se je v eho spremenil                                        
Metulj na krilih me je obdržal,                                         
s poljubom zgodbo mi razkril…                                    
… me bo v objemu vedno negoval.

Pia SoboËan, 3. M

TIHI VE»ER
Tihi veËer poln je dežja,
tisoË drobnih biserov utrganih z neba.
Na trdo zemljo spušËajo se,
zavese spletenih niti,
kriËijo svoje ime. 

Še mesec se joËe in zvezdna preproga 
izgublja svoj sijaj,
poËasi mrak se spušËa,
hlad se objema stopal.
Bila je krhko, nežno dekle,
ki v noËi s teboj je izgubila vse.
Nisi ji dal Ëasa, da bi poËasi odvrgla 
pernata krila,
zdaj je le prah, v pepel se je 
spremenila.
Zakaj si strl vse kar živelo je v njej,
zakaj si dopustil, da joËe, ko skloniš 
se k njej?

Dež poËasi hladi razbolelo telo;
duša je ranjena tako zelo,
da zapušËa kraj, kjer vzel si si jo.

M.S.

V SOLZAH ZASPIM …
Temni oblaki so zbrani
krog lune, ki vleËe jih vase,
na nebu kraljuje le zase.

Ko v solzah zaspim,
sanjam svoj svet,
svet drugaËen od tega;
svet daleË od zla, krivic, nesreË,
daleË od tatov, morilcev, vojn in 
grozot,
daleË od solz, v katerih zaspim.

»eprav Ëez dan sem kamen,
zveËer sem mehka.
»eprav Ëez dan ne kažem boleËin,

zveËer se odtalim.
»eprav je svet grozán;
živim za svoj svet,
ki sanjam ga, ko v solzah zaspim.

A.M.Z.

LAHKO, TEŽKO
Je sanjat težko,
Ëe nimaš noËi, 
z lahkoto pa gledat v nebo,
da tvoje srce odfrËi.

Lahko je osebo vzljubiti,
zagledati se v zunanjost.
A težko je odkriti,
kako krhka je njena notranjost.

Lahko ti napišem cel song, 
posveËen le tebi,
a tako kot premakniti tonski 
gong,
težko biti odkrit je o sebi.

Lahka je pot do spoznanja,
ko nekdo te za sreËo odere,
a trnovo težka je pot do znanja,
ko srce še uËi se in bere.

Srce je kot Ëlovek,
vedno v dilemi,
lahko ljudje smo,
a težko vedno iskreni.

Tyke
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Prvi šolski dan

Modre oËi, skoraj Ërne me 
opazujejo v ogledalu. Sledi-
jo mi od glave pa vse do 

nog. Gledajo, kako se telo trese.

ŽivËna sem. Danes je moj prvi 
šolski dan na novi šoli. Strah me je. 
Roke so potne, ustnica pogrižena. 
Vzamem torbo, obujem rdeËe ‘’all-
starke’’ in se odpravim z avtobusom 
v šolo. Opazujem vse te najstnike, 
ki se poznajo že leto ali dve in so 
najboljši prijatelji, potem pogledam 
sebe. Usedem se na prosti sedež. Po-
leg mene se usede fant z razmršeno 
frizuro in pirsem v jeziku. Srce mi 
je bilo s hitrostjo 100 km/h. “Saj je 

prost sedež kajne?” vpraša potem, ko 
že sedi in se mi nasmehne. Pokimam 
mu. Na poti iz avtobusa so me skoraj 
poteptali. Ko sem stopila v uËilnico, 
sem na sebi Ëutila radovedne poglede, 
vsi so me “Ëekirali” ter si šepetali na 
ušesa. Usedla sem se poleg fanta, ki 
je sedel poleg mene v avtobusu. Zo-
pet mi je namenil nasmeh. Tokrat 
se mi je predstavil. Že prvo uro sva 
klepetala, profesorica matematike 
nama je namenjala grde poglede ter 
dodelila uro pripora. To mora biti 
nekakšen rekord. Prva ura na šoli in 
že pripor. Definitivno me obožujejo 
(profesorji namreË). Med priporom 
sva se kar ujela. Pogovarjala sva se 
o tisoË in eni stvari. Dogovorila sva 
se za popoldanski sprehod. Hodila sva 
po poti polni kamenËkov. Prijel me je 

