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RAVNATELJICA VIDA POGLAJEN
Vida Poglajen je ravnateljica na Gimnaziji Litija že
šest let. Vodenje šole s približno 400 dijaki in 45 zaposlenimi
je prevzela leta 2005. Danes se lahko pohvali z zavidljivimi
dosežki dijakov; ne le na šolski, temveč na državni in
mednarodni ravni, ter novostmi, ki omogočajo dijakom
in zaposlenim prijetno bivanje na šoli.
Po poklicu ste profesorica matematike, zato je bilo
pričakovano, da se boste zaposlili v šolstvu. Kje ste začeli
svojo poklicno kariero?
Diplomirala sem na Fakulteti za naravoslovje in
tehnologijo v Ljubljani na Oddelku za matematiko in mehaniko, smer pedagoška matematika. Takoj sem začela s
poučevanjem matematike na srednji šoli; najprej na Srednji
šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani, nato na ljubljanski
Srednji kemijski šoli in gimnaziji. Spomini na moje prve ure
v razredu so kar prijetni, seveda je vsak začetek težak.
In potem priložnost na Gimnaziji Litija. Izziv ali usoda?
Bila sem ena izmed prvih profesoric oziroma prva profesorica matematike na novo ustanovljeni gimnaziji. Na začetku zagotovo velik izziv (takrat v očeh nekaterih celo brez realnega
uspeha), danes lahko rečem, da usoda.
Danes vam teče že drugi mandat ravnateljevanja na Gimnaziji Litija. S čim se lahko pohvalite?
V teh letih smo kljub naši »majhnosti« uspeli nadgraditi temeljno šolsko dejavnost s
številnimi različnimi interesnimi dejavnostmi (debata, gledališče, pevska srečanja srednješolskih
zborov, izmenjave v tujini, dejavnosti zdrave in eko šole, izbirne ekskurzije, literarni večeri …)
in z vključevanjem v širšo lokalno skupnost (sodelovanje na prireditvah in projektih lokalnih
institucij, organizacija samostojnih prireditev za širše okolje, ulična četvorka, dejavnosti na
področju dobrodelnosti …). No, z vsem tem se lahko pohvalimo vsi zaposleni, saj je vse to plod
skupnega dela, ki ni majhno. Nasprotno; toliko različnih interesnih področij je za tako majhno
število zaposlenih izredno velik zalogaj. Pri tem na prvo mesto postavljam dijake, saj so mnogi
aktivni na več področjih hkrati.
Najbolj pa ste ponosni ...
... na dijake oziroma njihove dosežke. Kajti njihov napredek in uspeh sta naša največja
nagrada. To je naš uspeh oziroma potrditev. In tako se lahko letos pohvalimo z osmimi zlatimi
maturanti, kar je za tako majhno šolo izjemen uspeh. V destih letih mature imamo tako kar 36
zlatih maturantov. Nekaj od teh dijakov je doseglo še posebne rezultate, to je vseh 34 možnih
točk. Poleg tega so se v državnem merilu še izjemno odrezali (bili prvi med vsemi slovenskimi
dijaki) na posameznih predmetnih področjih, npr. lani pri sociologiji in fiziki, v prejšnjih letih
tudi pri matematiki.
Ravno tako smo lahko ponosni na uspehe naših dijakov na raznih tekmovanjih, saj vsako
leto dosežejo zlata priznanja na državnih tekmovanjih, in sicer z različnih predmetnih področjih,
pri tem ne smemo pozabiti na naše tri dijake - olimpijce, ki so dosegli izjemne rezultate v
mednarodnem merilu iz fizike in kemije. To sta Gregor Hostnik in Nejc Petek, ki sta se kemijske
olimpiade udeležila kar po dvakrat: Gregor na Tajskem in Republiki Koreji, Nejc na Japonskem
in v Turčiji. V ekipo se je uvrstil tudi Matic Lozinšek, vendar se olimpiade pozneje ni udeležil. V

RAVNATELJICA VIDA POGLAJEN
Južno Korejo (Pohang) je na fizikalno
olimpiado odpotoval Simon Čopar. Vsi
so se vrnili z bronastimi medaljami.
Dijaki so uspešni pri raziskovalnih nalogah, spletnih kvizih (npr. Eurokviz; že drugič bodo odpotovali v
Strasbourg in sodelovali v parlamentu),
v zadnjih letih dosegajo izjemne
dosežke na področju angleške in
slovenske debate, saj se uvrščajo na
najvišja mesta na turnirjih (tako ekipno
kot posamezno); dokaz so lanskoletne
uvrstitve nekaterih naših dijakov na
svetovnem (Škotska) in evroazijskem
(Kitajska) tekmovanju v debati.
Ekskurzija za starše
Zelo smo ponosni tudi na naše vrhunske in številne perspektivne
športnike, ti poleg uspešnega šolskega dela dosegajo izredne rezultate
na športnem področju. Vsekakor ne smemo pozabiti na mnoge dijake, ki se udejstvujejo na
kulturnem področju in hkrati tudi uspešno usklajujejo svoje šolske obveznosti.
Izjemno smo veseli novic o naših bivših dijakih, ki so uspešni pri svojem študiju, saj nam to
daje veliko potrditev. Naša svetovalna delavka, Tanja Boltin, jim je uspešno stala ob strani, ko so
se v četrtem letniku odločali za nadaljnji študij; to je mnogo ur svetovanja, razgovorov, tehtanja,
primerjanja … Dijaki zagotovo niso prepuščeni sami sebi. Še več, ni tako redko, da prosijo za
pomoč pri svetovanju dijaki drugih šol. Strokovno usmerjanje poleg pridobljene dobre podlage
za nadaljnje delo prinese tudi dobre rezultate. Naši bivši dijaki radi pridejo k nam na obisk in
nas seznanjajo s svojim delom. Veseli smo, ko nas razveselijo s svojimi univerzitetnimi uspehi.
Nadvse dragoceno nam je, da sodelujemo s starši na rednih srečanjih na šoli in drugih dejavnostih. Mnogi nas spremljajo in moralno podpirajo še potem, ko njihovi otroci že nadaljujejo
študij na fakulteti, pridejo na
naše prireditve, se udeležujejo
rednih in priložnostnih športnih
aktivnosti. V lanskem šolskem
letu smo prvič organizirali in
izvedli dvodnevno ekskurzijo
za starše na Solnograško ter se
na ta način še zasebno povezali
s starši naših dijakov, ki so
imeli priložnost doživeti, kako
potujejo njihovi otroci.
Načrti za prihodnost zagotovo niso skromni?
Ocenjujem, da naše dosedanje delo ni skromno. Trudili se bomo obdržati raven, ki
Podelitev priznanj zlatim maturantom ob 10-letnici gimnazije
smo jo dosegli. Seveda nam
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čas sproti prinaša nove in nove spremembe,
samo odzvati se moramo na prave v pravem
času.
Nenehno moramo ustvarjati pogoje za
kvalitetno delo, s tem ne mislim samo na materialne pogoje, kot so nove i-table, računalniška
oprema ipd., temveč predvsem izobraževanje
profesorjev (vsi naši profesorji imajo nazive
od mentorjev, svetovalcev, svetnikov, sodelujejo z RIC kot zunanji ocenjevalci mature,
so člani maturitetnih komisij, sodelujejo in se
izobražujejo na mednarodnih konferencah ...),
kar vpliva na kvaliteto pouka in učne dosežke
dijakov. Kljub temu da smo še relativno mlada
šola in imamo lepe prostore, imam kar nekaj,
ne tako majhnih, načrtov za nove investicije v
prostor, ampak ko pride čas …
Ravnateljevanje zahteva celega človeka.
Kako vam uspe ob tolikšni zaposlenosti narediti
še kaj zase? Sploh imate čas za sprostitev?
Res je. Včasih te to delo popolnoma vsrka
vase. Če mi časovno le uspe, mi že kratki sprehodi v naravo pomenijo nov vir energije. Ko pa
posije sonce (s tem mislim predvsem uspehe
naših dijakov in profesorjev), je vse še lepše.
In še kakšna misel dijakom ...
Če bodo v teh gimnazijskih letih spoznali,
da je za dobre rezultate potrebno sprotno in
kvalitetno delo, ter znali ob tem uspešno slediti
človeškim vrednotam, bodo dobro »opremljeni« za svojo nadaljnjo življenjsko pot.
Želim jim, da bi se sami večkrat zalotili v
premišljevanju, da jim je pravzaprav kar lepo;
tu in zdaj.

