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Uvodnik
Dragi bralci! 

Dobrodošli in pozdravljeni nazaj v šoli! 
PrepriËani smo, da ste poËitnice do-
dobra izkoristili in ste v novo šolsko 

leto zakorakali pripravljeni na uspehe in nova 
spoznanja. Kot je v navadi, smo tudi letos prvo 
številko posvetili predstavitvi naših novih dija-
kov, na vašo željo pa smo pripravili tudi nekaj 
zabavnih nalog.

Vabimo vas, da se z nami potopite med 
te strani in vam želimo uspešno in zabavno 
šolsko leto.

Vaše uredništvo

Povabilo k sodelovanju

»e imaš kakršnekoli prispevke: pesmi, 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 svoje izdelke predaš komu iz uredništva. VeË nas bo 
sodelovalo, boljši bo Ëasopis! 

Imaš željo in kompetence za sodelovanje pri urejanju re-
vije? Vabimo te, da se oglasiš pri nas, z veseljem te sprejmemo 
v uredništvo.

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!

Gimnazijci tretjih letnikov smo letošnje šolsko leto zaËeli 
super − na naravoslovnem taboru v Radencih. V pone-
deljek, 2. 9. 2013, smo se namesto za šolske klopi usedli 

na avtobus in se odpeljali na Dolenjsko do reke Kolpe.

V Radencih smo se nastanili v CŠOD-ju in kar takoj zaËeli 
z aktivnostmi. Preizkusili smo se v plezanju ter se povzpeli 
na bližnji hrib, od koder smo imeli Ëudovit pogled na doli-
no. Tudi naslednji dan je bil športno obarvan. ZaËeli smo z 
jutranjo telovadbo, po zajtrku pa smo streljali z lokom, spoz-
navali krajinsko dedišËino in se s kajaki vozili po Kolpi ter se 
v njej tudi osvežili. Popoldne smo preizkusili naše pekarske 
sposobnosti. Spekli smo belokranjsko pogaËo in za prviË nam 
je odliËno uspelo. VeËer smo preživeli ob tabornem ognju, nad 
katerim smo spekli hrenovke, in ob glasbi v “domaËem disku”. 
Po prekratki noËi je bila tu že sreda, dan odhoda. Pred kosilom 
smo se ob Kolpi sprehodili do jame KobiljaËe in si ogledali 
njeno notranjost, po kosilu pa smo se poslovili ter se odpeljali 
proti Gorenjski. 

Po odliËnem zakljuËku poËitnic in zaËetku šole smo se bili 
pripravljeni sooËiti z novimi izzivi, ki jih prinaša tretji letnik. 

Monika FilipiË, 3. M
Foto: Dženana Trnjanin in Nika Roblek, 3. M

Naravoslovni tabor - radeNci 2013 



uj
em

o, 
sp

oz
na

va
m

o 
...

   
Po

tu
jem

o, 
ra

zi
sk

uj
em

o, 
sp

oz
na

va
m

o 
...

  P
ot

uj
em

o, 
ra

zi
sk

uj
em

o, 
sp

oz
na

va
m

o 
...

  

3

57. državno tekmovanje oraËev Slovenije

dom Peca

S sotekmovalcem, Gregorjem Katra-
šnikom, sva se udeležila tradicio- 
nalnega tekmovanja v oranju, ki 

je namenjeno dijakom biotehniških šol 
Slovenije, da preizkusijo svoje znanje. 
Tekmovalci smo morali na šolskem tek-
movanju zorati strnišËe, na državnem 
pa še ledino v doloËeni velikosti in ome-
jenem Ëasu.

Pod vodstvom mentorjev Janija 
Puciharja in Vojka Žiberta sva s tre- 
ningi priËela teden dni pred regijskim 
tekmovanjem in štirinajst dni pred 
državnim, ki je bilo 12.−14. 9. 2013 v 
LahovËah na Gorenjskem. 

Vsak dan od jutra do veËera sva 
utrjevala vešËine. Trenirali smo na KŽK-
jevi parceli, na koncu letališËa Brnik. 
Vsaj 4 do 5 dni smo porabili za ustrez-
no nastavitev pluga, ostalo pa za vadbo 
odpiralne brazde, zapiralne brazde, ora- 
nja polkrone, glavnega oranja do kli-
nov, oranja klinov, povezovalno brazdo 
in glavnega oranja do polkrone ter vho-
dov in izhodov na konceh njive.

Na tekmovanju mi je nekaj težav 
povzroËala Ëasovna omejitev, vendar 

Letošnje šolsko leto smo uËenci 2. » in 2. BF razreda priËeli 
z naravoslovnim taborom v Peci. Namestili so nas v sobe 
z zanimivimi koroškimi imeni, npr. Avžnga (kmetija), 

Kralj Matjaž, Gavda …

Popoldan smo preživeli ob bližnjem potoku, kjer smo 
merili njegovo ËistoËo in opazovali živali, ki živijo v njem. 
Seznanili smo se z igro ˝geocaching˝, kjer smo s pomoËjo GPS 
naprave sledili vnesenim koordinatam in iskali skriti zaklad. 
ZveËer, ko se je že temnilo, pa smo imeli krajši noËni pohod. 