za roko, me pogledal in se nasmehnil. 
“Kaj je?” sem ga vprašala. “NiË, niË 
samo nisem si mislil, da se bo kdaj 
tako lepa punca hotela pogovarjati 
z menoj.” Zardela sem. Objel me je. 
»utila sem, da se nekaj dogaja v mo-
jem trebuhu. Prisegla bi, da to niso 
bili samo metuljËki. Njegov objem 
je bil nekaj najlepšega. In kako diši. 
Ohh. Poljubil me je. Zdaj niso bili v 
trebuhu samo metuljËki. Bilo je kot v 
nebesih. To je bil zagotovo najlepši 
prvi šolski dan v mojem življenju. 
Pogledala sem v nebo. Bilo je vijoliË-
no, modro, Ërno, kot razbito ogledalo 
na tisoËe majhnih delcev. Bilo je pre- 
lepo.  

D. »., 2. M

Loh se delaš norca iz mene, kokr ti sede,
sam najprej obuj moje Ëevlje in živ moj življenje!
Ne obsojaj ljudi, Ëe poznaš le ime,
ker nikoli ne veš, kaj skriva to srce.
»e si suh si bolan, Ëe kadiš si narkoma.
No lajfr Ëe neËemu si predan,
pjanc Ëe za brzdej si pijan,
mal slabš obleËen, pa si že cigan!
»ist si nesposoben Ëe enkrat fukneš klas,
Ëe pa se uËiš pa morš odtegnt pas!
Tipi so ne zreli, žoke pa so high,
zihr si neumen, Ëe si policaj!
Ne vtiki se v moj lajf, Ëe svojga ne znaš živet,
brigi se zase in nehi že noret.
Nehi opravljat ljudi, ki jih ne poznaš,
kar slišiš od drugih ljudi, lahko je tudi laž!
A so te užall, dej pejt naprej,
dvigni svojo glavo in naprej zdej glej!
Ne obremenjuj se z glupimi ljudmi,
ki znajo grozit samo z izgubljenimi zobmi!
Niso vredni tvojih solz in trpljenja,
raje živi zdej, ker ne dobiš druzga življenja.
»e v šoli ti lih ne gre,
men vrjem, da v lajfu znajdu se boš še!
Ne dovoli, da to te podre,
ker drugi ljudje, samo zase brigajo se še!
Zato ne vtiki se v moj lajf, Ëe svojga ne znaš živet,
brigi se zase in nehi že noret.
Nehi opravljat ljudi, ki jih ne poznaš,
kar slišiš od drugih ljudi, lahko je tudi laž!
A se ti sploh splaËa zaradi drugih trpet?
Ne daj jim tega veselja in ne nehi živet!

TANJINE PESMI

Tanjine pesmi Vse kar zdajle slišim, so kapljice dežja!
Vse kar zdajle Ëutim, je moj utrip srca!
Vse kar si želim, je da skupaj bi bila!

En pozdrav, en dotik in ena sama solza,
to so te dogodki, ki povedo kakšna je ta zgodba!
Eno Ëustvo, en spomin, želja ena sama,
išËeš, koplješ, hoËeš in vse kar ti ostane je še ena jama!
En pogled, en obrat in le ena pot,
konËajva to poglavje in ostaniva si bot!
Ena ljubezen, en tip in le Ëustvo eno pravo,
to je ta oseba, ki je nimaš za zabavo!
En padec, en vzpon, drugo gre naravnost,
Ëe že maš probleme, ne jih dt v javnost!

Vse kar zdajle slišim, so kapljice dežja!
Vse kar zdajle Ëutim, je moj utrip srca!
Vse kar si želim, je da skupaj bi bila!

Vse je le po eno, ker dvakrat veË ne gre,
saj probu bi še enkrat, ampak tako to je!
Srce je eno celo, saj polovici ma že dve
in kaj mi to pomaga, Ëe ti imaš obe!?
Bi pa ne bi in ne vem kaj še vse!
Vem pa, da to kar Ëutim, Ëist resniËno je!
Si edina oseba, ki lahko me spravi do obupa,
edina oseba, ki mi vse zaupa.
Samo ti lahko povzroËiš, da moje srce bije hitreje
in le tvoj objem je tisti, ki me zares pogreje!

Vse kar zdajle slišim, so kapljice dežja!
Vse kar zdajle Ëutim, je moj utrip srca!
Vse kar si želim, je da skupaj bi bila!