SVETOVNO PRVENSTVO V DEBATI
Na milijone ljudi spremlja svetovno
prvenstvo, le malo ljudi pa sploh ve, da obstaja
tudi svetovno prvenstvo v debatiranju. Poteka
že od leta 1988 in vsako leto se pridruži več
držav. Leta 2011 sem se svetovnega prvenstva
udeležila tudi sama.
Potekalo je meseca avgusta v škotskem
mestu Dundee, kamor je prispelo 48 ekip z
vsega sveta. Med seboj smo se pomerili v
osmih debatah, najboljših šestnajst se jih je
uvrstilo v osmino finala. Slovenci smo imeli za
nasprotnike Južnoafriško republiko, Hrvaško,
Izrael, Turčijo, Irsko, Švedsko, Mehiko in
Bangladeš. Zmagali smo v dveh debatah, kar je
bilo pod pričakovanim in slabše od rezultatov
prejšnjih ekip, ki so predstavljale Slovenijo.
Na slavnostnem finalu sta se pomerili
najboljši ekipi, in sicer Singapur ter Avstralija.
Na koncu so zmago tretjič v zgodovini tekmovanj odnesli domov Singapurci, ki so tudi
bili med favoriti za zmago.
Čeprav je seveda tekmovanje pomemben
del svetovnega prvenstva, ni edina izkušnja,
ki jo lahko pridobiš. Poleg debat je bilo organiziranih veliko družabnih dogodkov, kar je
omogočilo spoznavanje z različnimi ljudmi, ki
prihajajo iz popolnoma drugačnih okolij in na
probleme, ki smo jih predebatirali na tekmovalnem delu, gledajo povsem drugače. To je velik
in zelo pomemben del vseh svetovnih prvenstev, seveda tudi debatnega, in tega mogoče še
toliko bolj, saj je debata namenjena vzgajanju
v kulturnem dialogu, ki je neprecenljiv na
mednarodnem področju.
Seveda smo si po tekmovanju vzeli tudi
čas za ogled majhnega dela Škotske, ki me je
zelo navdušila in pritegnila, da se tja zagotovo
še vrnem.
Mojca Jutršek, 4. b
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CHINA IS … BIG!
… pa vendar si nikoli poprej nisem predstavljala, da je TAKOO zelo velika (v mnogih
pomenih besede). Njena velikost ni bila edina stvar, nad katero sem bila presenečena in obenem
navdušena; Kitajsko preprosto moraš doživeti, če jo hočeš razumeti.
Naše raziskovanje Kitajske ali še bolje samega Pekinga, ni bil prvotni namen same
»odprave«. Vse skupaj se je začelo v okviru mednarodnega mladinskega projekta »Razpravljaj,
razumi … spremeni!«, ki ga vodi Za in proti, Zavod za kulturo dialoga v Sloveniji, v sodelovanju
s Kitajsko, Tajsko in Litvo. V projekt je vključenih več kot 500 mladih, ki razpravljajo o problemih sodobnega sveta, kot so podnebne spremembe, zaščita človekovih pravic itd., in s tem
pripomorejo k izboljšanju medkulturnega dialoga.
Potem ko so nas marca v Litiji obiskali gostje iz prej omenjenih držav, smo bili sedaj na
vrsti mi, da obiščemo Kitajsko. Tako se je »zbrana druščina« (7 debaterjev iz Slovenije, med
katerimi sva bili tudi dve dijakinji litijske gimnazije, Lea Gašparič in moja malenkost, ter naši
mentorji) konec lanskega aprila odpravila v prestolnico Kitajske. Po 10-urnem letu smo končno
pristali na prestižnem pekinškem letališču, ki je eden izmed največjih na svetu. Moji prvi vtisi
mi niso kaj dosti pomagali pri dojemanju, da sem se znašla na drugem koncu sveta. Je to sploh
Kitajska? Seveda! Letališče so zgradili za prihajajoče olimpijske igre, ki so se zgodile leta 2008.
Ure smo nastavili na lokalni čas in ugotovili, da je šest zjutraj. Utrujeni smo si želeli počitka,
a nas je strog nadzor na meji, ki ga nismo bili vajeni, še malo zadržal. Proti hotelu smo odšli z
mestnim avtobusom, ki po pravici povedano ni bil ravno čist - pa se človek vsega navadi. Ker
je bil pred nami prečudovit sončen dan, smo si privoščili le kakšni dve uri počitka.
Naša prva destinacija: kitajska restavracija. Še dobro, da so imeli vsi menuji slikovno
gradivo, kajti natakarji nam s svojim NEznanjem angleščine niso bili v pomoč. Vsa ta neznana
hrana, ki je povrh vsega še zelo pikantna (Tajci so nas kasneje tolažili, da je njihova hrana še
bolj pekoča kot kitajska), je le stežka romala proti mojim ustom (razlog je bil po vsej verjetnosti
tudi primanjkovaje jedilnega pribora oz. uporaba dveh lesenih palčk).
Potem smo se odpravili – kam? Še sami nismo dobro vedeli. Napisi v kitajščini nam niso
veliko pomagali. S pomočjo knjižnih vodičev in zemljevidov smo poiskali vedno nabito polno
podzemno železnico in se odpeljali do znamenitosti, ki smo si jih želeli ogledati. Trg nebeškega
miru je znan po študentskih demonstracijah iz leta 1919, hutongi – tradicionalne vrste ozkih ulic,
v prvotni obliki jih je še zelo malo, Lama temple, Old summer palace … Dva dneva samostojnih
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ogledov.
Ko smo se tretji dan srečali s kitajskimi,
tajskimi in litvanskimi udeleženci, se je projekt
zares začel. Vsak dan je sledila debata, ki se je
navezovala na samo Kitajsko ali pa njen odnos
z EU. In še vsakodnevni ogledi znamenitosti z
našimi kitajskimi prijatelji; Kitajski zid, Prepovedano mesto, številni budistični templji
itd. Vse to nam je približalo kitajsko kulturo in
začeli smo jo spoznavati iz prve roke. Pohvaliti
moram njihovo gostoljubnost. Tudi hrana nam
je iz dneva v dan bolj dišala in prijala (obstajale
so izjeme, trdno odločene, da bodo izgubile
kak kilogram). Nihče se ni mogel upreti odlični
pekinški raci – pravi specialiteti in seveda rižu
pripravljenemu na različne načine. Sedaj se z
nasmehom na obrazu spominjam naših prvih
dni, ko smo v obupu iskali McDonald's in
šele kasneje spoznali, da je kitajska hrana res
odlična.
Ogledali smo si še: olimpijsko mesto z
izjemno zgrajenim stadionom »ptičje gnezdo«,
sedež farmacevtskega podjetja BAYER v Pekingu, pekinški živalski vrt, kjer so bile seveda
glavna atrakcija na pogled lene in ljubke pande.
ZOO nas je navdušil s svojo velikostjo in raznolikostjo živalskih vrst. Kamor koli smo šli, je
povsod mrgolelo turistov, v glavnem Kitajcev.
Spoznali smo tudi življenje pekinških
študentov, saj smo obiskali 2 tamkajšnji univerzi. Zadnja dva dni sta bila namenjena debatnemu turnirju, na katerem smo bili slovenski
udeleženci zelo uspešni.
Med udeleženci projekta so se spletle prijetne prijateljske vezi in bolj, ko se je projekt
bližal h koncu, težje je bilo. Pa vseeno smo
zgodaj zjutraj polni novih doživetij odleteli
proti zahodu in naši ljubi Sloveniji.
V tako kratkem času sem pridobila nove
izkušenje in doživela veliko lepih trenutkov, ki
se ob gledanju fotografij ponovno podoživljam.
Urška Černe, 4.b

MEDNARODNI DEBATNI
TURNIR V PODGORICI
Debatni klub Litija je v zadnjih nekaj
letih eden najuspešnejših debatnih klubov v
Sloveniji. V preteklih letih smo sodelovali na
različnih turnirjih, letos smo se samostojno kot
Klub gimnazije Litija prvič udeležili mednarodnega, in sicer potovali smo v Podgorico, glavno
mesto Črne gore.
Trije člani kluba (Petra Komat, Rok
Drnovšek in Tilen Tršelič) so od 14. do
17. oktobra zastopali Gimnazijo Litija na
podgoriškem turnirju. Debatirali so na tri pripravljene in tri »impromptu« debatne trditve.
Svoje delo so več kot dobro opravili in zasedli
dobro uvrstitev. Pohvaljeni so bili s strani
številnih mednarodnih sodnikov, za kar so bile
zaslužne večtedenske priprave z mentorjema
kluba Jernejem Podgornikom in Janošem
Železnikom.
Turnir je priredila organizacija MAYAA
(Montenegrin American Youth Alumni Association), ki je poskrbela za nastanitev, prevoze
in hrano vseh sodelujočih. Debate so potekale
od dopoldanskih do večernih ur na univerzi v
Podgorici. Potem so imeli debaterji tudi nekaj
časa za sprostitev in pripravo na naslednji dan.
Seveda so združili prijetno s koristnim in
se med potjo ustavili tudi na kratkem ogledu
Beograda. Vsi člani kluba upajo in verjamejo,
da se bo s tem prestopnim dogodkom število
udeležb na mednarodnih turnirjih povečalo,
saj gre za izkušnje, ki jih ne gre spustiti iz rok.
Tilen Tršelič, 2.b

POGOVOR
Z EVROPSKO
PRVAKINJO
Pogovarjala sva se z Nastjo Kolar, dijakinjo naše gimnazije, ki se profesionalno ukvarja
z tenisom. Nastja je v Švici osvojila naslov evropske prvakinje do 18 let in bila kandidirana
za športnico leta. Skupaj z Nikom Razborškom
sta dobila nagrado za najboljša mlada igralca
v letu 2011.
Novo leto je mimo. Ali si si zadala kakšne
novoletne zaobljube?
Kot vsako leto sem si zadala cilje, za katere
upam, da mi jih uspe uresničiti. Najprej želim
uspešno zaključiti drugi letnik, druga moja
največja želja je, da bi letos junija sodelovala na
olimpijskih igrah. Drugače imam čisto navadne
želje, kot so zdravje, sreča, veselje ... Rada bi
se zresnila v ljubezni, kar je trenutno »misija
nemogoče«, obljubim pa tudi, da bom tudi v tem
letu poskušala piti le brezalkoholne pijače.
Rekla si, da želiš zaključiti 2. letnik. Kako ti uspe uskladiti treninge s šolo?
Treninge imam razporejene čez cel dan, šola pride na vrsto zvečer ali med vikendi. Ker sem
veliko odsotna, imam prilagojen program šolanja, to mi omogoča status šprtnice. Ocene lahko
pridobim z izpiti, ni nujno, da vse opravim sproti.
Veseli december je ravnokar minil. Lahko uživaš v vseh prazničnih jedeh in med prazniki
treniraš kakšno urico manj?
Vseeno sem imela dva treninga na dan, kondicijo in tenis. Na žalost se ponavadi odpovem
sladkarijam. Med prazniki se vsem dobrotam le nisem odpovedala, zato sem morala še dodatno
teči vsaj 10 minut dnevno.
Pred tekmo se moraš dobro zbrati. Ali si vraževerna? Imaš morda kakšen amulet, ki ti
prinaša srečo?
V glavi si vizualiziram rezultat in v njega verjamem. Tudi ko ne treniram, imam na roki
posebno zapestnico »Power balance«, ki mi prinaša srečo. Seveda je roza barve, to je moja
najljubša barva.
Vemo, da ti je tenis zelo pri srcu. Kaj postavljaš na prvo mesto; tako kot povprečen dijak
šolo ali tenis?
Brez vsakega pomisleka na prvo mesto postavljam tenis (smeh). Čeprav so treningi naporni,
še posebej kondicijski, mi je tenis zelo lepa in hitra igra, kar mi je všeč. Moraš biti psihično kot
fizično zelo dobro pripravljen, da lahko krojiš sam vrh. Upam, da bo tudi meni nekoč uspelo.
Čeprav nisi velikokrat v šoli, te bova vseeno vprašala, pri katerem predmetu si najraje, kaj
se najraje učiš in kdo je tvoj najljubši profesor?
Moj najljubši predmet je sociologija, vendar zgolj zaradi profesorja, ki nam vedno popestri
uro. Profesor Podgornik je res »car«.
Sedaj bi te vprašala mogoče najbolj nenavadno vprašanje. Pojavljajo se govorice, da »rada«

POGOVOR
izgubljaš stvari. Katera stvar, ki si jo v zadnjem času izgubila, ti največ pomeni?
Na žalost imam res smolo, da kaj izgubim oziroma pozabim. Vem, da se bo to slišalo
samovšečno, vendar očitno je, da si moji oboževalci želijo imeti moje predmete.(smeh)
Sem pač nadarjena izgubljati stvari. Do sedaj me je najbolj prizadela izguba mojega novega
Iphona.
Bi želela za konec sporočiti kakšno besedo svojim prijateljem, dijakom in oboževalcem?
Veliko sreče v novem letu, tudi zdravja in uspehov v šoli ter na športnem področju. Bodite
pridni in se držite stran od alkohola!
Miha Medvešek in Živa Bartolo, 3. c

Z NEJCEM PETKOM
Našemu bivšemu dijaku Nejcu Petku se je poleti že drugič uspelo uvrstiti na kemijsko
olimpiado, ki je tokrat potekala v Turčiji. Vrnil se je tako kot z Japonske: z nasmeškom do
ušes in bronasto kolajno okrog vratu.
Kakšne so se ti zdele letošnje priprave? Se ti zdi, da si imel prednost, ker si že enkrat
tekmoval?
Zagotovo so bile priprave zame lažje kot lansko leto, saj so si osnovne naloge zelo podobne.
So pa seveda v kasnejši fazi »specializacije« v posamezno smer, kar je povsem odvisno od organizatorjev, ki naredijo ves program.
Si se pripravljal več in drugače kot za Japonsko?
No, na začetku sem se pripravljal manj, saj so bile naloge podobne lanskim in organizatorji niso vnaprej pripravili nalog. Kasneje so moje priprave postajale podobne lanskim, nisem
pretiraval, saj me je maja in junija čakala še matura.
Kje ti je bilo bolj všeč?
Joj, to je težko vprašanje. Japonska mi je kulturno zagotovo bolj pri srcu, vendar je imela
Turčija vse skupaj veliko bolje organizirano.
Videli smo več različnih znamenitosti, a smo
kljub temu imeli dovolj prostega časa. Na
Japonskem smo bili zunaj do poznih ur, si
ogledovali templje ... Ljudje so bili povsod
super in s sotekmovalci sem se lahko dobro
zabaval. Na splošno bi rekel, da mi je Japonska
bližje kot Turčija.
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu z
letošnje olimpiade?
V spominu mi je najbolj ostala zabava, ki
smo jo imeli pred našim »stanovanjem«. Zunaj
smo plesali, se imeli super in ni bilo nobene
sledi o tekmovalnosti. Od ogledov zagotovo mesti Istanbul in Ankara (glavno mesto),