Naslednji dan smo imeli uËne ure golf diska. To je igra, 
podobna golfu, le da namesto palice in žogice uporabljamo 
frizbije. Na tako imenovane koše smo metali tudi iz veË kot 
10-metrskih razdalj. Po igri smo v roke ponovno dobili GPS 
navigacije z že vnesenimi koordinatami in šli na lov za za- 

kladom. Ko smo ga našli, smo se odpravili v gozd in 
nabirali raznorazne vejice in lubje, da bi se nauËili, 

kako se pravilno zakuri ogenj v naravi. Popol-
dan smo kolesarili po rudniku. Polno oprem-

ljeni smo se odpravili na 5 km dolgo pot po rud-
niku in obenem spoznavali življenje rudarjev v starih 

Ëasih. 

V prostem Ëasu smo imeli na voljo igrišËe za odbojko, 
nogomet in košarko, na katerem smo proti koncu dneva pri-
redili tudi manjši turnir v odbojki. Zadnji dan tabora pa smo 
se odpravili v Dravograd, kjer smo se s kanuji vozili po reki 
Dravi. Tabor je bil pouËen in predvsem športno aktiven.

Ana Pekovec, 2. »

sem kljub temu zadovoljen s svojim 
opravljenim delom in uvrstitvijo.

Rezultati regijskega tekmovanja z dvo-
brazdnimi obraËalnimi plugi: 
1. mesto - David Triller (BC Naklo)
2. mesto - Gregor Katrašnik (BC Naklo)
3. mesto − Jerca Zaverl (Medno)

Rezultati mladih tekmovalcev državnega 
tekmovanja z dvobrazdnimi obraËalnimi 
plugi: 
1. mesto: Leon Fras  - BŠ RakiËan
2. mesto: Matevž Slejko - TŠC  Nova 

Gorica BŠ
3. mesto: David Triller - BC Naklo

David Triller, 4. »
Foto: Tina Šimenc
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eUrOBaSKeT 2013 

eKO daN − sobota, 28. 9. 2013
~ Korak za Ëistejši zrak ~

V nedeljo, 22. 9. 2013, se je uradno konËal 
EUROBASKET (Evropsko prvenstvo 
v košarki). Naši junaki so osvojili 

odliËno peto mesto in si s tem zago-
tovili mesto na svetovnem prvenstvu 
v Španiji. Menim, da smo dosegli 
maksimalen rezultat, glede na to, 
da smo se v Ëetrtfinalu sreËali z 
reprezentanco Francije, ki je na 
koncu osvojila naslov evropskih 
prvakov.

Od 19. julija do 22. sep-
tembra sem neizmerno užival in 
doživljal košarkarsko pravljico. 
Za to sta najbolj zaslužna oËe 
in moj prijatelj Anže. Anže mi je 
priskrbel karte za skoraj vse priprav-
ljalne tekme, oËe pa me je peljal na vse 
tekme, za katere sem ga prosil. Obiskala 
sva naslednje pripravljalne tekme: Slovenija 
: Ukrajina (Domžale), Slovenija : Srbija (Celje), 
Slovenija : Rusija (hala Tivoli) in Slovenija : »rna Gora 
(Koper). Na EUROBASKETU pa sva si ogledala tekme: Sloveni-

Kot uvod v ekodan je potekala zbi-
ralna akcija odpadnega papirja 
od 25. 9. do 1. 10. 2013. Udeležili 

smo se je prav vsi, saj je vsak izmed 
dijakov in profesorjev prinesel nekaj 
odpadnega papirja. Zbrali smo 3,5 ton 
odpadnega papirja.

Primerno našemu motu − Skrb za 
okolje in manj emisij CO2 smo se na ta 
dan potrudili, da smo se v šolo v Ëim 
veËjem številu pripeljali s kolesom, av-
tobusi ali pa vsaj ne z napol praznim 
avtomobilom.

Ekodan se je priËel z delavnicami 
po razredih, kjer smo se pogovarjali 

ja : »eška (Celje), Slovenija : Hrvaška (Celje) in Slovenija : 
GrËija (Stožice). Na tekmah mi je bilo najbolj všeË navijanje, 
ki smo ga uprizarjali navijaËi, igra naših fantov in LIPKO, 
uradna maskota prvenstva. Z njim sem se tudi slikal in ga 

objel. Zdel se mi je pravi car. 

Eurobasket sem zelo težko Ëakal že od 5. 
decembra 2010, ko nam je FIBA EVROPE 

zaupala organizacijo tako pomembnega 
tekmovanja. Vsak dan sem odšteval 
dneve do zaËetka. V zadnjih dveh 
mesecih pa sem preživel najlepše 
obdobje v svojem življenju. Še eno 
stvar bi rad poudaril: slovenskim 
JUNAKOM je uspelo združiti raz-
klan slovenski narod. Menim, da 
bi moral Božo MalkoviÊ ostati na 
selektorskem stolu vsaj še do Ev-
ropskega prvenstva v Ukrajini. 

EUROBASKETA v Sloveniji ne 
 bom nikoli pozabil. 

Ožbej Mohar, 4. BF

o raznoraznih stvareh na temo Teden 
mobilnosti; javni potniški promet, vsi 
na kolo za zdravo telo, gradnja pasivne 
hiše, obnovljivi viri energije, kako do-
datno zmanjšati emisije CO2 … 

V drugem delu smo se v športni 
dvorani združili ob poslušanju celostne 
predstavitve teme ekodneva, ki so jo 
pripravili dijaki 3. in 4. letnika naravo-
varstvenih tehnikov. 

Dijaki 3. letnika so pod mentor-
stvom Nataše Kunstelj pripravljali 
program, dijaki 4. pa so skupaj z men-
torico Veroniko Gorjanc promovirali 
ekodan in ostale aktivnosti. Pripravili 

so plakate in oglaševali po šolskem 
radiu.

Program sta super vodila Gašper 
Peterman in Anja KrižaniË iz 4. N, zah-
vala pa gre tudi glavni organizatorki 
ekodneva Nataši Kunstelj.

V program je bila vkljuËena tudi 
predstavitev elektriËnega kolesa iz 
podjetja TEHNOSAL MEDVODE, kot 
zanimivost pa nam je bila ponujena 
možnost preizkušnje naših kolesarskih 
vešËin na elektriËnih kolesih.

Eko dan je bil zanimiv in pouËen, 
predvsem pa super ideja za malce bolj 
sprošËeno obvezno delovno soboto.

Anamarija Tušar, 3. L
Foto: Luka Kvas, 4. N
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ANDREJINE PESMI

Andrejine pesmi

SMISEL V NESMISLU
Plamen sveËe privabi vešËo v smrtni ta ples,
rojstvo in smrt in vse vmes.
Nikoli ne veš, kdaj bo tvoj dan,
ko tema potegne iz sladkobe te sanj.
Enkrat vse se povrne,
in vešËe smrten ples,
rojstvo in smrt in vse vmes. 

zgodba 
Tanja je z zgodbo dosegla 7. mesto na 
literarnem nateËaju Otroci sveta.

KriVda

Zopet je pritekla v svojo sobo, 
razburjena in objokana. Zgodilo 
se je že trikrat ta teden. Nina ni 

mogla niË! Zleknila se je na posteljo in 
jokala. Jokala je, dokler se ji solze niso 
že same posušile na obrazu. Ni veË vi-
dela izhoda! Ni vedela, ne kaj naj stori 
ne kako naprej! »e sploh je še ‘naprej’?

“Zakaj?” je zahlipala. “Zakaj rav-
no jaz?”

Ni se hotela smiliti sama sebi, 
a si ni mogla pomagati. BoleËina je 
pretežka, premoËna, da bi jo držala v 
sebi. Ni je mogla veË prenesti. Zakaj je 
njen oËe tak? Zakaj še vedno krivi njo, 
za materino smrt? Saj ni ona kriva, da 
ji je plišasti medvedek padel iz rok, ko 
sta se z mamo peljali domov. Mama ga 
je hotela pobrati, a je za to morala od-
peti varnostni pas. Ker ni bila pozorna 
na cesto, je sledila prometna nesreËa.

Nina se je ne spomni dobro, saj je 
bila stara komaj štiri leta. Ve le to, da 
je preživela le ona in vËasih si želi, da 
ne bi. Želela si je, da bi odšla z mamo. 
Vedno je verjela, da bi bilo lepše, Ëe bi 
bila z njo.

Spominja se obiskov v bolnišnici, 
ko je bila mama še v komi in sta jo z 
oËetom redno obiskovala. Že takrat oËe 
ni pokazal zanimanja zanjo, a se s tem 
ni obremenjevala. Edina stvar v njeni 
glavi je bila mama!

Nekega dne, ko sta se ravno 
odpravljala v bolnišnico, je zazvonil 
oËetov mobilni telefon. Njegovo 
razpoloženje se je iz potrtega spreme-
nilo v razoËaranega, brezupnega in 
depresivnega in to v manj kot minuti. 
Nina je slutila, da je nekaj narobe. In 
ko je spregovoril: “Konec je!” je vedela, 
kaj misli - mamo! Umrla je zaradi pre-
hudih notranjih krvavitev in preresne 
poškodbe možganov.

Tanja Tomažin, 3. M

1. del, nadaljevanje zgodbe  
bo v naslednji številki.

SANJE  
ZABLODELIH  
DUŠ
Stojim sredi polja, megla 
vsepovsod,
kot duše iz zablodelih zmot.
Veter piha skozi smreke,
piha skozi njih že na veke.
Voda v daljavi žubori,
šoja nekje v gozdu zakriËi.
Vse se ponavlja,
vetra vršenje, vode šumenje, 
šoje kriËanje.
In megle polzijo skozi sanje,
sanje zablodelih duš.

TISTI PETEK

Moj pogled nate je bi
l šok,

nikoli si
 nisem mislila, da me bo st

resel e
lektriËni tok,

Ëe nekega petka pogledam na desno,

medtem, ko ugotavljam, da dežurstvo je
 stresn

o.

Tvoje te
mne oËi, k

i se sre
Ëajo z mojimi,

tvoje u
stnice, ki se ukrivijo v

 nasmeh,

zagotovo
 je najlepši od vseh.

Upam, da tega petka nikoli n
e pozabim,

pa Ëeprav morda nikoli n
e boš m

oj,

je še ve
dno Ëudovito, k

o mi na hodniku reËeš 
“oi”.
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To smo mi farmarji -
združeno podjetje,

veselje nas po konc drži
in prav lepo petje.

Ker mi biznis rihtamo,
cekinËke mi dobivamo, 

in jih sprot’  
zapravljamo.

1. »

Gimnazija 1. L smo mi
na BC Naklo vpisani.

Da bi nova znanja pridobili,
se bomo vsi zelo trudili.

Mi pravi veseljaki smo,
to leto še zanimivo bo.

Radi smejemo se naglas,
da povsod se sliši nas. 

1. L

Mi smo 1. H,
ki se imamo radi z 1. G.

Smo živilci, nismo kadilci.
Radi bi bili pomoËniki, ko bomo veliki.

Punce so tako zaljubljene, da komaj živijo,
fantje ob tem zelo trpijo.

Pri pouku pridno piškote peËemo,
med odmorom kakšno reËemo.

1. H

SlašËiËarje nove na šolo ste dobil,
od zdej naprej v belih oblekah bomo hodil, 

same dobrote pr’ ns’ se dobijo, 
torte, sladoled in najboljše trajno pecivo.

»eprav se komaj nekaj tednov poznamo,
se že zdej zlo radi imamo,

kot razred smo nerazdružljivi,
vedet morte, da mi smo 

nenadomestljivi!

1. J

1. ci
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Mi smo zagnani, mladi ljudje 
a brez zabave nikoli ne gre. 

Med poukom radi poklepetamo, 
zato se veËkrat iz uËilnice podamo. 

Najljubši predmet nam je praksa, 
in upamo, da se bomo  

kmalu lotili faksa.

1. N

Drugega septembra smo se zbrali,
vsi nepoznani,

lepi, porisani in zaspani
in nato v enem tednu prijatelji postali.

UËilnice skupaj smo iskali,
se zabavali in spoznali.

Zdaj trdna prijateljstva smo sklenili,
in nekaj novega pridobili.

To smo mi 1. M,
smo razred, kot se šika.

1. M

Jeseni šola se priËne, 
Edina skrb uËenje je. 

Fazaniranje za nami je, 
Spoznavanje se zdaj zaËne.

Nam paË vseeno ni, 
Kako današnji svet stoji. 
Dodali bomo svoj peËat, 
Krepko zavihali rokave, 

Morda poiskali rešitve prave. 
Edino to sedaj vemo, 

Gospodinjci gotovo najboljši smo! 

1. G

»e si e-jevec postal,
si se zaznamoval,

da boš to tudi ostal,
saj ne boš za majhne pare,

duše si prodal,
E za nas je prva Ërka abecede,
E kot energija, ki nam sede.

D kot dober vrtnar,
ki na vrtu dela mu je mar.

Kosil, obrezoval in okopaval,
z bio zelenjavo se ukvarjal.

1. ed

Ura tika taka
in ne gre veË naprej.

Ustavil se je Ëas.
Kaj bomo zdej?

V šoli pri zgodli
gre ful poËas.

A doma na netu
ura da gas.

1. BF
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Petra Kern,
gimnazijka 3. letnika, ki se je udeležila 
geografske olimpijade na Japonskem

Gašper, si odliËnjak, tekmuješ na 
raznih tekmovanjih, kjer dosegaš 
priznanja, celo zlata, poznan si med 
dijaki, prav tako skoraj da ni profe-
sorja, ki še ne bi slišal zate … Je tvoja 
javna podoba tvoj cilj že od zaËetka 
oz. kje in kako se je tvoja pot do usp-
eha zaËela? Kakšen je tvoj “recept”?

Naj sprva omenim, da mi je naj- 
bolj težko opisovati samega sebe. 
Zato sem se odloËil, da se nekako 
predstavim s svojim pogledom na 
svet in življenje. Življenje je eno 
samo, zato ga je treba jemati z veliko 
žlico, kar nam vsem predstavlja izziv. 
Pozneje bomo veËino svojega Ëasa 
preživeli na delovnem mestu, zato so 
vse izkušnje pridobljene v mladosti 
koristne za izgradnjo osebnosti, s ka- 
tero si oblikuješ svojo kariero. Namen 
vseh obveznosti, ki si jih naložim, in 
sodelovanja pri razliËnih obšolskih 
dejavnostih, je ne le pomemben zame, 
ampak skušam s tem pomagati tudi 
širši skupnosti, kot je sedaj delovanje 
v interesu vseh dijakov šole.

Zares interesantno, kdo bi si mislil … 
Kakšna pa se ti je zdela tam hrana? So 
vam pripravili kaj posebnega? 

Hrana je bila nekaj novega, vse je 
moËno pikantno in zaËinjeno, na kar 
smo se morali privaditi. Poskusili smo 
tudi suši, ki so nam ga postregli pri 
samopostrežni veËerji. NauËili smo se 
jesti s palËkami, kar nam je še posrebaj 
prav prišlo v restavraciji, kjer ni bilo 
pribora tako kot v hotelu. Ob ogledu 
odprte tržnice smo ugotovili, da Japon-
ci pojedo izjemno veliko rib in morskih 
sadežev, od sušenih, peËenih, do suhih 
in mariniranih.

No, super Petra, sedaj lahko greva 
skupaj na japonsko kosilo, saj tudi jaz 
uživam v jedi z palËkami. Kaj zani- 
mivega si si še odkrila? Kako si obËutila 
utrip Japonske?

Ogledali smo si nekaj glavnih tem-
pljev, npr. Cesarjevo palaËo, Zlati pa-
viljon in druge, pa tudi jezero Biwa, ki 
je vir pitne vode za Kjoto in okolico. 
Japonska je neverjetno zanimiva in 
drugaËna država, kot bi bila na drugem 
planetu. Ljudje so zelo vljudni in gos-

toljubni, a zaradi svoje pretirane nevsi- 
ljivosti pogosto izpadejo nekomunika-
tivni, Ëeprav to niso. Najbolj zanimivo 
je opazovanje kulture in ljudi, ki so tako 
drugaËni od nas. 

Z lahkoto ti verjamem, da se nam 
Japonska zdi Ëisto drug svet. in kaj ti bo 
najbolj ostalo v spominu?

Najbolj mi bodo ostala v spominu 
veËerna druženja z drugimi udeleženci, 
predvsem iz Nizozemske, Avstralije, 
Danske in Mehike. Ob veËerih smo se 
zbirali pri recepciji, sprva zaradi wi-fi 
signala, kasneje pa zato, ker smo vedeli, 
da se tam ‘’dogaja’’.

Kakšne pa imaš naËrte za naprej v tej 
smeri?

Tudi letos se bom udeležila tek-
movanja iz geografije in z malo sreËe 
ter veliko znanja upam na ponovno 
uvrstitev na olimpijado in ponovno 
snidenje z udeleženci letošnje.

˝Kjer je volja je tudi pot,˝ Petra, držimo 
pesti, da se ti naËrti uresniËijo. Hvala za 
pogovor.

Anamarija Tušar, 3. L

Letošnje poËitnice so bile zate nekaj 
prav posebnega, kajne?

Ja, popestrila mi jih je geografska 
olimpijada na Japonskem.

Prav zagotovo zanimiva izkušnja. Kako 
pa je potekala olimpijada?

Seveda. Bila je naporna, sestavljena 
iz 3 delov oz. 4 testov. Med testi so nam 
Ëas krajšali s kulturnimi dejavnostmi 
in razno raznimi ekskurzijami. VeË si 
lahko preberete na šolski spletni strani.

Samo tekmovanje je bilo torej obširno 
in dolgotrajno, toda verjetno ste se tudi 
kaj zabavali. Kako si tam preživljala 
prosti Ëas?

S pohajkovanjem po mestu, 
druženjem z drugimi udeleženci in 
pripravami na prihajajoËe teste in akti- 
vnosti. Veliko Ëasa nam je vzelo tudi 
vsakodnevno postavljanje postelj, saj 
Japonci spijo na preprogi - tatamiju, 
na tleh in imajo tanke žimnice podnevi 
spravljene v omarah. To opravilo je bilo 
zabavno in presenetljivo hkrati, sploh 
prviË (smeh).

Pogovor s predsednikom dijaške 
skupnosti Gašperjem Stanonikom
“Predanost je pot do uspeha!”
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intervju z Gašperjem Petermanom 
(Radio Biosfera)

Pozdravljen Gašper. Menda sodeluješ 
pri šolskem radiu - radio Biosfera, je 
tako? Koliko Ëasa že in kaj te je za to 
navdušilo?

Pozdravljeni! ToËno, pri radiu 
sodelujem že od zaËetka šolskega leta. 
Pravzaprav me je za to navdušila prof. 
Špela Camlek po izkušnji na prireditvi 
ekodneva, ko sem bil voditelj omenjene 
prireditve. Tako, da je za to zaslužena 
ona. Poleg tega se imamo res fino in se 
pri tem vedno zabavamo.

Kaj res? ali si bil voditelj še katere 
druge prireditve na Bc Naklo?

Ne, prviË sem se sooËil z voditeljsko 
vlogo na že prej omenjenem ekodnevu 
in pa sedaj na šolskem radiu.

Kakšni so tvoji poklicni cilji? 

Želim si postati gasilec ali vojak ... 
DrugaËe pa bi bil z veseljem voditelj 
radijske oddaje, kot recimo Denis AvdiÊ.

Zanimivo. da se vrneva nazaj k 
glasbi ter radiu … Kakšno glasbo najraje 
poslušaš?

Najraje poslušam tako imenovane 
‘’Štromarje’’, rock pa je moja najljubša 
zvrst. Seveda pa za boljše vzdušje 
poslušam tudi narodno-zabavno glas-
bo.

Na radiu Biosfera se predvajajo pred-
vsem glasbene želje vseh, ki obiskujejo 
našo šolo. Na kakšen naËin izbirate 
glasbene želje?

ToËno tako. V tekoËem letu se bodo 
predvajale glasbene želje. Izžrebamo 
listek in nato sreËnežu izpolnimo glas-
beno željo.

Kakšni so naËrti radijske ekipe za te-
koËe šolsko leto?

To pa naj za zdaj ostane še 
skrivnost.

ali morda potrebujete še kakšnega 
prostovoljca, ki bi vam pomagal pri 
radiu, in pa kje in seveda kdo se lahko 
za ta projekt prijavi?

Seveda se nam lahko pridruži 
kdorkoli, ki le nima treme govora pred 
mikrofonom. DrugaËe pa naj se prosto-
voljci zglasijo pri meni ali sovoditeljici 
Anji KrižaniË.

Naj še omenim, da nam lahko 
svoje predloge, želje, pohvale ali kritike 
pošljete na e-naslov: biosfera.radio@
gmail.com

Gašper hvala, ker si odgovarjal na naša 
vprašanja. Vsi tisti, ki si želite sodelovati 
pri Radiu Biosfera − Gašper Peterman je 
vaš pravi naslov.

Nejc »esen, 4. M

Verjetno nisi edini. No, vsekakor je tvoj 
pogled na svet zanimiv in obËudovanja 
vreden. Katera so tvoja naËela, vrednote? 
Kaj ti v življenju najveË pomeni?

NajveË mi pomenijo podroËja, kjer 
ustvarjanje nikoli nima meja in zasnova 
vedno temelji na dobri ideji in uËinko-
vito opravljenem delu. Nekaj Ëasa pos-
vetim šoli, nekaj za delo v domaËem 
podjetju, ostale moËi pa namenim “eks- 
tra” aktivnostim, saj menim, da dobrih 
izkušenj in vešËin ni nikoli preveË in se 
rad preizkusim prav v vsaki vlogi, kjer se 
kot vrednoti štejeta spretnost in vidni re-
zultati. Vse se vedno zgodi z razlogom in 
v vsaki stvari je nekaj dobrega. VeË kot 
daš, veË dobiš.

Vsekakor se s tabo strinjam! Predsednik 
dijaške skupnosti − to je tvoj status, 
kajne? Kaj pravzaprav to pomeni, kakšna 
je tvoja vloga?

ToËno. Predsednik je aktiven pri 
obšolskih dejavnostih, kot so dobrodelne 
akcije, prireditve za dijake, poroËanje 
o delu v šoli pristojnim. Zavzema se za 
izboljšanje socialnega položaja dijakinj 

in dijakov. Udeležuje se razprav na 
sestankih Dijaške organizacije Sloveni-
je (DOS), o katerih poroËa na šolskih 
sestankih. Te vloge v tekoËem letu se 
nadvse veselim in skušam storiti vse, kar 
je v moji pristojnosti. Poleg tega delujem 
še kot urednik šolskega glasila, šolski 
fotograf in prispevam k promociji šole.

razveseljivo je slišati tvojo zagretost za 
delo. imaš v mislih kaj posebnega, kar 
nameravaš spremeniti? Po Ëem si želiš 
ostati v spominu drugim?

Na šoli se že nekaj let govori o neka-
terih spremembah, ki do sedaj še niso 
bile uresniËene, Ëeprav se je že kar nekaj 
stvari izboljšalo. Skušal bom uresniËiti 
zamisli, kolikor mi bo dopušËal mandat. 
Vsi pa vemo, da se zadeve le ne odvi-
jajo tako hitro, kot bi želeli. Zato se bom 

zavzemal za reševanje že obstojeËih 
problemov in ostal odprt za nove, ki 
jih bom s skupnostjo skušal reševati 
sproti. Na splošno se rad zavzemam 
za to, kar je v družbi dobrega in kar 
bi bilo potrebno nujno izboljšati. V 
prihodnje nam bo najveËji izziv, naj 
izpostavim, postavitev nadstreška pri 
avtobusni postaji, zbiranje denarja za 
socialno ogrožene dijake in kreiranje 
dijaške skupine za pomoË pri obliko-
vanju šolskega jedilnika.

Zate so izzivi prava poslastica, zato 
ne dvomim, da boš izpostavljene cilje 
uspešno dosegel. Kakšne pa so tvoje 
nadaljnje ambicije, želje, cilji? Kje se 
vidiš v prihodnosti?

Težko odgovorim, kam me bo 
nesla življenjska pot. Na to šolo sem 
prišel z namenom, da se kvalificiram 
za dejavnost na vrtnarskem podroËju. 
NamreË starša sta lastnika vrtnarskega 
podjetja, katero bova po vsej verjet-
nosti prevzela s starejšim bratom. Ven-
dar me bo nadaljnji študij popeljal v 
ekonomske vode, kjer se bom sreËeval 
s podjetništvom. NajveËji izziv mi je in 
bo ohraniti notranje zadovoljstvo, kar 
menim, da je bistvo življenja.

Zanimivo, torej želim ti veliko usp-
ehov še naprej in uresniËitev tvojih 
naËrtov. Hvala ti za pogovor.

Anamarija Tušar, 3. L

Pogovor s predsednikom dijaške 
skupnosti Gašperjem Stanonikom
“Predanost je pot do uspeha!”
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Vse po tebi še diši
Vse po tebi še diši,
ko tu me on drži.
Njegove roke objemajoË telo
zbujajo skomine.

Zakaj si ti drugje?
Zakaj spustila sem roke?
Zakaj spustila dvižni most,
ki držal jih je proË?

Le tebe si srce želi,
a ne sprašuj zakaj;
Bog še meni jasno ni,
kje razlog za vse to leži!

Bežen tvoj dotik
v meni prebudi vihar;
misel na vsak drug,
le krike za umik.

Zdaj lažem sebi, njemu, tebi,
telo drhti pod prsti in objemi.
Ekstaza, vzburjenje, užitek − 
laž, prevara in oËitek!

Resnica je drget;
tihi jok po želji pravi − 
sla; po tvojih je rokah.

Poljub njegov
dotik razžarjene je kovine,
koža zdaj vsa mi kriËi;
ti si kriva, ti to si dopustila!

HoËem ogenj, plamene svetle,
katerih nasprotujoË njegovim
tvoj poljub je vir moËi.

Konec dolge je noËi,
v skritih krËih ob njem ležim,
lažem, lažem, lažem.

Ne zmorem veË − 
resnica mi edina je iz ust.

N. A.

MAVRICA Ëez nebo se vije,  
le ko SONCE skozi DEŽ posije!
Spet je dvojen tvoj obraz,
kako naj vem tvoj pravi jaz?
Kaj je res, kaj le laž?

TisoËkrat bi te lahko vprašala,
stokrat le nasmeh,
drugih sto le prazen mi pogled,
na ostale odgovor bil bi smeh.

Ni resnice, ni Ëistine,
ni modrine jasnega neba;
beli, sivi, temni so oblaki,
polni groma in zlata.

Pride dan, ko svet se smeje,
pride dan, ko sonce sije,
a zatem že veter veje,
vse svetlo s tanËico ovije.

To so dnevi vprašanj,
nejasnih pojasnjevanj,
ki odprta jih puste,
Ëeprav ta tarejo srce.

V rdeËico obarvan vzhod je kdaj,
potemnjen naenkrat zdaj,
tudi kapljic slano − kislega dežja
ne manjka nikdar − za oba.

Pride mimo vihra ptic,
odmevi krikov −
dvomi, sum, laži,
ki tujost jih rodi.

Nove barve so rojene −
glej nasmeh;
svetloba kaplje teme lomi,
mavrica neba!

A.M.Z.

Most luËi
Življenje preËka mnogo veË poti;
sreËa, žalost, ljubezen, smrt in ti. 
Sledimo le tej poti in išËemo le cilj. 
Kje naš konec je poti? 
Ne vem. 
Nadaljuje iz dneva v dan se, le konca blizu ni. 
Trpljenje, kri in znoj, pot izËrpana,
išËemo le moË, 
ki nekoË gnala nas je na pot. 
In konËno pred oËmi zazremo most luËi.
Sveti v noË kot moja zvezda nekoË,
pot žene nas naprej. 
Kje konec je? 
Ne vem. 
Tvoje oËi ob poti ozrem, 
konec bliža se, zdaj to vem. 
Bodi tu z menoj, brani me pred hud’mi Ëasi, 
boleËino ti prevzamem,
ti le drži me za dlan in reci, da verjameš. 
Hvala ti, da vztrajaš,
Ëeprav ne vem, od kod ti moË, 
ampak hvala mati. 
Tvoje besede so dobro me vodile,
dajale so mi moË, ko že dvomil sem v noË. 
Tvoja vera vame me pobira, 
trudim se, da moja zvezda spet bo svetila;
najsvetlejša ona bo na nebu, 
kot že nekdaj, ko ljudi je po svetu vodila.

Uroš »esen, 4. BF

Imaš prebrano knjigo, ki si jo 
pripravljen podariti naprej?  
Rad bereš in se poglabljaš v nove 
izkušnje?

V šolski knjižnici najdeš prav poseben 
kotiËek. V knjigo zapiši misel ali citat, 
ki ga želiš posvetiti bodoËemu bralcu te 
knjige in jo oddaj v knjižnici, v zameno 
pa si lahko izbereš eno izmed knjig, ki 
so tam. Za podrobnejše informacije se 
pozanimajte kar v knjižnici, zgodbe vas 
Ëakajo odprtih rok.

Naj misel 
in beseda 
potujeta iz 
roke v roko.

Menjaj Branje  
in sanje −  
Unesco nacionalni projekt
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Nasveti
tete Milice

Krizanki

PlošËa za 
igranje šaha

UËbenik za 
uËenje branja 

in pisanja

Naš pisatelj 
(Danilo) Priloga Dela OËetova 

sestra

Zdravljenje 
po metodi 
Kneippa

Astat

Vrsta  
Ëebule

PredplaËnik

Grška boginja 
v podzemlju

Španski 
pritok Ebra

Kirkin otok

 Pevka Belih 
vrzan, Marolt

Kraj pri 
Vrhniki

Svinec

Pojav na vodi

Neodim
Pas

Orientalska 
votla mera

Ime 13-ih 
rimskih 
papežev

Namigo-
vanje

PristanišËe v 
Izraelu

Rimski 
novËiËi

Aes - rimski novËiËi, Hekata - grška boginja, Oca - reka v španiji

Posodica za 
kavo Manipulant Plemenit  

vonj
Pesnik 
KlopËiË

Nordijski oËe 
bogov

Sistem 
barvnih 
tonov

Avans

Škandal

Pasaža

Okolica 
(zastarelo)

PodroËje 
delovanja

Brezalko-
holna pijaËa 

z okusom 
oranže

Adamova 
družica Pismenka

Lucien Fabre

»ilski tenisaË 
Marcelo

Lantal

Kraj na 
Koroškem

Anton Pohlin

Srbski 
zgodovinar 

Ruvarac

Cepljivost drv

Aktinij
Danska igral-
ka nemega 

filma Nielsen

Ilarion - srbski zgodovinar, Rios - Ëilski tenisaË

Dragi moji, pozdravljeni!

Dolgo je že, odkar sem pisala v vašo 
zadnjo številko. Po dolgem žgoËem 
poletju, ki je minilo kot bi trenil, se 

že moËno veselim prvega snega. Naravnost 
obožujem posedanje v svojem udobnem na-
slonjaËu s pogledom na Ëarobnost padajoËih 
snežink. Oh ja … Veste, prav dobro se mi zdi, 
da ste se obrnili name in mi podelili to Ëast, 
da odgovarjam na vaša vprašanja in prob-
leme. 

Draga teta Milica!

Letos sem v 4. letniku, kar pomeni, 
da se moram odloËiti, na katero fakulteto 
se bom vpisala. Jaz pa nikakor ne morem 
izbrati. Skoraj pri vseh študijih bi lahko 
našla kaj zanimivega, ne najdem pa tiste-
ga pravega, za katerega bi takoj vedela, 
da je to moja prava in najboljša izbira.

Draga dijakinja!

Tudi sama sem se sooËala s podobnim 
problemom, ko sem bila tvojih let. Moja 
prijateljica iz osnovne šole je že ob vpisu v 
srednjo šolo jasno vedela, da si želi postati 
zdravnica in je to Ëez nekaj let tudi postala. 
Nekateri se rodijo s Ëudovitim glasom in jim 
je jasno, da želijo v življenju prepevati. Tebe 
pa oËitno zanima kopica stvari. Svetujem ti, 
da se v naslednjih nekaj mesecih še posebej 
osredotoËaš na stvari, ki so ti zares všeË in 
ti prinašajo zadovoljstvo. Bodi dejavna in 
uživaj v delu, imej odprte oËi za priložnosti, 
sprejemaj izzive in zaupaj svojemu notra- 
njemu glasu in srcu (kot bi rekla že moja 
mama), ki se nikoli ne zmoti (to ni samo nek 
“pesniški trik”, zares poskusi!). Vse skupaj 
te bo na koncu že pripeljalo do prave izbire. 
Za zaËetek pa lahko pregledaš predmetnike 
posameznih fakultet in mogoËe se ti že sedaj 
kaj posveti.

… Pa še ena misel za konec, ki mi je zelo 
všeË:

“Your time is limited, so don’t waste it 
living someone else’s life. Don’t be trapped 
by dogma - which is living with the results of 
other people’s thinking. Don’t let the noise of 
other’s opinions drown out your own inner 
voice. And most important, have the cour-
age to follow your heart and intuition. They 
somehow already know what you truly want 
to become. Everything else is secondary.” 
Steve Jobs

Veliko uspeha pri izbiri ti želim in lep 
pozdrav do naslednje številke.

Teta Milica Avtor križank: I. V.



Ime, priimek, razred: 

Rešeno križanko oddaj v knjižnici v škatlo z 
napisom Mlade Brazde. Izmed pravilno rešenih 
križank bomo izžrebali 3, ki bodo sladko 
nagrajene!

Malo za šalo in malo za res: Vsak lahko dobi le eno nagrado, ne glede na število najdenih predmetov, 
zato predlagamo, da vzameš le eno najdeno škatlico, ostale pa pustiš, kjer so, da jih najde še kdo drug ;)

Žganje iz 
kumine Biblijski par Glas nosnik Del ostrešja Angleška 

merska enota Vrsta rastlin Okrasna 
rastlina, bršË

Prodajalna za 
vojake

Delavec, 
ki presega 
rekorde

Nestrokovna 
zdravnica

Verski pogla-
var šiitov

Tunizija

Stožec

Afriški 
veletok

Korner

Otornik

Osebni 
zaimek

Tone Fornezzi
Infarkt

Tine Orel

Vetrolov

Vrsta krivulje

Kalcij IzpušËaj

Evoluta - vrsta krivulje, niktofiti - ponoËi cvetoËe rastline

Nagradna stran

Skriti predmet
Juhu za avanturiste! ;) Vas navdušujejo uganke in skrivalnice? NiË lepšega. 

Za vas smo pripravili zanimivo igro. 

Na šoli smo skrili 3 škatlice, v katerih vas Ëaka lepa misel.

Slike vam prikazujejo doloËen kotiËek šole, v bližini katerega je skrit en 
predmet. Ko ga najdeš, ga lahko v Ëasu projektnih dni (od 22. do 25. novembra) 
pri urednikih zamenjaš za slastno nagrado. Napnite oËi, in se razglejte. Naj še 
omenim znan rek: ‘’Kdor prvi pride, prvi melje!’’, zato ne odlašaj predolgo.

SreËno!
Vaše uredništvo

Krizanka