»e že smo spet pri enki,
naj povem še to;
eno je življenje, ne dovoli, da uniËi ti ga kdo
in uživaj Ëist do konca, dokler le lahko!

Tanja Tomažin, 2. M
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Na prvi šolski proslavi so 
bili prava atrakcija. Kljub 
navdušenju publike, o njih 

vemo zelo malo. Zato smo se novi-
narji Mladih brazd odloËili, da jih 
“izprašamo” in vam jih predstavimo. 

Imena Ëlanov:

- Aljaž - “Afro” - vokal
- Marko - bobni
- Žan - “Žanex” - bas kitara
- Matic - ritem kitara
- Leon - solo kitara

Nato smo Ëlane zbrali skupaj in 
jih povprašali o njihovi skupni glas-
beni poti.

Kdo je dal pobudo za nastanek 
benda?

Leon.

Kako ste izbrali pesmi za vaš prvi 
nastop?

Izbrali smo veË pesmi, jih nato 
izloËali, vmes pa še nekajkrat zamen-
jali.

BioHazard -
πolski bend

Koliko Ëasa in kje ste vadili?
Vse skupaj smo vadili enajst ur v 

predprostoru telovadnice.

Kakšen je bil obËutek nastopati 
pred celo šolo?

Vsi smo bili “po.....”, Marku se je 
celo naježila koža.

Najljubša pesem?
Nisem veË s tabo od Big Foot 

Mame.

NaËrti, želje za prihodnost?
Together 4 ever!!

Prvi Ëlan je Aljaž. 

Rojstni datum: 
13. 10. 1997

Izkušnje: 
glasbena šola

Glasbila, ki jih igra: 
diatoniËna in klavirska 
harmonika, kitara in 
sintisajzer

Najljubša glasbena 
zvrst: 
rock in ostalo

Najljubši izvajalec: 
Green day

Zanimivosti: 
poje že od rojstva

Drugi je Marko.

Rojstni datum: 
18. 12. 1995

Izkušnje: 
9 let bobnov, 6 let 
glasbene šole

Glasbila, ki jih igra:
bobni, ksilofon, tolkala

Najljubša glasbena 
zvrst: 
metal, rock

Najljubši izvajalec: 
bivši bobnar Avenged 
sevenfold, D Rev

Zanimivosti: 
/

Tretji je Žan.

Rojstni datum: 
2. 11. 1995

Izkušnje: 
4 leta bas kitare

Glasbila, ki jih igra: 
bas kitara

Najljubša glasbena 
zvrst: 
rock, house

Najljubši izvajalec: 
/

Zanimivosti: 
za glasbo in igranje bas 
kitare se je navdušil sam

»etrti je Matic. 

Rojstni datum: 
27. 1. 1997

Izkušnje: 
3 leta kitare

Glasbila, ki jih igra: 
ritem kitara 

Najljubša glasbena 
zvrst: 
rock

Najljubši izvajalec: 
Slash

Zanimivosti: 
za igranje kitare ga je 
navdušil prijatelj

In še zadnji Ëlan Leon. 

Rojstni datum: 
19. 12. 1994

Izkušnje: 
4 leta kitare

Glasbila, ki jih igra: 
solo kitara

Najljubša glasbena 
zvrst: 
punk, rock

Najljubši izvajalec: 
Bon Jovi

Zanimivosti: 
je samouk

Bi kaj sporoËili bralcem Mladih 
brazd?

Žan, Marko in Matic so samski, 
Leon in Marko legendi.

Sprejemamo glasbene želje in jih 
z veseljem odigramo.

PoišËi nas na facebooku ;).  

Nika BerËiË 3. M, Katja Ëop 3. M in 
Anamarija Tušar 2. L

Foto: Gašper Stanonik, 3. F
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Pozdravljeni! 

Moje ime je Milena Elizabeta 
Tina, vendar me vsi kliËejo 
teta Milica. Ne sprašujte 

zakaj in kako, ker tega še sama ne 
vem, a tako paË je in mene ne moti. 
Pravzaprav se mi zdi prav prisrËno. 
Prihajam iz daljnih krajev in v svo-
jem življenju sem doživela in videla 
že marsikaj zanimivega, neverjetnega 
pa tudi groznega. 