POGOVOR
predvsem po zgradbah. V Istanbulu so me
impresionirale nenehne molitve in klic k
molitvi iz mošej. Sicer si po določenem času
ne zapomniš veliko, le najpomembnejše.
So se stiki s preostalimi tekmovalci
obdržali?
Kar nekaj časa sem ohranjal stike s
tujci: Portugalec, Švicarka … sedaj se že
dolgo nismo pogovarjali, bi pa bilo super,
če bi se še kdaj slišali.
Glede na to, da ste imeli dovolj prostega časa, si najbrž tudi opazoval ljudi,
kulturo … Kako bi na kratko opisal Turčijo?
O ljudeh ne morem veliko govoriti, saj sem bil v stiku z različnimi rasami, kulturami, lahko pa povem, da so bili naši vodiči super! Morda tudi zato, ker so nam bili zelo podobni, saj
so bili študentje in zato zelo »evropski«. Glede kulture mi je bila najbolj pri srcu hrana! Zelo
je začinjena, pikantna, čeprav so nam na žalost v domovih dajali običajno hrano in smo se vsi
»jokali«, kje je tradicionalna hrana.
Kakšen cilj si imel letos? Si z rezultatom zadovoljen?
Že na začetku sem si zadal nalogo, da pridem v Turčijo in se ponovno preizkusim, to mi je
tudi uspelo, tako da je bil moj cilj dosežen. Tja nisem šel, ker bi želel doseči vrhunski rezultat,
saj bi moral veliko več delati in se pripravljati, zato sem z bronom zelo zadovoljen.
Sedaj obiskuješ Fakulteto za kemijo. Kam naprej? Morda še kakšno tekmovanje?
Časa za tekmovanja tu ni in tudi prepričan nisem, če jih za študente organizirajo. Tako ali
tako mi študij nudi dovolj kemije. Morda v prihodnjih letih najdem nov izziv in se prijavim.
Morda še kakšen nasvet za mlade, nadobudne kemike?
Odvisno od želja in ciljev. Prijavljajte se na čim več tekmovanj, tudi na olimpiado, ker
uvrstitev res ni nemogoča in nimate česa izgubiti. Lahko potujete, doživite krasen izlet in pridobite veliko izkušenj. Če vam ni do tekmovanj, čim več eksperimentirajte in se zabavajte, ker
je kemija zares najboljša!
Sarah Petek, 2. a

POGOVOR
Z EVO ŠEVERKAR
Našo preljubo gimnazijo obiskuje kar precej dijakov.
In čeprav na daleč mogoče vsi izgledamo enako, pridni in
vzorni učenci, smo si v resnici precej različni. Vsak ima
namreč drugačne interese. Nekateri obožujejo debato, eni
blestijo pri jezikih, spet druge bolj vleče v družboslovje.
Nekaj nas je, ki raje plavamo v naravoslovnih vodah,
veliko se jih resno ukvarja s športom. In prav o slednjih
govori najin članek. No, ne ravno o vseh. Pisali sva o plesu,
natančneje o najini sošolki Evi Ševerkar.
Koliko časa se že ukvarjaš s plesom?
Ples me spremlja od malih nog. Plesati sem začela že v
vrtcu kot majhna punčka, sprva na tečajih, ki so potekali enkrat
tedensko. Sčasoma se je začelo večati moje navdušenje in zanimanje za ples in vse je postajalo
resnejše. Leta 2004 so v Zasavju ustanovili plesno šolo Urška in sezona 2005 je bila prva, ko
sem se s plesom začela ukvarjati na tekmovalni ravni.
Zakaj ravno ples? Te je zanj kdo še posebej navdušil?
Nikoli nisem bila ljubiteljica iger z žogo, v plesu pa sem uživala. Predstavljal mi je nekakšno
tedensko rekreacijo, sprostitev, pravi mami. Nato je »telovadba« enkrat na teden preraščala v
telovadbo večkrat na teden, kasneje v vsakodnevno, celo večkrat dnevno … in tako vse do danes,
ko si dneva brez plesa ne predstavljam več.
Kaj ti pomeni ples?
Plesa ne jemljem več kot šport, s katerim se
ukvarjam ali obšolsko dejavnost. Ples mi predstavlja več kot le-to. Postal je moj način življenja,
izražanja, mišljenja.
Kateri so tvoji najvidnejši dosežki v, za tvoja
mlada leta, precej dolgi karieri?
Vsaka sezona je zgodba zase. Včasih ti
mesto nižje v določeni disciplini lahko pomeni
več kot prvo v kateri drugi. Z osvojenim naslovom
državne prvakinje leta 2007 gre samo še navzgor.
Potrebno je trdo delo, da uveljaviš svoje ime v
plesnem svetu. Nato je lažje. Letošnja sezona je bila za naš klub najuspešnejša do sedaj, saj smo
po odličjih posegli v več disciplinah. Čudovito je, če se celoletni trud obrestuje v tolikšni meri.
Imaš kakšne posebne izkušnje s tekmovanj?
Vsako tekmovanje, še posebej v tujini, je nekaj posebnega. Poleg tega je pomembno še
druženje z drugimi plesalci, nova poznanstva ... vsako leto znova se veselim tovrstnih tekmovanj,
ker so resnično nepozabna, čeprav na mednarodnih tekmovanjih v naši disciplini (disco dance)
ne dosegamo res vrhunskih rezultatov, s tem mislim na odličja. Drugod po Evropi, predvsem v
Skandinaviji, se ples obravnava kot resen šport, zato imajo temu marsikaj prilagojeno, tudi šolo,
posledica so resnično izvrstni plesalci, s katerimi se je težko primerjati.
Kaj najraje plešeš? Obstaja kakšna zvrst, ki ti ni ravno pri srcu?
Moja prvotna disciplina je seveda disco dance. To je energičen ples z elementi jazza.
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Nobene zvrsti ne moreš ne imeti rad. Seveda obstajajo ljubše in meni manj ljubše. Vsaka zvrst je svojstvena
in posebna na svoj način in če imaš rad ples, imaš rad vse
po vrsti.
Katere so tvoje discipline? Ti je ljubši ples v skupini
ali solo?
Plešem v vseh možnih disciplinah disco dancea in
nekaj streeta, duo s Tio Pavšek ter solo. Tudi v mali formaciji, ki jo sestavlja od 3 do 7 plesalcev. Naša članska
mala formacija se imenuje Dive. Lahko se pohvalimo z več
naslovi državnih prvakinj. Med seboj smo zelo povezane,
prave prijateljice, združuje nas veliko pozitivne energije,
kar se odraža v samem plesu.
Veliko formacijo sestavlja od 8 do 24 plesalcev. Je
obširnejša disciplina, kjer ima vsaka formacija svojo glasbo,
temo, učinke, posebne elemente ... prava paša za oči ;)))))
Nikoli nisem bila egoističen človek, čeprav to včasih
niti ni slaba lastnost, zato raje plešem v skupini, kjer se
poveže več pozitivne energije in je prisoten timski duh.
Treningi ti verjetno vzamejo precej časa. Kako jih
uspeš uskladiti s šolo in prostim časom? Ali veliko izostajaš
od pouka?
Vse se da, če se hoče. Urnik je res zelo natrpan, zato je
prostega časa malo, a vendar ga za prijatelje vedno najdem.
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Ponavadi nastopamo v popoldanskem ali večernem času, kar pomeni, da ne manjkam pri pouku.
Z veliko discipline in mirnimi živci vse teče gladko.
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Verjetno v povezavi s plesom?
Že nekaj let delam kot asistentka in nadomestni učitelj v plesni šoli Urška Zagorje in Celje. V
prihodnosti si želim oditi po plesno znanje čez lužo pa tudi drugam po svetu in naučeno prenašati
na mlajše plesalce. Lansko poletje sem bila v Londonu.
Kaj bi
naredila, če bi
zaradi kakršnih
koli razlogov
morala prenehati s plesom?
Enostavno ne bi prenehala. Ples me
resnično veseli
in plesati želim
vse življenje.
Si bila kdaj
poškodovana
ali bolna in
zato prisiljena
k počitku?
Vse do letos nisem imela težav s hudimi boleznimi ali težjimi poškodbami. Imam prirojeno napako hrbtenice, ki je rahlo vplivala na poškodbo hrbta. Na precejšnjo smolo se mi je to
pripetilo ravno sredi tekmovalne sezone. Med treningi sem od bolečine stiskala zobe, toda trud
je bil poplačan z več kot izvrstnimi rezultati letošnje sezone.
Kaj bi svetovala tistim, ki si želijo plesati in mislijo, da nimajo talenta?
Vredno se je preizkusiti v stvareh, ki te veselijo.
Gotovo je res, da ima nadarjen človek na začetku
določene prednosti, vendar se da s trdim delom, voljo,
ljubeznijo do plesa in glasbe vse nadoknaditi.
Eva je ena izmed perspektivnih športnic, ki se
ji obeta uspešna plesna kariera. Tudi midve ji želiva
še vrsto uspehov in radosti ob plesu.
Saša in Barbara, 3.b

PREDSTAVLJAMO
ŠPORTNO PLEZANJE
Sem Urh Tomažič in že štiri leta treniram športno
plezanje v plezalni sekciji Društvo Prosti čas. Pri športnem
plezanju me navdihuje adrenalin, višina, gibaje, raznolikost gibov, saj se skoraj vsak razlikuje od drugega ...
Velika večina ljudi ob besedi plezanje pomisli na nevaren,
ekstremen šport, a se ne zavedajo, da je to eden izmed
najbolj varnih športov.
Športno plezanje ima tri discipline: težavnostno,
balvansko in hitrostno plezanje. Najbolj cenjeno je
težavnostno. Smeri pri tej disciplini imajo okoli štirideset
gibov, stene merijo v višino do dvajset metrov. Tekmovalci
so varovani z vrvjo in imajo na voljo en poskus. Najboljši
je tisti, ki pripleza najvišje. Pri balvanskem plezanju imajo
smeri šest do dvajset gibov, balvani so visoki okoli štiri
metre. Plezalci so varovani z blazinami, za plezanje imajo
na voljo približno pet minut in neomejeno število poskusov.
Dva tekmovalca tekmujeta istočasno po dveh enakih smereh pri hitrostnem plezanju,
najboljši je tisti, ki najhitreje pripleza do vrha.
Pri nas potekajo tekmovanja samo v težavnostnem in balvanskem plezanju.
Slovenija je poleg Avstrije in Francije plezalska velesila. Aktualna zmagovalka svetovnega
pokala v težavnostnem plazanju Mina Markovič spada med najboljše tudi v balvanskem plezanju.
V mladinski konkurenci imamo dva svetovna prvaka, to sta Domen Škofic med kadeti in Jure
Rastresen med mladinci.
Najljubša disciplina mi je težavost, saj v njej dosegam najboljše rezultate. Moja najtežje
preplezana smer v skali je Runo z oceno 7b+ v najbolj znanem slovenskem plezališču Mišja peč.
Najboljši rezultat na tekmovanjih pa je četrto mesto v Tržiču.
Športno plezanje trenira tudi moja sestra Karin, ki je lansko leto uspešno zaključila šolanje
na Gimnaziji Litija. V sezoni 2010 je bila državna prvakinja tako v težavnosti kot tudi v balvanih.
Prav tako je zadnje dve leti stalna članica slovenske mladinske reprezentance in je tekmovala
za evropski mladinski pokal. Svojo
najboljšo uvrstitev, osmo mesto, je dosegla v francoskem mestu Pau. Lansko leto
je nastopila na svetovnem mladinskem
prvenstvu v Imstu, Avstriji.
Edina negativna stvar pri plezanju je, da ni olimpijski šport in ima
posledično premalo medijske pozornosti.
Plezanje je ena izmed naravnih človeških
oblik gibanja in je zelo lep in atraktiven
šport.
Urh Tomažič, 1. a

PEVSKI ZBOR
KO ZAPOJEMO SLAVČKI GIMNAZIJE LITIJA
Na Gimnaziji Litja smo svojo
pot vsi začeli kot fazani, a smo se
že po nekaj tednih slavčki ločili od
ostalih. Svoj izjemen pevski talent
smo združili v pevskem zboru prvih
letnikov. V gnezdu smo se zbirali
vsak torek, 8. šolsko uro in pridno
vadili pod budnim očesom zborovodkinje Anite Medvešek.
Vsak teden smo zveneli bolje,
hitro napredovali, zato smo ob
koncu koledarskega leta 2010 lahko
že prvič nastopili. V jedilnici gimnazije smo popestrili praznično vzdušje s petjem božično–novoletnih pesmi, ki smo jih odpeli
skupaj s starejšim zborom.
Vsi so bili navdušeni nad nami, mi pa smo dobili še več zagona za nadaljevanje. Veliko
smo vadili in se pripravljali na Pevsko gimnazijado, ki je bila 24. marca na naši gimnaziji. Ob
spremljavi Tamburaškega orkestra Šmartno smo z MPZ Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje
uspešno izpeljali večer.
18. aprila smo »slavčki« in zbor starejših dijakov dominirali na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v litijski dvorani na Stavbah. To je bil naš zadnji nastop, preden smo se
pridružili ''ta velikemu'' zboru. Ker smo svoje poslanstvo izpolnili, je šola za nekaj časa ostala
brez ''fazanskega'' zborčka, mi pa smo ponosno stali v vrstah s starejšimi.
Po dvomesečnem premoru smo se že prvi šolski dan novega šolskega leta odpravili na intenzivne pevske vaje v CŠOD Čebelica. Tam smo preživeli tri pevsko obarvane dni, se spoznali
med seboj in se naučili novih vokalnih tehnik.
Tudi letos smo, kot je že tradicija, pred božično–novoletnimi počitnicami nastopili v šolski
avli, le da so tokrat mlajši zbor zastopali naši novi ''fazančki''.
Od začetka šolskega
leta se vneto pripravljamo na koncert, ki ga
bomo izpeljali 24. 1.
2012, v dvorani Univerze
v Ljubljani.
Za konec vam
slavčki želimo (tako tudi
pojemo), da bi pesem
segla iz naših src do
vašega srca.
Helena S. in
Klara L., 2. a

PEVSKI ZBOR
PEVSKI ZBOR GIMNAZIJE LITIJA
V šolskem letu 2010/11 je vodenje pevskega zbora prevzela mlada zborovodkinja Anita
Medvešek. Z vajami, ki potekajo enkrat tedensko, smo pričeli septembra in prvič z novo zborovodkinjo nastopili na zaključni prireditvi Gimnazije Litija v prednovoletnem času. v februarj
smo odšli na pevski vikend in v domu Čebelica preživeli tri pevsko obarvane dni. Poleg intenzivnih pevskih vaj smo imeli dovolj časa za spoznavanje in sklepanje prijateljskih vezi. Pevski
vikend je bil namenjen utrjevanju programa, ki smo ga izvajali na Pevski gimnazijadi v mesecu
marcu. Prireditev je namenjena predstavitvi naših dveh pevskih zborov ter gostujočim zborom
in je tradicionalna. Obiskali so nas prijatelji iz Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje,
kot gostje so nastopili tudi člani Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji pod taktirko Helene
Vidic. Odpeli smo vsak svoj program, nato še s skupnimi močmi zapeli in odigrali dve pesmi za
prijeten zaključek prireditve. Nastopali smo tudi na španskem literarnem večeru, kjer smo prepevali španske pesmi, Reviji otroških in mladinskih zborov v Litiji in se povsod dobro odrezali.
Letos smo pevski vikend ponovili na začetku šolskega leta, in sicer že prvega septembra. Na
intenzivnem pevskem vikendu so se nam pridružili pevci bivših prvih letnikov. Tam smo se seznanili z zahtevnim programom in zopet sklepali prijateljske vezi z novimi in starimi pevci. Sedaj
se intenzivno pripravljamo na diplomski koncert naše zborovodkinje, ki bo v torek, 24.01.2012.
Upam, da bomo izvedli odličen koncert.
Jerica Keršnik

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA
15. 2. 2011 smo se dijaki Gimnazije Litija, Miha Mohorko, Edita Rozina (generacija '94),
Tjaša Mlakar, David Kovačič, Selmir Kadić in Rok V. Godicelj (generacija '93), odpravili na
državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika na Srednjo ekonomsko šolo v Maribor. Za nas,
takratne tretje letnike, je bilo to zadnje tekmovanje, zato smo se potrudili, da bi bili rezultati
čim boljši in bi se poslovili v slogu. A temu žal ni bilo tako. Veliko oviro nam je predstavljala
nemščina kot drugi tuj jezik, saj so bili naši sotekmovalci iz dvojezičnih krajev, katerim je bila
nemščina tako rekoč že položena v zibelko. Kljub zahtevnim testom smo na koncu pridobili šest
srebrnih priznanj.
Man schrieb das Jahr 2011, Tage des fünfzehnten Februars, als die Schüler des Gimnasiums
Litija, Miha Mohorko, Edita Rozina (Generation '94), Tjaša Mlakar, David Kovačič, Selmir
Kadić und Rok V. Godicelj (Generation '93), auf das Nationale Wettbewerb im Wissen der
Deutschen Sprache auf die Wirtschaftsschule Maribor gegangen ist. Für uns, damalige Drittjährlinge, war es der letzte Wettbewerb solcher Art, darum haben wir unser Bestes gegeben.
Aber leider war das nicht so. Ein großes Hindernis für uns war, dass wir Deutsch als sekundäre
Fremdsprache hatten. Deshalb hatten unsere Kollegen aus den bilingualen Städten Sloweniens
großen Vorteil. Trotz der schwierigen Tests waren wir letztendlich erfolgreich und haben sechs
silberne Anerkennungen bekommen.
Selmir & Rok V. (4.c)

DOGODKI
ZVOČNO
POPOTOVANJE
Grmenje. Odmevanje. Zvočno
vibriranje. Vse to so zvoki, ki
jih sproščajo nenavadna azijska
glasbila, kot so gong ter drugi tradicionalni inštrumenti. V sredo, 22.
oktobra 2011, smo bili dijaki prvih,
drugih in tudi tretjih letnikov povabljeni na zvočno popotovanje, ki je
potekalo v plesni dvorani Gimnazije
Litija. Kot poznavalka azijskih
inštrumentov se nam je predstavila
Sergeja Grögl.
Po začetnem spoznavanju
in uvodnih besedah smo spoznali
inštrumente, kot so indijanska
piščal, tibetanske sklede, zvončki
in šamanski boben. Kljub temu
da so se z udeležbo na delavnici
mnogi želeli le izogniti ustnemu
spraševanju, je večina prišla dobre volje in odprtega uma za nova
spoznanja. Naročeno nam je bilo,
naj se uležemo na blazine ter tiho
prisluhnemo neobičajnim glasbilom. Zaslišali so se zvoki gonga in
ostalih inštrumentov, ki so mirno, z
enakomernim zvočnim valovanjem
napolnili prostor. Nastala je popolna
tišina, slišali so se le tihi odmevi
glasbil. V sebi smo čutili tišino ter se
kasneje prebudili kot prerojeni. Vsi
smo bili zelo sproščeni in umirjeni,
saj smo ob poslušanju raznoraznih
zvokov pozabili na vse težave, ki so
nas pestile.
Zvočno popotovanje je bilo res
nepozabna izkušnja, ki si jo želim
še doživeti.
		
Hana Železnik in
Matevž Vidic, 2. a

KRST FAZANOV 2011
Zvečer
sem le s
težavo zaspal, saj sem
vedel, da
me naslednji dan čaka
KRST. Mislim, da smo
bili vsi zelo
živčni, saj nismo točno vedeli, kaj se bo zgodilo.
Zjutraj so nas na vhodu v šolo pričakali dijaki četrtih
letnikov in nam razdelili vrečke, ki so bile zelene, rdeče
in modre barve, in sicer za vsak oddelek ena barva. To so
bile naše obleke za krst. Pouk je tisti dan potekal običajno,
sedmo uro smo se vsi prvi letniki odpravili v telovadnico,
kjer nas je na tribunah že čakala publika drugih in tretjih
letnikov. Posedli smo se na blazine in začelo se je. Vsak
od nas je v mislih upal, da ga ne bodo izbrali za nobeno
nalogo, vendar so žrtve morale biti. Najprej so dijaki
četrtih letnikov izločili iz skupin po tri dijake, ki so se
morali pripraviti na - petje. Medtem so potekale različne
druge naloge, pri katerih smo se malo umazali in tudi
osmešili. Mislim, da smo se najbolj zabavali ravno ob
pevski nalogi. Na koncu smo pokleknili in izrekli slavno
prisego četrtim letnikom. Ugotovili smo, da je bil naš strah
zaman, saj smo se zelo zabavali.
Erik Klinc, 1. b

DOGODKI
VEČER LORCOVE POEZIJE S
FLAMENKOM
Večer, poezija in zvoki kitar. Prepletanje
vsega ustvari pravo pravcato špansko pravljico.
In nepozabna pravljica se je odvijala tudi pri
nas, na Gimnaziji Litija.
15. februarja smo dijaki naše šole pod
vodstvom profesorice Špele Novljan Potočnik
priredili španski literarni večer, tema so bile
pesmi znanega španskega pesnika Federica
Garcie Lorce.
Ob osmi uri zvečer so zaigrale kitare in
nas popeljale skozi Lorcovo življenje in delo,
šolsko galerijo pa spremenile v romantično
špansko kantino. Program je povezovala dijakinja Marija Bajec. Vodila nas je skozi večer
Lorcove poezije v španskem in slovenskem
jeziku, udaren in zapeljiv ples flamenka ter
zvoke kvarteta kitar, ki se jih ne da pozabiti.
Pri organizaciji so sodelovali dijaki iz vseh
štirih letnikov. Dijaki nekdanjih prvih letnikov
so ob kitarskem kvartetu, sestavljali so ga dijaki
drugih in tretjih letnikov, recitirali Lorcove
najbolj znane pesmi v španskem in slovenskem jeziku. Prav tako je sodeloval tudi zbor
Gimnazije Litija, ki je zapel nekaj pesmi. Za še
lepši in popolnejši večer je španske melodije
odigral Tamburaški orkester Litija-Šmartno,
znani španski ples je odplesala prava plesalka
flamenka Manca Dolenc.
Obiskovalce so pričakale lično urejene
mize s svečami. S pecivom in pijačo so jih
postregle dijakinje gimnazije.
Po dveh urah druženja, ko je odzvenel
zadnji akord španske romance in ob Lorcovem
stavku: »Si muero. Dejad el balcónabierto.«(Ko
umrem, pustite balkon odprt.), smo se počasi
poslovili. Lahko bi rekli, da smo v nekem
smislu izpolnili pesnikovo željo ter ponovno
pogledali v zgodovino, na Lorcov odprti balkon, recitirali pesmi, ki so tam nastajale. S tem
smo obiskovalcem predstavili čas Lorcovega
ustvarjanja in lepoto njegove poezije.
Sam dogodek je na Gimnaziji Litija že

tradicionalen, saj podobne prireditve in literarne večere prirejamo vsako leto.
Tilen Tršelič, 2. b

DOGODKI
PREKLOPI NA DIGITALNO
Danes je vedno večji del našega življenja
digitaliziran, vendar namen prireditve Preklopi na
digitalno, ki je potekala 1. 12. 2011, ni bil predstaviti
novo digitalno napravo, temveč staro restavrirano
nihajno uro. Muzej premoderne umetnosti iz Sp.
Hotiča je doniral uro Gimnaziji Litija. Dijaki so uro
preučevali s fizikalnega in zgodovinskega vidika pod
mentorstvom profesorjev Damjana Štrusa in Petra
Avblja. Restavrator, gospod Tomaž Perme, je ob tej
priložnosti opisal svoje delo, sestavo ure in njeno
delovanje.
Ura je sestavljena iz 3 sistemov in vsak je povezan z utežjo. Vrtenje mehanizma, ki ga povzročajo
uteži, se prenaša do številčnice in kazalcev. Zadaj je
zaskočni mehanizem povezan preko vilic z nihalom,
ki daje takt, da ura teče. V celi uri je en sam vijak, vse
ostalo je sistem zagozd. Nekatere manjkajoče dele
je moral restavrator narediti sam s pomočjo poskusov. Med drugim je naredil tudi 70 kg težke
uteži, številčnico in kazalca. Vsak njen del je očistil, zaščitil, nove dele pa pobarval tako, da so
videti postarani in se lepo ujemajo z ostalimi originalnimi deli ure. Za prenovo ure je potreboval
približno 560 ur. Ta ura je bila del cerkvenega zvonika in je (po oceni restavratorja) nastala v
obdobju baroka (1700 – 1750). Je ena izmed petih ur v Sloveniji s krajšim minutnim kazalcem
od urnega.
Gosta prireditve sta bila tudi docent dr. Janez Mlinar in dr. Andrej Likar.
Prvi nam je na zelo zanimiv način predstavil
merjenje časa v preteklosti in razvoj koledarjev.
Vsi koledarji v človeški zgodovini temeljijo na
ciklusu Lune (28 dni) ali na ciklusu glede na
naravo – rast, zorenje, obiranje plodov, obdobje
počitka (časovno obdobje, ki ga Zemlja potrebuje,
da pride okoli Sonca).
Dr. Andrej Likar nam je na fizikalen način
predstavil, kako je čas odvisen od sile gravitacije.
Izvedeli smo, da čas, merjen na satelitu, ni enako
hiter kot čas, ki ga merimo na zemeljskem površju.
Tehnologija zelo hitro napreduje in lepo je,
da se ob dogodkih, kot je bil Preklopi na digitalno,
spominjamo preteklosti in življenja brez moderne
tehnologije ter s pomočjo restavriranih predmetov
ohranjamo našo kulturno dediščino.
Špela Drnovšek, 4. C

DOGODKI
»RASTEM S KNJIGO SŠ
2011«
V lanskem šolskem letu smo se v
sodelovanju s Knjižnico Litija priključili
nacionalnemu projektu »Rastem s knjigo
SŠ«, ki poteka pod okriljem Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije
(http://www.jakrs.si/) s sodelovanjemsmo nadeljevali tudi v šolskem letu
2011/12.
Projekt vključuje organizirane
obiske splošne knjižnice, ki se izvajajo
v okviru pouka knjižničnega informaci-

(vir: arhiv Gimnazije Litija)

jskega znanja ter srečanje s pisateljem. V ta namen smo dijakom prvih letnikov v sodelovanju
s Knjižnico Litija (www.knjiznica-litija.si)
pripravili srečanje
z gospo Joži Vovk,
direktorico Javnega
zavoda Bogenšperk
(www.bogensperk.
si).
Srečanje je poSlava Vojvodine Kranjske
tekalo
v sredo, 14.
(vir: www.slava-vojvodine-kranjske.si)
decembra, ob 13.30
uri na Gimnaziji Litija. Ga. Aleksandra Mavretič,
ki v Knjižnici Litija skrbi za Janez Vajkard Valvasor
vseživljenjsko učenje in medijsko (vir: www.bogensperk.si)
podobo knjižnice, nam je predstavila projekt in vodila pogovor
z gostjo. Ga. Vovk nam je v slikoviti predstavitvi približala
življenje in delo Janeza Vajkarda Valvasorja.
S projektom želimo dijake prvih letnikov motivirati za
branje (predvsem domačih) avtorjev in spodbuditi njihovo
obiskovanje splošnih knjižnic. S tem namenom Javna agencija za knjigo RS vsakemu dijaku prvega letnika podari delo
slovenskega mladinskega pisatelja. Letos so dijaki v dar prejeli
Izbrane rozine v akciji, knigo poezije Andreja Rozmana Roze.
Izbrane rozine v akciji
(vir: www.mladinska.com)

Maja Deniša, knjižničarka

DOGODKI
DIJAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA
»Gledališče je ogledalo,« je rekel Gojmir Lešnjak – Gojc. Zgodbe, ki jih prinaša gledališče,
zrcalijo stvarnost nekega socialnega in zgodovinskega ozadja. Veliko dramskih besedil je postalo
klasika, kot takšna so aktualna skozi vsa obdobja zgodovine. Z izborom klasičnih kot tudi sodobnih predstav skušamo dijakom približati čim bolj raznolik spekter gledališke umetnosti - ene
najvišjih oblik umetnosti, kot je rekel Oscar Wilde, saj je gledališče »najbolj neposreden način,
ko lahko človek človeku pokaže, kako je biti človek.«
Gledališče dijake vzgaja v kritične mislece, kaže jim ogledalo stvarnosti, družbenih odnosov
in je ogledalo njim samim.
Vsako šolsko leto dijakom Gimnazije Litija v okviru obveznih izbirnih vsebin ponudimo
gledališki abonma. Dijaki, ki se odločijo za obisk gledališča, si v šolskem letu ogledajo tri
predstave.
V šolskem letu 2011/12 smo za dijaški abonma izbrali naslednje predstave:
Za dijake 1. in 2. letnika:
1. Jean-Baptiste Poquelin Moliére: Namišljeni bolnik (Mestno gledališče ljubljansko)
2. Maksim Gorki: Malomeščani (SNG Drama)
3. William Shakespeare: Beneški trgovec (SNG Drama)
Za dijake 3. in 4. letnika:
1. Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini šentflorjanski (Slovensko mladinsko gledališče)
2. Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi (SNG Drama)
3. Ernst Lubitsch: Ko sem bil mrtev (SNG Drama)

PIEZIJA (3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 …)
14. marca 2011 (po vsem svetu poznan dan števila pi; med drugim tudi rojstni dan Alberta
Einsteina) so dijaki 2. c in 4. b uro slovenščine in matematike namenili verjetno najbolj znani
matematični konstanti – številu pi oz. Arhimedovi konstanti. Spoznavali so zgodovinso ozadje
števila, njegove lastnosti, približke, zanimivosti in odprta vprašanja v zvezi z njim, nato so se
preizkusili tudi v pisanju t. i. piezije. Dijaki so izbrali najboljše primere piezije, objavljamo dva
izmed njih.
Aljoša Soklič, prof.
Dan v maju v soncu preživimo,
se potimo močno
ter učimo premočno.
Oba v temi s srcem poskušava ob
sijaju zvezd tih šepet veličine,
Biologija zasenči zgodovino
brezmejne širjave valovanja rek.
ter se vse preplavi
brez upanja na uspehe.
Lepi maj ter pomladni gaj,
se žalosti prepustiš.
Maša Gril in Nika Lovrač

In soj bleščeče luči ožarja te,
pogled vate vse, vse razkrije …
Aleksandra Zupanc in Teja Lavrin

DOGODKI
DOBRODELNA AKCIJA ZBIRANJA RABLJENIH IGRAČ, OBLEK IN
PISARNIŠKEGA MATERIALA
Dijaki in zaposleni na šoli smo se v
mesecu decembru udeležili dobrodelne akcije
zbiranja oblek, igrač in pisarniškega materiala. December je namreč čas obdarovanja in
zato smo se potrudili, da bi obdarili čim več
ljudi. Še posebej smo poskrbeli za otroke. S
čim lahko otroka najbolj razveseliš? Verjetno
z igračo. Teh je doma kar nekaj, če si že tako
velik, da obiskuješ gimnazijo. Samo malo je
bilo potrebno pregledati predale, omare in
našlo se je marsikaj, kar je lepšalo otroške
dni. Dijaki in zaposleni so prinesli knjige,
sestavljanke, kocke, avtomobile, punčke …
Akcija je presegla vsa pričakovanja. Igrače so
namreč napolnile precejšnji del matematičnega
kabineta, kjer smo jih zbirali. Prav tako smo
kabinet napolnili s škatlami polnih oblek
in pisarniškega materiala. V sodelovanju z
Mladinskim centrom Litija smo zbrane stvari
ponudili na stojnicah »Vse zastonj« v Litiji, ki
so jih postavili v sklopu prireditev ob božiču.
Stvari, ki jih na stojnicah niso uspeli razdeliti,
so nato ponudili drugim, tudi pomoči potrebnim. Ljudi, ki potrebujejo pomoč, je na žalost

vedno več, tega se zavedajo tudi dijaki, zato
jim želijo pomagati. Vsak otrok je vesel igrače
in nasmeh na obrazu otroka je nekaj, za kar bi
morali vsi čim večkrat poskrbeti.
Natalija Zver, prof.

Družbena odgovorna kampanja NE-ODVISEN.SI je bila izpeljana na območju vseh
primorskih občin že leta 2007 in se je leta 2010 razširila na vso Slovenijo. Jeseni so svoj projekt
predstavili tudi na naši gimnaziji. Kampanjo predstavljajo otrokom, mladostnikom in odraslim
ter jo vsako leto vsebinsko nadgradijo in osvežijo.
Zelo nazorno so nam predstavili različne pasti zasvojenosti. Odvisnost od alkohola, drog,
iger na srečo … smo že vsi poznali, a marsikoga je presenetilo, da je človek lahko odvisen tudi
od športa, nakupovanja … Predstavitev je vodil Bojan Kodelja, vodja kampanije, dopolnjeval
ga je Miha Kramli, ki vodi Center za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici.
Misliva, da je bilo vsem zelo zanimivo, ker so predstavitev popestrili s sodelovanjem
različnih znanih slovenskih osebnosti (Toni Meglič, Vid Valič, pokojni Tone Pavček, Adi Smolar ipd.). Ti so nam v posnetkih predstavili svoje mnenje in izkušnje z drogami, spolnostjo …
Dobili smo nekaj nasvetov o odgovornosti, sprejemanju samega sebe, kakovostnem preživljanju
prostega časa ter zdravem načinu življenja.
Ena izmed zanimivosti, ki nam jo je povedal Miha Kramli o drogah, je bila, da če dlje časa
redno uživaš droge, je ozdravitev od zasvojenosti skoraj nemogoča, kajti po vsakem vnovičnem
stiku z drogo ponovno postaneš odvisen. Tudi če nočeš zaužiti droge, se ne moreš upreti, ker
se v času uživanja drog v možgane zarežejo črte oz. reže, ki se nikoli povsem ne zacelijo. Če

DOGODKI
poznamo nekoga, ki je zasvojen, mu sami ne moremo pomagati, lahko mu le pomagamo najti
ustrezno pomoč.
Predstavitev je bila izpeljana na zelo zanimiv način in je pritegnila pozornost tudi manj
zainteresiranih dijakov. Upamo, da bo čim več dijakov te nasvete upoštevalo.
Ana Kuder, Ajda Kopušar, 2. a

NOVOLETNA PRIREDITEV
Tudi letos je zadnji šolski dan v letu 2011
minil v prazničnem vzdušju. Dvema urama
pouka je sledil slovenski zajtrk. Ponudili so
nam veliko vrst tradicionalnih toplih in hladnih jedi. Jedli smo: med, maslo, suho sadje,
jabolčno čežano z mlečno kašo, mešana jajca
in ostalo.
Po zajtrku smo prisluhnili pevskemu
zboru Gimnazije Litija, ki nas leto za letom
navdušuje s svojimi nastopi. Dogajanje se je
nadaljevalo v šolski telovadnici z majhno spremembo, saj letos niso tekmovali plesni pari.
Prireditev sta povezovala Anže Gospeti in Aleš
Turšič. Nastopila je plesna skupina deklet 2.
in 3. letnika ter nas ponovno zapeljala v pravo
plesno poezijo.
Kot poslastica dneva je bila težko
pričakovana tradicionalna odbojkarska tekma
med dijaki in profesorji. Rezultati iz prejšnjih
let so bili močno na strani profesorjev, a šport je
nepredvidljiv. Ekipo profesorjev so sestavljali:
Mitja Strmec, Janez Medved, Damjan Štrus,
Jernej Podgornik, Mitja Kos, Helena Lazar in
Jasna Klara Kovač. Ekipo dijakov: Miha Flisek,

Staš Strle, Rok Drnovšek, Gregor Jelnikar,
Tanja Komučar, Špela Lipovšek, Daša Rajh in
Tina Balant. V prvem nizu je ekipa profesorjev
nadigrala ekipo dijakov s precejšnjo prednostjo.
V drugem so dijaki spoznali, da morajo zmagati, če želijo igrati še v tretjem, odločilnem nizu.
Rezultat je bil tako po dveh nizih izenačen. In
ko so profesorji že skoraj slavili, se je zgodil
trenutek, ki je odločil tekmo. Profesor Strmec
se je poškodoval in tako je ekipa profesorjev
ostala brez pomembnega igralca. Tekma se je
zato končala z zmago dijakov, ki se je ne glede
na okoliščine, nič manj ne veselimo.
Aljaž Čop, 4. c

EKO ŠOLA
VSAK UKREP ŠTEJE!
Najprej so nas naučili pravilno ločevati odpadke. Ločevali smo vsi – otroci v vrtcu, učenci
v šoli, naši dijaki, celo sorodstvo. To je bil projekt Ločujem, Zemljo varujem. Dijaki so pridno
ločevali odpadke, dobili smo celo zmagovalce. V organizaciji podjetja Slopak sta zmagovalna
razreda (lanski 2. c in 3. a) odšla na adrenalinsko dogodivščino na Jezersko.
Pravilno ločevanje odpadkov na šoli spodbujamo tudi v letošnjem šolskem letu. V vsakem
razredu in po hodnikih so koši za papir in embalažo. Zbiramo tudi iztrošene baterije, tonerje in
kartuše, mobilne telefone ter plastične zamaške. Dijaki drugih letnikov pri izbirnem predmetu
študij okolja pridno pomagajo in odnašajo embalažo na ekološki otok pri šoli.
V letošnjem šolskem letu smo bili aktivni tudi v času Evropskega tedna zmanjševanja
odpadkov. Potekal je od 19. do 27. novembra 2011. Takrat smo dijake prvih letnikov naučili
pravilno ločevati odpadke. Sara in Tea iz 3. c sta jim predstavili koristne ukrepe za vsakodnevno
zmanjševanje odpadkov. Pri študiju okolja so dijaki posneli številne fotografije o pretirani
potrošnji in zmanjševanju odpadkov. Nastale so zelo zanimive fotografije.
Zavedanje o pomenu zmanjševanja odpadkov je zelo pomembno. Vsakodnevno lahko
s številnimi ukrepi zelo
pomagamo pri ohranjanju našega planeta.

Preberite nekaj koristnih ukrepov za naš vsakdan:
1. Nič več plastičnih vrečk! Pri nakupih uporabljajte vrečke za ponovno uporabo ali cekar.
2. Na poštni nabiralnik nalepite rumeno nalepko proti neželeni pošti.
3. Izogibajte se razmetavanju s hrano, tako da do konca porabite načeta živila, preden
kupite nova.
4. Izogibajte se individualnemu pakiranju in majhnim zavitkom ter dajte prednost izdelkom po teži ali v večjih zavitkih.
5. Pijte vodo iz pipe, da bi prispevali k zmanjšanju količine plastičnih steklenic.
6. Tiskajte na obe strani lista in tako porabite manj papirja.
7. Kupujte gospodinjska čistilna sredstva ali gel za prhanje v pakiranju za ponovno
polnjenje.
8. Ostanke obrokov in olupke sadja kompostirajte.
9. Za igrice ali elektronske aparate uporabljajte baterije za ponovno polnjenje.
10. Premajhna oblačila podarite sorodnikom ali prijateljem.
Vir: http://www.orz.si/evropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov.html
Torej, vsak ukrep šteje. Zmanjšujte in ločujte odpadke tudi vi!
Helena Lazar, ekošola

EKO ŠOLA
PROJEKT LOČUJEM, ZEMLJO
VARUJEM
V šolskem letu 2010/2011 se je Gimnazija
Litija udeležila projekta Ločujem, Zemljo varujem. V projekt so bili poleg gimnazije vključeni
še Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, vrtec
in Osnovna šola Gradec. Soustvarili sta ga podjetji Slopak in Danone. Dijaki smo vsak teden v
mesecu vestno zbirali določeno vrsto odpadkov;
steklo, embalažo, papir. V zameno za pravilno
ločene in raznolike odpadke smo prejeli nalepke,
ki smo jih nalepili v za to namenjeno knjižico.
Zmagovalnemu razredu z največ nalepkami je
bil obljubljen izlet v adrenalinski park Jezersko. Zmagala sta letošnja 3. c in 4. a. Ob koncu
šolskega leta smo se skupaj odpeljali v park, kjer
smo neizmerno uživali.

Podjetji sta dali pobudo,
da bi projekt predstavili še
drugim generacijam. Zato smo
v lanskem šolskem letu dijaki organizirali predstavitve
o ločevanju odpadkov v vrtcu,
osnovni šoli in na gimnaziji.
S predstavitvami smo želeli
povečati ozaveščenost, meniva,
da so jih le-te spodbudile k še
večji skrbi za okolje.
V novem šolskem letu
sva dijakinji 3. c razreda prvim
letnikom podrobneje predstavili
pomembnost ločevanja, seznanili sva jih kako,
kaj in kje na šoli ločujemo odpadke. Predstavitve so bile uspešne in sedaj sodelujejo pri
ločevanju na šoli v okviru izbirnega predmeta
študij okolja. Meniva, da so takšni projekti na
Gimnaziji Litija pomembni in poučni, saj nas
opominjajo na pomen ločevanja odpadkov in
ohranjanja čistega okolja.
Sara Gombač in Tea Rogan, 3. c

EKSKURZIJA
V CERN
Kako se je pričelo vesolje? Ali Higgsov bozon obstaja? Kaj
je nevtrino? Ker smo želeli odgovore na ta vprašanja, smo dijaki, ki nam je fizika v veselje, spakirali kovčke in se v večernih
urah 30. oktobra odpravili verjetno najpomembnejšemu centru
znanosti v Evropi naproti.
Po večurni nočni vožnji skozi pokrajine severne Italije in Francije smo končno prispeli
do našega prvega cilja, CERN-ovega centra za obiskovalce. Tam smo si ogledali odlično razstavo zgodovine te ustanove od leta 1954 do danes, ki vključuje dele pospeševalnika, zastarele
superračunalnike in celo prvi spletni strežnik - v CERN-u je nastal tudi svetovni splet! Zdaj,
ko smo dodobra spoznali preteklost, je bil čas še za pogled v prihodnost. Zato smo se odpravili
čez cesto, v tako imenovano Sfero znanosti, kjer smo si ogledali multimedijsko predstavitev
dela v inštitutu. Ker smo bili že pošteno lačni,
smo v restavraciji za uslužbence jedli skupaj
z nekaterimi največjimi umi sveta.
Po kosilu je prišel čas, da se izpolnijo
naša pričakovanja - videti inštitut tudi od
znotraj. Odpeljali so nas v center za testiranje
sestavnih delov, kjer nam je prijazen grški
študent razložil eksperimente, ki jih trenutno
izvajajo. Med njimi so iskanje Higgsovega
bozona, delca, ki vsem stvarem daje maso,
merjenje hitrosti nevtrinov, ki naj bi potovali
hitreje od svetlobe, in še veliko več. Zelo
utrujeni smo se odpeljali čez mejo v Francijo,
kjer smo po večerji in deljenju vtisov vsi kaj
kmalu zaspali.
Naslednji dan smo se že zgodaj zjutraj
odpeljali proti drugemu cilju našega potovanja
- Ženevi. V mestu bank smo si najprej ogledali
glavne mestne znamenitosti in vodni stolp,
nato smo končno dobili težko pričakovan
prosti čas, ki ga je večina izkoristila za nakupovanje. Po vsem tem nam je ostala le še dolga
pot domov, med katero smo si lahko ogledali
smučarsko središče Chamonix in Mont Blanc,
eno najlepših gor na svetu.
Na tej ekskurziji smo spoznali tako
znanost kot zgodovino Švice in najpomembnejšega inštituta znanosti v Evropi. Mogoče to ne
bi zanimalo vsakogar, a nas vsekakor je!
Tin Troha, 2.a

EKSKURZIJA
PO TOSKANI
Konec septembra smo se dijaki 2. letnikov ob precej nesprejemljivi uri (ob dveh zjutraj
namreč) odpravili na ekskurzijo v središče renesanse in humanizma ter glavno mesto italijanske
dežele Toskana – Firence.
Dolgo potovanje smo preživeli vsak po svoje. Večina je ganljivo zapuščanje domačih krajev prespala. Prebudili nas niso prvi žarki toskanskega sonca, temveč vodičeve informacije o
Italiji, njeni legi, podnebju, športu in politiki, ki smo jih, kot se za zgodnje jutranje urah spodobi,
sprejeli z navdušenjem.
Zjutraj smo prispeli v slavne Firence, pred
nami je bil dolg dan ogledovanja številnih znamenitosti. Pot smo začeli ob reki Arno, drugi največji
reki v osrednji Italiji, in znamenitem Starem mostu
(Ponte Vecchio), ki je eden najstarejših prehodov
čez omenjeno reko. V 16. stoletju so z mostu
pregnali mesarje in usnjarje, ki so na njem že v 13.
stoletju postavili trgovinice, in namesto njih naselili
draguljarje in zlatarje, ki dajejo mostu svoj čar tudi
danes. Pot smo mimo galerije Uffizi nadaljevali
proti Gosposkemu trgu (Piazza della Signoria), s
številnimi kipi in Neptunovim vodnjakom, in Katedrali sv. Marije Blagovesti (Santa Maria del
Fiore), ki resnično predstavlja veličino Firenc. Marsikatere podrobnosti rešitev arhitekta kupole
Fillipa Brunelleschija so še danes uganka.
Pot po ozkih firenških ulicah nas je vodila do Akademije, prve likovne galerije v Evropi, ustanovljene že daljnega leta 1563. Izognili smo se dolgi vrsti številnih turistov, uspešno
opravili varnostni pregled in začeli sprehod po stoletnih hodnikih Akademije. Predvsem nas je
prevzel David, najznamenitejši kip na svetu, delo renesančnega kiparja, arhitekta in pesnika
Michelangela. Prevzeti od umetnosti smo pot nadaljevali proti Baziliki Svetega križa, eni izmed
najmogočnejših cerkva v Firencah in mestu zadnjega počitka številnih uglednih meščanov, med
njimi Michelangela, Galileja in Machiavellija. S svojim vzornim vedenjem smo si »prislužili«
dve prosti uri – »šoping« in iskanje prostora, kjer bi kaj prigriznili ali popili (McDonald's), kar
se je prelevilo v splošno zmedo. Zaradi rahlega pomanjkanja orientacije in ozkih ulicah mesta,
smo nekateri nehote zašli s poti, si še enkrat ogledali celo mesto in še več, a najpomembneje –
prišli smo skoraj pravočasno na zbirno mesto in skupaj končali ogled starega mesta.
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Sledila je
vožnja proti mestecu Vinci, kjer
smo si ogledali
muzej Leonarda
da Vincija, izumitelja, slikarja,
kiparja, arhitekta, inženirja …,
ki ga zaradi vsestranske nadarjenosti mnogi
opisujejo kot genija. Kljub temu njegove makete na nas niso naredile posebnega vtisa.
Povzpeli smo se na bližnji stolp (zvonik) in se
sprostili ob razgledu na prelepo Toskano.
Dan se je bližal koncu. Težko smo
pričakovali nadaljevanje poti proti hotelu v
Pesciji. V večernem mraku smo ugledali obrise
našega hotela, v vseh pogledih skrajno toskanskega. Mnogi niso brez težav sprejeli odstopanja od pričakovanega razkošja. Kratka noč se je
zgodaj zjutraj končala z začetkom prvega oktobrskega dne. Začeli smo ga v Volterri, idiličnem
toskanskem mestecu, kjer smo obiskali muzej
Etruščanov, predrimskega ljudstva, katerega
izvor in jezik še danes nista povsem pojasnjena.
Dan smo nadaljevali v bolj turističnem San
Gimignanu, kjer se nismo le najedli, temveč
smo si ogledali tudi muzej mučilnih naprav.
Vsi izjemno nazorno razstavljeni modeli
številnih mučilnih naprav, ki so jih predvsem
v srednjem veku uporabljali pri zasliševanju
(mučenju) heretikov, drugih »grešnikov« in
zlasti »grešnic«, nas niso pustili ravnodušne.
Kljub vsemu nam tik pred zaključkom zgodovina ni uspela pokvariti dobrega vzdušja.
Dobre volje smo se s soncem obsijane Toskane
odpravili nazaj proti Sloveniji.
V poznih večerni urah smo se vrnili
domov, polni novih, lepih vtisov, spoznanj in
znanja o sosednji državi.
Žan Pirc, 2. c

V BENETKE IN VERONO
V začetku letošnjega šolskega leta
smo dijaki četrtih letnikov nestrpno pričakovali
maturantsko ekskurzijo, ki je bila hkrati tudi
naša zadnja. Ker smo vedeli, da bo izpeljana
že v septembru, nas začetek novega šolskega
leta niti ni spravil v slabo voljo.
Polni pričakovanja smo na avtobusu od
vodiča izvedeli, da bomo že zjutraj prispeli na
prvi postanek - mesto Vicenza, znano kot Palladijevo mesto. Andrea Palladi je bil namreč
italijanski arhitekt, ki je tu zgradil veliko palač,
med drugim tudi gledališče (Teatro Olimpico),
kjer smo občudovali arhitekturo in efekte, ki
so prisotni v predstavah in jim dajejo poseben
čar. Ogledali smo si mesto in nadaljevali pot
proti Veroni, kamor nas je vse najbolj 'vleklo'
zaradi Arene in ogleda slovitega balkona, kjer
je Romeo osvojil Julijino srce. Arena nas kot

pričakovano ni pustila ravnodušne, predvsem
razgled z zgornjega dela na čudovit trg Bra, ki
je bil obsijan s soncem, zaradi česar so raznobarvne hiše še bolj prišle do izraza.
Izvedeli smo, da se v Areni pogosto odvijajo koncerti svetovno znanih skupin, in takrat
sem se odločila, da bom v prihodnosti zagotovo
še prišla v Verono, da bi se kakšnega udeležila.
Pod znamenitim balkonom in kipom Julije se
je kar trlo ljudi, ki so se hoteli slikati, zato niti
nismo vsi prišli na vrsto. Sprehodili pa smo se
skozi Julijino hišo, stopili na balkon in v glavah
na kratko podoživeli ljubezensko zgodbo Romea in Julije. Po ogledu smo imeli nekaj časa
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zase, kar je za večino najboljši
del ekskurzij, ker si lahko malo
oddahnemo in si ogledamo tiste
stvari, ki nas najbolj zanimajo.
Proti večeru smo prispeli v hotel
in šli na okusno večerjo. Z učitelji
smo se dogovorili, da lahko
(ker je bila to naša zadnja - maturantska ekskurzija) ostanemo
pokonci malo dlje, kot smo bili
vajeni. Zato smo ta čas kar se da
dobro izkoristili in se v družbi
sošolcev pogovarjali in zabavali.
A kaj, ko najlepše najhitreje mine
- profesorji so nas (za nas seveda
odločno prekmalu) prepričali, da
imamo dovolj, saj nas je naslednji
dan čakal naporen ogled Benetk.
Zato smo se odpravili v sobe in
kar popadali v postelje. Naslednje
jutro smo se poslovili od hotela in
se veselili še enega sončnega dne, popolnega za ogled mesta. Najprej nas je na Markovem trgu
sprejel angleški vodič, ki je govoril zelo zanimivo in doživeto, zato smo ga z veseljem poslušali.
Občudovali smo tudi Doževo palačo, ki je zgrajena v gotskem
slogu. V njej je svoje čase prebival beneški dož - vojvoda.
Ogledali smo si še Most vzdihljajev in delavnico muranskega
stekla, kjer nam je steklar pokazal, kako nastanejo prelepe vaze
in drugi izdelki iz stekla, ki smo jih videli v trgovini. Dijaki
smo po vseh teh ogledih seveda postali utrujeni. K temu so
pripomogli še gneča, sonce, ki je proti popoldnevu začelo
pripekati in obhod velikega dela Benetk, zato smo se zelo
razveselili trenutka, ko smo izvedeli, da imamo nekaj prostega
časa. Odšli smo na kosilo, še na kratek potep
po mestu in se poslovili od Benetk.
Ko smo stopili na avtobus, smo z
rahlim razočaranjem ugotovili, da je tudi
zadnja ekskurzija, tako kot vse doslej,
minila prehitro. Ostala mi bo v lepem
spominu, a ne le zaradi zanimivih mest in
znamenitosti, temveč tudi zaradi trenutkov,
ki smo jih doživeli skupaj s sošolci.
Veronika Vidic, 4.a

EKSKURZIJA
NA ČEŠKO
28. oktobra 2011 smo dijaki, željni avantur, dogodivščin, spoznavanja novih držav in njihove kulture, v zgodnjih jutranjih urah prečkali mejo med Avstrijo in Češko. Prva stvar, ki smo
jo opazili je bila podobnost našega jezika s češkim, druga pa njihova valuta - češka krona. Pot
smo nadaljevali do Moravske, ene od treh zgodovinskih pokrajin.
Najprej smo si ogledali glavno mesto Moravske – Brno. Ker je to izbirna ekskurzija, smo
bili pripravljeni, da se bomo sprehajali od znamenitosti do znamenitosti. Češka slovi po svojih
lepih katedralah, zato smo začeli pri katedrali Petrov v Brnu, si ogledali zelenjavni trg in Radnico.
Čeprav nismo bili še na polovici prvega dne, smo bili že kar precej utrujeni, zato smo bili nekaj
prostih trenutkov nadvse veseli. Kmalu smo morali nadaljevati pot proti Kutni Hori. To mesto
zaznamuje dolgoletna zgodovina, mi smo si ogledali le dve znamenitosti: pokopališče Sedlec z
izjemno umetnino iz človeških okostij in gotsko cerkev sv. Barbare.
Glavna tema naše
ekskurzije je bila seveda
prestolnica Češke - Praga.
Tja smo prispeli zvečer,
kjer so nas v hotelu čakale
slastna večerja in postelje,
ki so kar vabile, da popadamo vanje in zaspimo.
Veliko prekmalu je
prišel naslednji dan in Praga nas je vabila s svojimi
čari. Hradčani, najlepši
zgodovinski predel Prage,
so bili prvi na seznamu
naših ogledov tega dne.
Ogledali smo si katedralo
sv. Vida in se po poti kronanja spustili do mestne četrti Mala Strana, s prekrasnimi baročnimi
palačami in baročno cerkvijo sv. Miklavža. Velik greh bi bil, če se ne bi sprehodili po Karlovem
mostu čez Vltavo.
Dan je bil še dolg in sledil je ogled največjega praškega trga
s spomenikom sv. Vaclava, svetnika in zaščitnika Češke, ter po
kratkem oddihu še ogled židovske četrti in najstarejše sinagoge v
Evropi.
Zvečer smo nestrpno pričakovali tipično praško večerjo v
Švejkovi pivnici. Če želite izvedeti, kaj smo jedli, vabljeni v Prago.
In že je bil tu tretji in zadnji dan našega popotovanja. Takoj po
zajtrku smo se namenili proti Hluboki, kjer nas je pozdravil imeniten grad. Po ogledu je sledil
še ogled bližnjega Krumlova, mesta z najlepše ohranjenim zgodovinskim jedrom, ki mu kraljuje
eden največjih gradov na Češkem.
Žal se je tu naša pot po Češki končala, vse kar je bilo še pred nami, je bila dolga pot nazaj.
Špela Pikl, 4. letnik

EKSKURZIJA
PO BALKANU
Tudi letošnje leto so na Gimnaziji Litija organizirali strokovno ekskurzijo. Te ekskurzije
so namenjene vsem dijakom, ki so željni avantur in si želijo videti ter spoznati več. Letos smo
se odpravili na tridnevno pot po Balkanu - državah bivše Jugoslavije. Prva skupina je šla na
pot v aprilu, druga v juniju 2011.
Čeprav je ura ob odhodu kazala komaj 00.30, smo bili vsi prešerne volje. Prvih nekaj ur
vožnje nas je večina prespala, ob sončnem vzhodu pa smo se prebudili ob zvokih dalmatinskih
pesmi. Kmalu smo prispeli do doline reke Neretve, ki je znana po žabah, jeguljah in gojenju
mandarin. Po labirintu kanalov, med rastlinjem smo se vozili s posebnimi čolni, domačini so
nam vožnjo popestrili z igranjem na harmoniko.
Sledilo je mesto Mostar. Že samo ime nam pove glavno značilnost mesta- kamniti most
s stražnima stolpoma na obeh straneh. Visok je približno 20 m, zato je priljubljena točka za
skakanje. Enega od skokov smo videli tudi mi. V Mostarju prevladuje islamska vera, mi smo si
ogledali njihov verski objekt - džamijo.
Naslednji dan smo si najprej ogledali znameniti sarajevski predor, ki je med obleganjem
Sarajeva povezoval 2 položaja bosanske armade (Dobrinjo in Butmir). Ročno skopan predor, ki
je potekal do 5 m pod letališčem, je bil dolg približno 720 m in visok od 1,5 m do 1,8 m. Skozenj
so prenesli na tone hrane, orožja, nafte, zdravil in tudi številne ranjence.
Sprehodili smo se po tržnici - Baščaršiji, ki je zgodovinski in kulturni center Sarajeva,
kjer si je večina dijakov privoščila znamenito jed: čevapčiče. Tukaj smo imel kar nekaj časa za
nakup spominkov po izjemno nizkih cenah. Sledil je kratek počitek v hotelu, nato kulinaričen
zaključek dneva - tradicionalna bosanska večerja, zagotovo lahko rečem, da smo se vsi do sitega
najedli. Ob dobri hrani nas je spremljala tudi živa glasba. Po večerji smo skupaj z domačini
zapeli nekaj poznanih pesmi, ob katerih so zaplesali tudi profesorji. Nasmejani in dobre volje
smo se vrnili v hotel.
Zadnji dan je
sledil še ogled mesta
Jajce, v katerem je bila
med 2. svetovno vojno
na drugem zasedanju
AVNOJ-a ustanovljena
Jugoslavija. Ogledali
smo si dvorano, kjer je
to zasedanje potekalo
ter slap reke Plive.
Pred odhodom v
Slovenijo smo se še
okrepčali s kosilom in
se odpravili na dolgo
pot proti domu.

Marjan Gracar, Anja Hauptman, 3. c

EKSKURZIJA
V MÜNCHEN
Neke pomladne noči, ko vse še spi, smo na avtobusnih postajah Zasavja čakali dijaki prvih
letnikov, vsak s svojim kovčkom, na našo prvo "pravo" skupno ekskurzijo. Po kaotičnem nalaganju prtljage in pregledu potnih listov (brez tega seveda ne gre) smo bili pripravljeni na dolgo
pot proti glavnemu mestu Bayerna, Münchnu. Med potjo nam je vodič orisal načrt potovanja in
dolgo zgodovino Münchna, Nemčije in tudi vseh držav, ki na njo mejijo. Posebno podrobno je
nakazal Napoleonov vpliv na te kraje.
Prvi postanek je bil Tehnični muzej, eden
največjih te vrste v Evropi. Ogledali smo si zbirke
z vseh področji znanosti in tehnike - od vesolja,
glasbe pa vse do telekomunikacij in živali, zaradi
velikega obsega smo si na žalost ogledali le del
te izjemne ustanove. Bili smo pošteno utrujeni in
lačni, zato smo v prostem času kar planili v bližnje
restavracije. Sledil je obvezen obhod trgovin.
Ko smo se končno spet zbrali na kupu, smo se
odpeljali na olimpijski stolp, kjer smo si z višine
dvestodevetdesetih metrov ogledali München še z
druge perspektive. Razgled je bil zares enkraten,
pot navzgor in navzdol z dvigalom pa pravo doživetje. Med vožnjo v hotel smo si z avtobusa
ogledali še Allianz Areno, dom uspešnega nogometnega kluba Bayern-München. Hotel nas je
prijetno presenetil; po nastanitvi v majhne, a urejene sobe in okusni večerji so se nekateri zapodili v fitnes, drugi v savno. Seveda ni šlo brez večernega druženja, ki ni bilo predolgo, saj smo
bili precej utrujeni.
Drugi dan je bil v nasprotju s prvim v znamenju resnejših ogledov. Prvi postanek je bil v
koncentracijskem taborišču Dachau. Tam smo spoznali temno plat zgodovine teh krajev. Prav
vsi smo bili zgroženi nad krutostjo takratnega režima. Še dolgo smo premišljevali o groznih
prizorih, ki so jih podrobno opisali vodiči.
Kot zadnjo znamenitost smo obiskali repliko Versailleskega dvorca, ki leži na otoku sredi
jezera. Na otok smo odpluli z ladjico. Pot nazaj nam je začinil močan naliv, ki je z malo domišljije
spominjal na zgodbo o Titaniku. Premočeni in popolnoma utrujeni, vendar polni novih vtisov in
lepih spominov smo se veseli odpeljali proti domu.
Tin in Simon, 2.a

EKSKURZIJA
V BUDIMPEŠTO
Prijetnega oktobrskega jutra smo
se učenci tretjih letnikov odpravili v
Budimpešto. Mesto nas je navdušilo
s svojo bogato zgodovino in prikupno
skromnostjo obenem. Budim in Pešta, ki
ju Donava združuje v madžarsko prestolnico, sta bila poseljena že v času kamene
dobe. Za Kelti in Rimljani so se v 6.
stoletju tu naselili Huni s strašnim kraljem
Atilo, konec 9. stoletja so ozemlje zasedli
Madžari. V 19. stoletju je mesto postalo
prestolnica ogrskega dela Avstro-Ogrske.
Ponaša se s tem, da je drugo mesto na
svetu (za Londonom), ki je dobilo podzemno železnico. Razvoj mesta je močno ustavila prva
svetovna vojna, precej škode pa je povzročila tudi druga svetovna vojna, po kateri je država
postala del vzhodnega komunističnega bloka in s tem izolirana od ostalega sveta. Ob ogledu
mesta smo zato najbrž dobili vtis, da je čas tukaj obstal.
Navdušila nas je arhitektura. Imeli smo možnost občudovati razkošno notranjo podobo
parlamenta. Zdel se nam je zelo poseben, ker je prevladovalo veliko pozlate, fresk in kipov.
Slednje smo lahko videli tudi pred zgradbo, ki je s kupolo in svojo velikostjo napravila na nas
mogočen vtis. Tudi Matjaževa cerkev nas s svojimi lepimi, nežnimi poslikavami in cvetličnimi
ornamenti ni pustila ravnodušnih. Po ogledu teh in drugih znamenitosti nas je izmučilo dolgo
vzpenjanje po strmih stopnicah cerkve svetega Štefana, a se je splačalo, saj smo imeli na vrhu
možnost razgleda na prelepo mesto. Očaral nas je tudi ogled znamenitega Blatnega jezera in nočne
panorame mesta, ki nam bo zagotovo še dolgo ostala v spominu. S svojimi devetimi osvetljenimi
mostovi in milijoni luči je mesto videti pravljično. Pravljica se je nadaljevala z obiskom čarde,
kjer smo bolje spoznali madžarsko kulturo in predvsem kuhinjo. Lahko smo uživali ob poslušanju
temperamentne glasbe in tipičnih, močno začinjenih in okusnih tradicionalnih jedeh. Če bi imela
še eno možnost obiska Budimpešte,
bi se zagotovo odločila zanj.
Nina Nenadović, 3.a

IZMENJAVA
Z NIZOZEMSKO
Konec septembra so k nam na izmenjavo prišli nizozemski dijaki. Izmenjava na Gimnaziji Litija poteka že
več let in vsi nestrpno pričakujemo, da pridemo na vrsto.
Naše nove prijatelje smo peljali na ogled slovenskega
Primorja (Postojnska jama, Lipica in Piran), Gorenjske
(Blejski grad in mesto Bled ter Vogel) in Ljubljane,
kjer smo jih po starem mestnem jedru vodili kar sami.
Navdušeni so bili tudi nad našimi trgovinami. Trudimo
se, da jim predstavimo predvsem tiste znamenitosti, ki
jih na Nizozemskem ni, zato je bilo zanimivo opazovati
njihove obraze, ko smo jih pripeljali pod vznožje Vogla
ali pred vhod Postojnske jame.
Ob večerih smo ostali skupaj in se zabavali. Izmenjava je zelo prijetna izkušnja, saj spoznaš, kako
živijo ljudje v drugi državi, kakšna je njihova kultura
in razmišljanje. Maja bomo izvedli še drugi del spoznavanja in obiskali Nizozemsko. Zagotovo
nas bodo peljali na ogled njihovega glavnega mesta Amsterdam. Vsi dijaki gimnazije Litija že
nestrpno pričakujemo obisk neznane dežele.
Prav ob takšnih priložnostih se zavemo, kako pomembno je poznavanje tujih jezikov in
sprejemanje drugačnih. Z dijaki smo se odlično razumeli in na srečo pretiranih razlik med nami
ni bilo. Ko je prišel čas slovesa, smo bili precej žalostni. Med nami so se spletle prijateljske vezi
in zagotovo se bomo po končani gimnaziji kdaj še obiskali.
Anamarija Sedevčič, 3. b

GLEDALIŠČE
MOJ ATA, SOCIALISTIČNI KULAK
Igralci gledališke skupine Teater 16 tradicionalno pripravimo predstavo, s katero se predstavimo šoli in širšemu občinstvu. Tokrat smo nastopili z igro Toneta Partljiča Moj ata, socialistični
kulak. Z njo smo obudili čase socialistične Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Vloge so nam bile
pisane na kožo, saj je profesor Peter Avbelj dobro ocenil, komu kakšna vloga ustreza: Vanč – Žiga
Obolnar, ata – Tadej Mittoni, mama – Teja Ribič, Olga – Janja Čosić, Tinček – Anže Gospeti,
župnik – Aleš Turšič, farovška Roza – Petra Komat, Medved in miličnik Edo – Rok Drnovšek,
učiteljica – Anja Ključevšek, tovariš z okraja – Matej Starič (kasneje sta se nam pridružila še
Tilen Tršelič in Gal Mavretič).
Z vajami smo začeli takoj na začetku
šolskega leta, kajti nastop smo načrtovali v
marcu. Tik pred zdajci, na generalki, smo popravili še zadnje napake. Sledila je noč polna
notranjega nemira, ker smo se zavedali, da bomo
morali nastopiti pred polno dvorano.
Ko so se zaslišale partizanske in delavske

pesmi pomešane z glasovi občinstva, ki je
zasedalo svoje sedeže v dvorani, in me je Urška
Tičar še urejala in »frizirala« za nastop, me je
kar malo stisnilo v trebuhu.
Začetek ... luči se ugasnejo ... Odpraviš
se in s cmokom v grlu zasedeš svoje mesto na
odru ... Luči se prižgejo, zagledaš nabito polno
dvorano obiskovalcev, ki utihnejo ob pogledu na igralce ter prisluhnejo ... Tišina ... mučna tišina.
Vlada neka napetost ... in nato ... nato spregovoriš prvo besedo, prvi stavek, napetost izgine.
Sprostiš se, vživiš v vlogo, ki jo igraš. Uživaš, ko občinstvo sodeluje s tabo.
»Vsaka oblast najprej da, potem pa vzame.« S temi besedami se je igra končala, sledil je
aplavz in še priklon občinstvu. Ploskanje, vzkliki, občudovanje ... občutek božanskosti, najlepši
je občutek, ko se prikloniš občinstvu in mu mahaš, ko ti ploska in vzklika ... še zadnji priklon
in ... konec ...
Spet tišina, le še navodila mojstra
Matije Moharja in prof. Avblja, kako naj
pospravimo, ti donijo v ušesih, a tega ne
slišiš, ker si pravkar naredil korak z odra
na »tla«, s Tinčka, Olge, očeta, idr. nazaj v
svoje življenje.

PREDSTAVLJAMO

Moje najboljše prijateljice.

... drama lama, velika debela mama lama.
Los, kamela, ... RIBA!

“Neka siđe diđej!”

“Glej, glej! Tole je pa original!”

“Življenje je nadvse zabavno, kot vrtiljak
zavrti se ...”

57 evropskih mest v devetih državah
ponovno podrlo rekord. Plesali smo tudi v
Litiji.
Nekatere obupale še pred začetkom.

PREDSTAVLJAMO

EKSKLUZIVNO: Naši paparazi
ujeli Anžeta Gospetija.
VELIKA torta za pridne maturante.

Italijani imajo zelooo... ozke ulice.

Kazen profesorici ali dijaku?
To je tu vprašanje!

Profesorja v modrem že navsezgodaj
usmerjata promet.

To ni vaja. Tokrat gre zares.

Gostje Pevske gimnazijade 2011:
Tamburaški orkester Šmartno

PREDSTAVLJAMO
MOTNJE PREHRANJEVANJA
V veselem decembru 2011 so se v šolskem pritličju v neposredni bližini jedilnice začele
dogajati čudne reči: proti lingvitisu cepljeni dijaki smo bili vrženi v začarani krog prehranjevalnih
motenj, poskusno imenovanih bulingvita nervosa ali kompulzivno prelingviranje. Naj razložim.
Neznani hudomušneži so nam na poti od Darjine kuhinje do oglasne deske POMISLITE!
prevedli jedilnik. Angleški MENU nas je nekaj še razumelo, glavni grebatorski piflarji z
nemščino na maturi so »raztajčali« tudi nemške MENÜ »puhštabe«, bien, un pocito palabras
nam je od gledanja mehiških nadaljevank in izbirne španščine tudi ostalo, AMPAK! ob moskovskih ciriličnih grabljicah so omagali tudi najmočnejši, razen tistih z izbirno ruščino seveda,
saj je transkripcija visela v prvem nadstropju, ampak šok je bil prehud. Je to res slovanski jezik?
Indjuk v slivečnem sosu je puran v smetanovi omaki? Nje možni. Tole, kar trenutno visi (konec
januarja), je zaradi umlautov zgledalo, da je nemško, zaradi števila umlautov že skoraj finsko,
se je pa izkazalo, da je albansko.

JEDILNIK - ANKETA
Kako so ti všeč »evropski« jedilniki?
- Nekaj novega, te nasmeji.
- Zanimivo.
- Prvovrstno :) mmmnjami.
- Jst bi š pu kitajsk ;)
- Noro, sem že pol kile shujšal!
- Meni je OK, na Dijaški skupnosti se je pa folk pritožval.
- Že vadim cirilico, saj sem prepričan, da bo okrog 1. aprila spet ruščina.
- Poučno. Kot bi uganke reševal.
- Ni mi več jasno, kaj sem jedel, je bilo pa okusno. Pa saj hrana je super!
- Najbolj mi je všeč nemški meni: kot bi poslušal babico: makaronflajš, gres, kartofel.
- V redu, najbrž jih imamo zato, da ne bi ostali ena zaplankana primestna šola.

MEJE MOJEGA JEZIKA SO
MEJE MOJEGA SVETA ALI KOMENTAR K PREVAJANJU JEDILNIKA
Namen prevajanja jedilnika je v decembru morda res bil izzvati malce smeha in
začudenja, ob spodbudnih kritikah pa je ob
pripravljenosti na sodelovanje ideja prerasla
v prikaz pestrosti jezikov, ki se na naši šoli
poučujejo kot del obveznega ali izbirnega
učnega načrta, ter narečij in jezikov, ki jih naši
dijaki in učitelji uporabljajo v svojem življenju.
Nabor poleg slovenščine, angleščine, nemščine,
španščine in ruščine obsega še hrvaščino,
srbščino, makedonščino, albanščino, poljščino,
italijanščino ter prekmursko, primorsko, gorenjsko, dolenjsko narečje, zagotovo pa se bo
našlo še kaj. Prevajalci, hvala za sodelovanje.