Na predlog urednikov vaših Mla-
dih brazd sem se odloËila, da delËek 
svojega Ëasa in znanja posvetim vam. 
PrepriËana sem, da imate kot mladi, 
ki vstopate v svet odraslih, polno ne-
odgovorjenih vprašanj. 

Z veseljem se bom posvetila 
vašim vprašanjem in se po svojih 

Nasveti tete 
Milice

najboljših moËeh potrudila, da nanje 
odgovorim. Uredniki so mi sporoËili, 
da lahko svoja vprašanja napišeš na 
listek papirja in ga položiš v škatlo, ki 
bo v šolski knjižnici namenjena Mla-
dim brazdam. Vprašanja bom prebra-
la samo jaz, da pa ne bi bilo kakšnih 
neprijetnosti, naj bodo anonimna.

Za prviË bom odgovorila na eno 
vprašanje.

Kako izkoristiti dolgo vožnjo do 
doma?

Prva stvar; razglej se naokoli in 
preveri, Ëe je v bližini kakšen sim-
patiËen fant ali simpatiËno dekle. 
Vožnja je zelo primerna za spozna-
vanje novih ljudi in sklepanje pri-
jateljstev. Seveda jo lahko nameniš 
tudi klepetanju s prijateljico ali 
prijateljem, Ëe je ta ob tebi. »e ne 
opaziš nikogar, ki bi pritegnil tvojo 
pozornost, ne postani zdolgoËasen. 
»as lahko izkoristiš za poslušanje 
glasbe ali ponavljanje uËne snovi, 
kar nikoli ne škodi, poleg tega pa se 

BC-skop

Živilsko prehranski tehnik
ŠOLA: UËi se, uËi! To naj bo tvoj motiv 

naslednjih nekaj mesecev, ko je v šoli 
najbolj napeto, saj moraš poleg prakse 
obvladati tudi osnovne predmete.

LJUBEZEN: Naslednji meseci ti bodo zelo 
pri srcu, saj utegneš spoznati osebo, ki 
te bo spremljala celo življenje, tako ali 
drugaËe ;)

Naravovarstveni tehnik
ŠOLA: Naj te razposajenost med pouk-

om in na šolskih hodnikih ne zanese 
preveË, saj te to lahko stane dobrih 
ocen.

LJUBEZEN: Vse je odvisno od tebe! Ose- 
bi, ki ti je všeË, to povej, saj nikoli ne 
veš, kaj misli o tebi. »e niË drugega, se 
iz tega lahko razvije lepo prijateljstvo 
:D

Gospodar na podeželju
ŠOLA: V šoli ne priËakuj velikih spre-

memb. 

LJUBEZEN: NapoËil je Ëas, da pustiš neu-
resniËeno ljubezen za sabo in spoznal/-a 
boš, da obstajajo tudi drugi punce oz. 
fantje.  

Kmetijsko podjetniški tehnik
ŠOLA: S sošolci in sošolkami boš 

ugotovil/-a, da je pri praksi potrebno 
malo veË zbranosti. 

LJUBEZEN: »as je, da se razgledaš po 
šoli in mogoËe najdeš svojo boljšo 
polovico.  

Vrtnar
ŠOLA: Bliža se zima in zunaj ne boš 

mogel/-la veË delati, vendar vseeno to 
ni razlog, da lahko v šoli “zaspiš”.

LJUBEZEN: »e si samski/-a poskušaj v 
naslednjih nekaj mesecih uživati s pri-
jatelji, mogoËe pa se obudi še kakšna 
stara ljubezen.

Cvetli ar
ŠOLA: Potruditi se boš moral/-a pri 

praksi, da bo šola še naprej tako lepo 
okrašena. A mislim, da ti to ne bo de-
lalo veËjih problemov.

LJUBEZEN: »aka te sprememba, ki te bo 
vrgla iz tira. Ampak ne obupaj! :D

Hortikulturni tehnik
ŠOLA: ZaËenjajo se hladni meseci, ti pa 

imaš prakso zunaj, zato pazi na svoje 
zdravje, saj tudi to pripomore h uspe- 
hu.

LJUBEZEN: Zvezde ti kažejo, da na ob-
zorju ni nove ljubezni, zato ostani pri 
sedanji simpatiji.

Pomo nik v biotehniki in oskrbi 
ŠOLA: Vse bo teklo po ustaljenih tirih.

LJUBEZEN: Zgodil se bo preobrat, ki te 
bo pozitivno presenetil in ti dal dodat-
no motivacijo za uËenje. 

Pek
ŠOLA: Pri praksi ne bo veËjih težav in po 

šoli bo še naprej tako lepo dišalo. 

LJUBEZEN: Tudi Ëe ti tisti, ki ti je všeË, 
ne vraËa Ëustev, ne obupaj! MogoËe 
bo pa naslednja oseba, ki jo spoznaš, 
prava zate (:

Slaš i ar
ŠOLA: V naslednjih mesecih poskušaj 

slediti pri praksi, saj ni vseeno, katere 
sestavine zmešaš skupaj.

LJUBEZEN: Kot vedno boš zaljubljen/-a 
do ušes, ampak ne prepusti se sanjar-
jenju med poukom :D

Biotehniška gimnazija
ŠOLA: Šolsko leto se je zaËelo na polno, 

zato se bo treba uËiti s polno paro. A 
hkrati ne smeš zanemariti svojih pri-
jateljev in hobijev.

LJUBEZEN: Na obzorju je nova ljubezen! 
Samo nasmeh na usta & malo poglej 
okoli. 

potem doma lahko posvetiš še Ëemu 
drugemu.

Za konec imam droben nasvet za vas:

Punce! Ne zanikajte svojih 
Ëustev. Ne sebi, ne drugim, sploh pa 
ne vašim dobrim prijateljicam, saj vas 
zelo dobro poznajo in bodo vedele, da 
nekaj skrivate, ne bodo pa vedele kaj. 
Iz tega bi se lahko izcimila še kakšna 
neprijetnost, zato se zaupajte vsaj eni 
prijateljici.

Fantje! Ne bojte se priznati svojih 
napak in zmot. Punce rade vidijo, da 
jih poprosite za pomoË in mnenje. In ne 
pozabite na opraviËila, pa naj se vam 
zdi, da je krivda vaša ali ne. OpraviËite 
se in naj vas ne bo sram, to je vedno 
prvi korak v boljši odnos. Poleg tega se 
potrudite in poslušajte, kaj vam dekle 
govori. VËasih je vse kar punca potre-
buje, nekdo, ki bi jo poslušal. 

Komaj Ëakam na vaša vprašanja. 

Iskreno, teta Milica
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 Kulturni dan vsi dijaki 1. letnikov 
in 2. letnik GIM, SSI, SPI

 26. 10. 2012

 Jesenske poËitnice
 29. 10.-4. 11. 2012

 PUD-i:
 5. 11.-21. 12. 2012 (2. IJ)
 5. 11.-16. 11. 2012 (4. FD)
 2. 1.-30. 1. 2013 (2. GH)
 2. 1.-28. 2. 2013 (3. IJ)
 1. 2.-29. 2. 2013 (1. E)
 1. 2.-31. 3. 2013 (1. CD)

 Adventno tekmovanje mladih 
cvetliËarjev in vrtnarjev

 12. 11.-14. 11. 2012

 Adventna razstava v Ljubljani
 15. 11. 2012

 Kulturni dan
 21. 12. 2012

 Novoletne poËitnice
 24. 12. 2012-1. 1. 2013

 Športni dan
 23. 1./24. 1. 2013
 

 Sejem informativa
 1. 2.- 2. 2. 2013

 Kulturni dogodki na šoli
 7. 2. 2013

 Prešernov dan - Prešernov smenj  
v Kranju

 8. 2. 2013

 Ekskurzija 1. B in 1. IJ
 12. 2. 2013

 Informativni dan
 15. 2.-16. 2. 2013

 Delovna sobota  
(nadomešËamo 3. 5. 2013)

 16. 2. 1013

 Mednarodni simpozij za cvetliËarje 
in vrtnarje

 16. 11. 2012

 FLORCERT - mednarodni izpit za 
cvetliËarje

 16. 11.-17. 11. 2012
 

 Kranjski rovi - Vinska pot
 16. 11.-18. 11. 2012

 Adventna razstava v Kranjskih rovih
 23. 11.-25. 11. 2012

 Posvet svetovalnih delavk
 4. 12. 2012

 Dobrodelni veËer in modni bazar
 7. 12. 2012

 Seminar fotobranja
 8., 9. 12. 2012

Zgodilo se bo:


