letink V
številka 1
šolsko leto 08/09
jesen/zima 2008
šolski cajtng Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec
Zadovoljna sem. Moj trebuh je napihnjen. Ampak mi paše.
Upihnem plamen rjave sveče. Vonj po cimetu je zajel sobo.
Zadel me je naravnost v možgane.
Iz ozadja prihajajo pomirjujoči zvoki glasbe in moj duh je
končno zapustil svoje varno zavetje. Konec. Oddih. Na stran
vržen napor in skrbi. In bolečine. Lepo se je zavedati, da je
čas zate končno prišel. Da ni pomembno nič drugega. Da so
v ospredju tvoje želje, tvoje misli in nihče ti jih ne more vzeti.
Veliko parov oči zre vate. A tebi je vseeno. Ker je življenje
kot puščica. Zapiči se v telo, pusti boleče vbode in
nepričakovano izgine. Ni me strah izginiti. Ni me strah ostati
sama.

‘
’Vse , kar lahko storiš,
ali o čemer sanjaš,
da lahko narediš,
poskusi narediti.
V drznosti je genialnost,
Je moč in čarovnija.
Začni zdaj!’‘
(Goethe)

Rada imam svoj svet. Svoje ljudi. Rada bi se dotaknila bele
goste gmote na nebu, s prstmi prebila siv puh in mu pokazala, kdo sem. Lahko potujem in se utapljam v hinavščini ljudi,
a me nikoli ne bodo zlomili. Ker je sreča kot duša mrtvega
poeta. Povsod je s teboj, pa sploh veš ne za to.

Prihajajoče leto naj Vam prinese čim več čarobnih dni, naj
Vam podari srčnost in notranji mir.

Ivana.

Ravnatelj

TRENUTEK AKTUALNOSTI - ZANIMIVI E-NASLOVI
http://www.cosmopolitan.si/moda/bliza_se_novoletna_moda-19880.aspx
http://www.nakupovanje.net/Novoletni-okraski-c1259
http://www.sloncek.si/69-novoletna-smrecica.html
http://www.novoletni.net/
http://www.slovenia.info/si/Zabavne-prireditve/Silvestrovanje-na-prostem.htm?zabavne_prireditve=26111&lng=1
http://www.mojirecepti.com/forum/debate/silvestrovanje.html
http://www.planet-lepote.com/forum/viewtopic.php?t=6197&highlight=novoletna+vo%9A%E8ila
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PA žELJE, SANJE, KI SO V TEM čASU TIK PRED VSTOPOM V NOVO LETO, DOVOLJENE?
...sneg v zimskih dneh in dolge, sončne počitnice…
KARMEN GRUDNIK
…predvsem lepše vreme in manj vremenskih ujm,
mir, razumevanje in zdravje…
knjižničarka
LIDIJA
…toplih, sončnih dni, zanimivih poti in predvsem dobrih ljudi…
NATALIJA ČERNJAK
…veliko,veliko prijaznih ljudi v vaši bližini,
toplih objemov in dobrih odločitev,
predvsem pa….ne pustite se motiti z
negativnimi energijami povprečnežev,
razcvetite se in uživajte v življenju.
DORA NAJRAJTER

… mnogo trenutkov, napolnjenih z energijo
najbližjih, vtkanih lepih sledi minulih trenutkov,
še zlasti pa koš skrivnih želja, ki bodo počasi, a zagotovo
izpolnjene.
ALENKA HELBL
V letu 2009 si želim avto, saj sem že naredila izpit.
Dobro želim zaključiti uspeh v šoli in
upam, da bom v letu 2009 zdrava in srečna.
TJAŠA
V letu 2009 si želim še enega potovanja s prijateljicami,
avto ter da bom uspešna v šoli in na vseh področjih,
ki so zelo pomembna v mojem življenju.
NIVES

Naj te besede zazvenijo med vsemi željami teh dni…
… na svetu vedno živi oseba, ki pričakuje prav tisto drugo, naj bo to sredi puščave ali pa sredi velikega mesta.
In ko se ti dve osebi srečata, ko se srečajo njune oči, vsa preteklost in vsa prihodnost izgubita svoj pomen in obstaja le tisti trenutek in tista nedoumljiva
prepričanost, da je vse stvari pod soncem napisala ista Roka.
Roka, ki zdrami ljubezen in ustvari sestrsko dušo za vsakogar, ki dela, počiva in išče zaklade pod svetlim soncem.
Kajti brez tega nobene sanje človeštva ne bi imele nikakršnega smisla.
Alkimist
Paulo Coelho
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ČUSTVEN PO DUŠI IN IGRALEC PO SRCU
Ime: Miha
Rad ima: crkljanje
Razvada: gledanje filmov do onemoglosti
Hobi: igralstvo
1. Kdaj si se začel ukvarjati z igranjem?
- Z igralstvom sem se začel ukvarjati že pri rosnih sedmih letih.
2. Kdo te je pravzaprav navdušil za vse to?
- V bistvu nihče, ampak sem že od otroštva imel veliko željo po igranju.
3. Ali si že igral kakšno večjo vlogo?
- Da, igral sem vlogo nogometnega navdušenca v videspotu in več različnih
glavnih vlog v
gledaliških predstavah.
4. Kateri je bil tvoj zadnji največji projekt?
- August 2008, snemanje reklame za francosko tržišče.
5. Povej nam kaj o tem. Kako je potekalo snemanje?
- Noč pred snemanjem sem prebedel zaradi vseh pričakovanj in vznemirjenosti. Da je delo igralca lahko tako naporno, sem spoznal šele tisti dan. Snemanje
samo je trajala od šeste ure zjutraj pa vse tja do poznih večernih ur. Ponavljanje
prizorov se je vleklo v nedogled, saj je na prizorišču bila zahtevana popolna
tišina. Vsak majhen šum je lahko pokvaril celotno snemanje. Z režiserjem sva
se glede na njegovo angleščino zelo dobro.. Kljub vsemu pa smo snemanje
zaključili z nasmehi na obrazih in zadovoljeni s končnim izdelkom.
6. Kakšni občutki so te zajemali takrat?
- Občutki, ko stojiš pred velikimi reflektorji in profesionalnimi kamerami, je
nepopisen.
7. Torej si igral tako v reklamah kot v gledališkihi igrah?
- Tako je.
8. Česa pa je bilo več, reklam ali iger ter katero snemanje ti je bolj ostalo v
spominu?
- Veliko več je bilo gledaliških predstav, a v spominu mi je ostal vsak dogodek
ne glede na vrsto.
9. In kdo je tvoj vzornik?
- Marlon brando, ki se ga gotovo spomnite iz filma Boter.
10. Boš nadaljeval šolanje v zvezi z igralstvom?
- Definitivno.

11. Kakšni pa so tvoji nadaljni cilji glede igralstva?
- Uspešno nadaljevati in opraviti
nekoč z igralstvom ukvarjati tudi
12. Želimo ti uspešno igralčas.
- Hvala tudi vam.

poiskus na gledališki akedamiji ter se
profesionalno.
sko sezono in hvala za tvoj
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…INTERVJU S PETROM - ANSAMBEL VIHAR….

je

Na naši šoli je veliko talentov,
posebej glasbenih. Eden izmed
njih je tudi Peter Prevorčič, ki
z bratom in prijatelji ustanovil
kar svoj lastni ansambel.
Ansambel ima 4 člane.
Ansambel Vihar je s svojim
delovanjem pričel 16. junija 2006. So klasični trio z
diatonično harmoniko in
večglasnim petjem.

1.)Od kod ideja o ustanovitvi
ansambla?
Z
bratom Tomažem sva doma
skupaj vadila, imela sva pač željo ustanoviti ansambel. Spoznala sva Tadeja
in tako smo začeli. Ker pa ne gre brez deklet, smo poiskali tudi pevko Klaro.
In že so bile prve vaje.
2.) Za kako dolgo ste si zastavili ta projekt – imeti svoj lastni ansambel in
užiti nekaj slavnosti.
Upam, da čim dlje. V ansamblu smo dobri prijatelji. Radi igramo in si prepevamo, veliko imamo nastopov. Resnično upam, da bomo praznovali tudi
kakšno okroglo obletnico.

7.) Ali je vas prišlo poslušati veliko ljudi? Koliko približno? Ali še mislite
ponoviti ta koncert?
Koncert smo pripravili 16. novembra 2008 v Kulturnem domu Stari trg.
Dvorano smo napolnili do zadnjega stola. Koncert pa bomo ponovili 28.
novembra v Galiciji (občina Žalec).
8.) Ali vas najdemo tudi na internetu?
Imamo tudi svojo spletno stran: www.ansambel-vihar.si
9.) Ali je zgoščenka že v prodaji?
Ta zgoščenka je že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih črpalkah po
Sloveniji, v vseh bolje založenih prodajalnah s temi izdelki, pri založbi ali
osebno pri meni.
10.) Kdaj si odkril talent za igranje kitare?
Že od malega sem rad poslušal to zvrst glasbe, doma v družini se je igralo in
prepevalo. Imel sem željo igrati kitaro in to se mi je z veliko truda, potrpljenja in dobre volje tudi uresničilo.

S polno paro delajo naprej, verjamejo v glasbo, verjamejo v njihove avtorje in
mentorje. Verjamejo v življenje, ki je z glasbo lepše, polnejše in bogatejše.
Silvija

3.)Ali ste imeli časovno stisko pri izdelavi CD-ja? Kako ste se ga sploh lotili?
Čas nas je precej preganjal. Še zadnje dni, preden smo oddali ves material,
smo bili v studiu. Pred dvema letoma smo dobili prvo skladbo ‘Vzemi si čas
za sanje’, potem še eno in tako je nastajal CD.
4.) Povej nekaj o vaši prvi zgoščenki. Koliko pesmi vsebuje, nekaj naslovov?
Naslov zgoščenke je ‘Vzemi si čas za sanje’. Posneli smo 12 skladb v studiu
AND v Slovenski Bistrici. Zgoščenko pa smo izdali pri založbo VOX v Mariboru. Nekaj naslovov skladb: Vzemi si čas za sanje, To ljubezen je, Morda
kdaj, Moj mornar, V ritmu ljubezni, Novoletna.
5.) Kdo pa piše besedila?
Kar precej avtorjev je: Branko Zupanc, Jože Galič, Fanika Požek, Romana
Cafuta, Franc Anberst, Ivan Sivec, Franc Černelič. Melodije pa so ustvarili:
Brane Klavžar, Romana Cafuta in Bojan Zeme.
6.) Kje vse ste pa že nastopili? Kje n kdaj ste predstavili CD?
Nastopili smo na festivalu Vurberk, festivalu Luče, TV Celje, TV Maribor,
skoraj na vseh radijskih postajah, prepevali skoraj po vsej Sloveniji, lansko
leto smo gostovali celo v Nemčiji.

Sklepanj
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INTERVJU S PRIMOŽEM TRUBARJEM
Najprej bi vas rada vprašala, kako ste in kako se počutite tukaj?
Počutim se odlično, hvala. Le zaradi tega, ker se je vaše mesto zelo spremenilo,
sem malo zmeden.
G. Primož, kako se spominjate svojega otroštva?
Bilo je precej drugačno od tvojega in otroštva tvojih prijateljev. Rodil sem se
9. junija 1508 v Rašici pri Velikih Laščah očetu Mihi in materi Jeri. Ko sem
bil star 12 let, sem odšel od doma. Šolal sem se v Reki, Salzburgu in Trstu. Pri
devetnajstih sem odšel na Dunaj.
Katero je vaše prvo delo in o čem v njem pripovedujete?
Moji prvi knjigi sta bili izdani l. 1550. To sta prvi slovenski knjigi: Katekizem in
Abecednik. Vsebina prve je verska, v njej je nekaj molitev in naukov. Z drugo
knjigo sem želel doseči, da bi se ljudje naučili brati in pisati.
Lahko rečeva, da vam je uspelo. pravzaprav ste postali začetnik slovenske
književnosti?
Najlepša hvala. To me še danes zelo veseli.
Slišati je, da so vas včeraj videli z dolgonogo pevko Saško Lendero? Lahko poveste kaj več o vajinem srečanju?
Seveda. Saška je krasno dekle z zelo lepim glasom . Prepoznala me je in ogovorila. Šla sva na kavo. To sem bil prvič (v Sloveniji) in moram priznati, da sploh
ni bilo slabo.
Ste se že seznanili s tehnologijo, ki jo uporabljamo?
Že to, da so me pripeljali z letečo ptico, mi je vzelo dih. Telefon je čudna stvarca. Sploh ne vem, kako deluje. Pritisneš tipko in kličeš nekoga, ki je lahko
tisoče kilometrov stran. Navdušil me je tudi internet. S svojimi življenjepisi na
njem nisem najbolj zadovoljen, veliko podatkov manjka.

Prišli ste ravno v času volitev. katero stranko boste volili?
Zelo težko rečem. Zaenkrat sploh še ne vem, kaj stranke so, in tudi nobene ne
poznam.

Ste si že ogledali svoje spomenike po sloveniji?
Sem, zelo so zanimivi … in zelo so mi podobni.
Ali ste ponosni na svoje delo?
Zelo. Ponosen sem, da sem napisal prvi slovenski knjigi in da se me mnogo
ljudi spominja kot začetnika slovenske književnosti.
G. Trubar, iskrena hvala za ta intervju.
Elena
						

OGLED RAZSTAVE O PRIMOŽU TRUBARJU V LJUBLJANI
V sredo, 10. 12. 2008, smo se ob 13 uri odpeljali v Ljubljano.
V Narodnem muzeju Slovenije smo si ogledali razstavo o Primožu Trubarju. Veliko smo o njem že
vedeli, izvedeli pa smo tudi nove zanimivosti.
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MEDNARODNI PROJEKTI
NAŠI SKUPNI VTISI O SICILIJI
Našega potovanja na Sicilijo se bomo vedno rade spominjale. Teh na žalost
prekratkih 6 dni je bilo tako lepih, da bodo ostali v naših srcih za vedno.
Tamkajšnji ljudje so polni energije in so zelo prijazni, vedno dobre volje,
predvsem moški so zelo kavalirski. Prosti čas izkoristijo za ples, petje in
druženje s prijatelji ter uživajo v vsakem trenutku.
3. novembra smo se podali na pot. Pot je bila dolga in naporna, za nekatere
zelo vznemirljiva. Ko smo končno prispeli v Caltanissetto, smo seveda vse
punce bile v dvomih, nismo vedele, kako bo in smo želele oditi nazaj domov ali pa, ne boste verjeli, vsaj v hotel k profesorjem. Toda že drugi dan se
je vse spremenilo. Bile smo navdušene nad fanti in smo se zelo hitro ujeli.
Počutile smo se čudovito, kot prave zvezde, kajti fantje so bili vedno zbrani
okoli nas, tako da niti za sekundo nismo bile same. Skupaj smo doživeli
nepozabne trenutke, neskončno smo se zabavali, predvsem pa smo se nasmejali od srca takšnim in drugačnim stvarem (vsega pa že ne bomo izdali).

Vsak naš dan se je začel zjutraj okoli 9. ure in končal zvečer okoli 8. ure.
Prvi dan smo se zbrali v šoli in tam izdelovali poslovni slovar. Obiskali
smo tudi firmo, kjer izdelujejo pipe, zvečer pa smo se vrnili domov k našim
gostiteljem. Fantje so bili zelo organizirani in so lepo poskrbeli za nas. Ker
nas je večina punc živela v istem kraju, smo lahko vsak zvečer bile skupaj
zunaj. Tako nikoli nismo bile same.
Tretji dan smo si ogledali Palermo, glavno mesto Sicilije. Uh, veliko in lepo
mesto. Obiskali smo znamenito kapelo Palatino in se sprehodili do morja.
Četrti dan smo si najprej ogledali še eno firmo, kjer so izdelovali plastične
cevi, nato smo se peljali v Agrigento. Tam smo si ogledali dolino templjev
in peljali so nas na zelo lepo plažo, kjer smo si ogledali še tako imenovano
turško skalo. Zvečer smo imeli še v šoli poslovilni večer skupaj z učitelji in
gostitelji.
Peti dan pa smo se podali na vulkan Etna. Hoja ne Etno je bila zelo naporna, ampak zaradi fantov, ki so nas spravljali v smeh, je tudi hitro minila.
Ogledali smo si tudi jamo, ki jo je izoblikovala lava. Zvečer nam je eden
izmed fantov pripravil poslovilno zabavo pri njem doma. Najbolj hudo (!!!)
pa je bilo zadnji dan, saj smo se morale posloviti. Solze so tekle v potokih.
Nekatere smo s težkim srcem izpustile iz objema, saj smo želele ostati tam,
z njimi. Komaj smo se pomirile na avtobusu in na letališču, dokler trije
fanti niso prišli do nas in začeli peti njihovo najznačilnejšo pesem. Bile
smo zelo presenečene, ampak srečne, da jih še enkrat vidimo. Punce smo
si na letališču prisegle, da se bomo še vrnile na Sicilijo. Še zdaj ne moremo
verjeti da smo tu, v Sloveniji, toda naše misli so ostale na Siciliji, s fanti, s
katerimi smo se največ družile.
To je bila za vse izkušnja, ki je ne bomo pozabile nikoli in hvaležne smo, da
nam je bila dana takšna priložnost. Vedno se bomo z veseljem spominjale
tega prečudovitega tedna na Siciliji. In komaj čakamo, da se spet vidimo.
Če ne prej, pa septembra 2009.
Dijakinje E3A: Nina, Valerija, Anja, Nives in Lea
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ZDRAVJE
Anketa o prehranjevanju v letošnjem šolskem letu

Analiza

Ja, prehranjevanje je zelo pomembno, še zlasti za mladostnike. In kako poteka na
naši šoli z novim šolskim letom, ko vsakemu dijaku, ki je v šoli (!!!), pripada malica
v vrednosti 2,4 € na dan?
Mnogo je pripomb, mnogo je pohval, okusi so pač različni.

V anketi je sodelovalo 94 dijakov: 70 deklet in 24 fantov.
Njihovi odgovori so pokazali naslednje.

Primer ankete
Spoštovani!
Sva dijakinji zaključnih letnikov in delava anketo o prehranjevanju na šoli. Prosili bi
Vas, če lahko odgovorite na nekaj kratih vprašanj.
1. SPOL
a)
Ž
b)
M
2. KAKO STE ZADOVOLJNI S ŠOLSKO MALICO?
a)
nisem zadovoljen/-a
b)
sem zadovoljen/-a
c)
zelo sem zadovoljen/-a
3. ALI VAS MALICA KOLIČINSKO ZADOVOLJI?
a)
DA
b)
NE
4. KAJ BI SI ŽELELI SPREMENITI GLEDE PREHRANE?
a)
Večji izbor hrane
b)
Večja količina malice
c)
Drugi dobavitelj
d)
Topel obrok
e)
Boni za hrano
5. KOLIKOKRAT NA TEDEN MALICATE?
a)
Vedno
b)
1-2 krat
c)
3-4 krat
d)
Nikoli
6. ZA KATERO VRSTO MALICE SE NAJVEČKRAT ODLOČITE?
a)
Mesno
b)
Zelenjavno
7. KAJ VAM PRI MALICI NI VŠEČ? (prosti odgovor: napišite eno stvar)
Ivana, Tadeja
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SANJSKO POTOVANJE
Ko sem začela, me je potegnilo, in zdaj grem vedno dlje, da začutim svobodo,
spoznam nove obraze in ljudi, na katerih gradim lastne vrednote sveta.
Letos nas je pot vodila v Venezuelo, natančneje na otok Isla de Margarita, in
to v čisto novi zasedbi – s še sedmimi prijatelji. Za potovanje smo se odločili
iz čiste radovednosti. Fantje verjetno zaradi mita o lepih temnopoltih dekletih,
punce pa zato, da bi utrdile učne ure španščine ob kozarčku mojita.
Na pot smo se podali 19.09.08 in naša dogodivščina je trajala le deset dni. Jah,
treba je bilo nazaj v šolsko klop. Ampak mi smo šele na začetku zgodbe. Pot
na otok je obsegala lete Ljubljana-Frankfurt, Frankfurt-Caracas(ki je glavno
mesto Venezuele), Caracas-Porlamar(otok). Potovanje samo nam je zavzelo
kar 24 ur. Na letališču v Porlamarju, ki je največje mesto na otoku, a ne glavno
mesto(to je La Asuncion), nas je pričakal Luis, stari znanec mojega očeta in
ko je za nami zaklical Gringo, Katira, smo se prvič srečali z njihovim načinom
izražanja. To po naše pomeni svetlopolti(a), med domačini pa ta izraz uporabljajo kot slabšalnico.
Luis nas je spremljal vso potovanje in zelo smo bili veseli njegove točnosti
in obvladanja geografije za razliko od drugih, ki so vsi sanjavi in raje v gneči
migajo z boki v ritmih merenga, kot mi Evropejci, ki neprestano gledamo na
uro in v glavi preučimo vse načrte, kako se gneči izogniti. Zato je bilo potrebno
prvo preklopiti v svet, kjer čas nima vloge, svet zabave, valov, peščenih plaž in
tequile.
Spoznali smo mesto Porlamar in si privoščili sladko ohladitev v Rock Cafe baru
in šli po nakupih, nekaj dni poležavali ob apartmaju in kopanju na različnih
plažah, kot so Playa el Aqua, Playa Parguito. Dekleta pa nismo izpustile niti nakupovanja na tržnicah, ki se resnično izplača. Še bolj pa se bencin, ki stane 0,09
evra za liter. Zadnji dan smo izkoristili za izlet s katamaranom na otok Isla de Coche, kjer smo se

potapljali in videli veliko koral, ribic vseh barv in morskih zvezd, se vozili s
štirikolesniki in na ta način odkrivali lepote otoka in užitke vožnje z motorjem
po peščenih sipinah.
Ko je pestro in zanimivo vedno prehitro mine in zato smo se 29.09.08, morali
vrniti domov, kjer nas je ob prihodu sprva zelo zeblo, saj je bila temperaturna
razlika kar 20 stopinj.
Sindy

POT V MÜNCHEN
29.11.2008 smo se na sneženi avtobusni postaji pri Nami zbrali, da se
odpeljemo v München. Ura je bila pet
zjutraj, sneg je naletaval, mrzlo je bilo,
a nas ni ustavilo nič. Vkrcali smo se
na avtobus in se zaspani odpravili po
zasneženi poti na jug Nemčije.
Skozi okno se ni videlo ničesar,
saj je bila še tema. Spalo je pol avtobusa. Najprej smo se ustavili v Kotljah,
nato na Ravnah in še v Prevaljah, kjer
smo pobrali ostale dijake in svetovalno delavko. Kaj kmalu za tem smo prečkali
znani prehod Holmec, kjer je leta 91 padlo veliko vojakov. Že kaj kmalu za
mejo so se lepo razprostirale gore, pobeljene s snegom. Okrog osme ure smo
naredili prvi postanek, da smo šli na WC in si oddahnili. Pa je spet kmalu sledil
še en postanek, tokrat na bencinski črpalki. Obstajal je manjši problem, saj je le
malokdo znal tekoče nemško. Tako smo se komaj sporazumevali. Končno smo
se odpravili naprej in okrog desete ure že vstopili v Nemčijo, kjer je bilo toplo
in sončno, brez snega. Ob enajstih smo prišli na naš cilj.
München.
Čakal nas je prvi ogled znamenitosti. Tehnološki muzej. Bil je prava paša za
oči. V njem so letala, ladje, razne makete, osončje, skratka neverjetno. Po
muzeju smo se sprehajali skoraj dve uri. Po ogledu smo se spočili na klopcah
pred muzejem, ki so jih krasili golobi. Sedaj je sledila izbira. Imeli smo na izbiro ogled arene (Allianz Arena) oz. velikanskega nogometnega igrišča ali
pa sprehod po samem mestnem jedru in »šoping«. Sama sem si že od nekdaj
želela v München, zato sem se skupaj še z večino sošolk podala v mesto. Mesto
je zelo veliko in zelo lepo. Tam je bilo veliko božičnih sejmov in na vsakem

vogalu sem slišala božične pesmi. Ljudje so veseli, gneča pa velika. Ni
mi žal, da sem šla v mesto. Tudi ostali, ki so šli v areno, jim ni žal, saj
so povedali, da je čudovita. Ogledali so si slačilnice ter prostore v tej
veliki dvorani. Zvok, ki je odmeval, je bil neverjeten. Žal je čas hitro
tekel in kaj kmalu je bila ura štiri in odpravili smo se nazaj. Malo ven
iz samega jedra smo se ustavili v velikem nakupovalnem središču,
kjer je bil lunapark. Zelo veliko je trgovin z oblačili. Dokončno smo
se odpravili iz Nemčije okrog šeste ure. Pot nazaj je bila umirjena.
Vsaj za začetek. Zopet so nekateri spali, nekateri so peli, se smejali ter
zabavali. Skratka, slabe volje ni bil nihče, dobre volje pa ni primanjkovalo. Zopet smo naredili več postankov po Avstriji. Ko smo ponovno
vstopili v Slovenijo, je bila vsa v belem in zasnežena. Bili smo veseli in dobre
volje. V Slovenj Gradec smo prispeli okrog pol dvanajstih, kjer so nas že čakali
starši.
Ta dan je bil neverjeten in ni mi žal, da sem plačala 40 € in si ogledala
München. Splačalo se je in to zelo.
Silvija Repnik
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PRIJATELJ MOJ, KJE SI?
Te sledi bodo ostale…
Bile smo tri prijateljice : jaz, Nina, Andreja. Ves prosti čas smo preživljale skupaj, kakor rit in hlače. Skupaj smo se smejale, včasih tudi jokale, hodile ven, na
sprehode, skupaj “športale” in hodile po trgovinah. Včasih smo se tudi prepirale, saj nismo našle skupne rešitve, a na koncu je bilo vse dobro. Kdaj pa kdaj
se je pojavilo tudi ljubosumje, saj sta bili dve za to stvar, ena za tisto, ampak na
koncu smo bile vse zadovoljne, saj smo se znale zmeniti.
Nekega dne smo se odločile, da zakopljemo škatlo, v katero bi shranile stvari,
ki spominjajo na naše prijateljstvo. Našle smo skrinjico in odšle v gozd. Tam
smo izkopale luknjo in vanjo položile skrinjico s spominki. Ne spomnim se
natančno, kaj je vsaka zakopala, spomnim se le fotografije, na kateri smo bile
vse tri. Nasmejane in objete. Preživele smo res čudovite poletne počitnice in na
vrsti je bila šola. Spet smo se srečali z ostalimi sošolkami in sošolci. Spominjam
se, bil je petek, tretji dan šole.

Kako je lahko kar tako odšla od naših spominov, od naju? Bila sem besna in
nisem ji mogla pogledati v obraz, jo vprašati zakaj. Kaj je šlo narobe, kaj se je
zgodilo z nami. Punca ni bila nikoli dobra prijateljica, tudi skrivnosti ni znala
ohraniti. Bili so težki dnevi. Kako te lahko prijatelj tako razočara? Kmalu sva se
oddaljili tudi z drugo najboljšo prijateljico. Vedela sem, da tudi med nama ne
bo nikoli več isto. Vseeno mi je bilo, vse je propadlo.
Obljubila sem si, da še dolgo ne bom imela prijateljice, ki ji bi povedala vse, ji
zaupala in z njo delila srečo in tudi tegobe.
Od nas ni ostalo nič več. Le še spomini, ki so s časom že čisto zbledeli. Ostala je
le še skrinjica, globoko pod mrzlo zemljo. Naj počiva. Naši časi so odšli, tukaj
ni več ljubezni, prijateljstva, sreče ali upanja. Vse je dokončno odšlo, visoko v
nebo.

Sedeli smo na hodniku in čakali na pouk. Kar naenkrat je prijateljica Nina
vstala in odšla k preračunljivi sošolki Ani, ki je bila včasih naša prijateljica in
je nismo marale. Kar sovražile smo jo. Zvonilo je. Vsi smo odšli v razred in se
usedli za klopi. Čakala sem, da se Nina usede k nama, a je ni bilo. Ostala je z
njo. S punco, ki je nismo mogle videti. Celo uro sem bila tiho. Šlo mi je na jok,
bila sem razočarana, jezna in nisem mogla verjeti, kar se je pravkar zgodilo.

Izbirali smo tudi najlepšo besedo.

Med najpogostejše so se uvrstile:
LJUBEZEN
SEX
HVALA
PROSIM
BITI
MIDVA
ZMAGOVALNA BESEDA
!!!!! LJUBEZEN !!!!
Ana in Nina

Kristina
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KONCERT
V torek popoldne, 23. 12. 2008,
bo koncert s skupino DRUŠTVO
MRTVIH PESNIKOV.

PRIPOROčAMO
“Nepreštevne so lune, ki migetajo na strehah Kabula,
in tisoč veličastnih sonc, skritih za mestnimi zidovi.”
Po zelo uspešnem prvencu iz leta 2003 Tek za zmajem, je Khaled Hosseini
napisal svoj drugi roman Tisoč veličastnih sonc ( 2007 ).
Zgodba se dogaja v Afganistanu od sedemdesetih let prejšnjega stoletja
do danes. Gre za usodo dveh žensk različnih generacij in neenakega socialnega izvora, ki ju vrsta naključij poveže v tesno prijateljstvo.To jima
pomaga živeti v krvavih zgodovinskih okoliščinah, ki sem jih že opisala
v prikazu romana Tek za zmajem, ter v okolju, ki je ženskam izrazito
neprijazno, in doseže vrhunec, ko se ena žrtvuje za srečnejšo prihodnost druge.
Odlično napisan roman. Ponovno nas vpelje v življenje Agfanistana
skozi vse zgodovinske pretrese. Vojne, lakota, zastraševanje, popolna
neenakopravnost žensk v času nadvlade talibov. Nam, svobodnim ženskam,popolnoma nerazumljivo teptanje ženske svobode.
Določanje njihovih usod, ko jih komaj štirinajstletne poročajo z
dvakrat starejšimi moškimi. Še največ svobode so imele afganistanske ženske pod komunističnim režimom.
Za orientacijo nekaj prepovedi talibov.
» Vsi moški morajo nositi brado, ki naj sega vsaj eno stisnjeno
pest čez rob obraza. Če tega ne boste upoštevali, boste tepeni.«
»Petje je prepovedano.«
»Pisanje knjig, gledanje filmov in slikanje so prepovedani.«
» Ženske pozor! Če greste od doma, vas mora spremljati mahram, moški sorodnik.
Oglasite se le, kadar ste ogovorjene. Dekleta ne smejo obiskovati pouka. Ženske ne
smejo hoditi v službo.«
Knjiga, ki jo težko odložiš, ki te prevzame in ostaja s tabo še potem, ko že uživaš v
novem branju.
Knjiga, ki se me je globoko dotaknila in jo toplo priporočam v branje.
Zanimiva misel.
“ Če svojo skrivnost zaupaš vetru, ga ne krivi, če bo povedal drevesom.”
Roman je izšel pri Mladinski knjigi, 2008.
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HOROSKOP
OVEN
o naravi ste kar malo preveč resni in togi, a v tem letu se boste večkrat
od srca nasmejali. Dobra volja dela čudeže in vi jih potrebujete, da nazaj
dobite upanje v splošno dobro. Na svet okoli sebe boste začeli drugače gledati in postavili si boste novejša merila za izpolnitev svojih ciljev, ki, čeprav
bodo visoko leteči, ne bodo zato nič manj uresničljivi. Dobro se boste ujeli s
škorpijoni, raki pa vam bodo kvarili razpoloženje in odvisno bo od vaših trenutkov. Na čustvenem področju se boste presenečali in bili s seboj več kot zadovoljni. Šibkih točk, ki so vas doslej omejevale, se ne boste več sramovali, saj
spoznanje, da so to v resnici zgolj vaše dobre lastnosti, prinese nova poglavja v
vaše, sicer mirno življenje. Vaš srečen dan v tem letu bo torek, vaše številke pa:
2, 7, 10, 12, 13, 20, 27.
Spremlja vas angelska karta Šanti: Sem angel miru, prinašam vam novo
spokojnost in uglajeno pot naprej.

P

BIK

S

tem, ko se boste osvobodili starih spon, zavrgli negativne miselne vzorce,
boste sami sebi začeli ustvarjati čudovito prihodnost. Preteklost je bila
tista, ki vam je onemogočala dosego želenih ciljev, pa čeprav ste se še toliko
trudili. Trmoglavost boste izkoristili sebi v prid in boste pri odločitvah nepopustljivi. Nekateri se bodo od vas umaknili, ker jim ne boste več zanimivi, a to
zagotovo niso pravi prijatelji. Obdobje v začetku in ob koncu leta bo najboljše
tudi za ljubezen. Želja po trdnem partnerstvu, obstoječem ali novem, bo
vedno večja in ne bo vam težko izpeljati vse tako, da bo prav. Naučili se boste
tudi dajati in ne samo sprejemati in spoznali boste, kaj vse ste zamujali v
preteklosti, a nikoli ni prepozno. Najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke
imate: 6, 7, 11, 14, 24, 29, 32.
Spremlja vas angelska karta Kristal: Verjemite in zaupajte, kajti na obzorju je
nekaj novega in dobrega, čeprav tega še ne vidite.
DVOJČKA
aj veste, kaj je tisto, kar najmanj pričakujete. Ljubezen. Prišla bo potiho in
lahko, da se stke iz vezi prijateljstva, oziroma stare simpatije. Spremembe
bodo dobro vplivale na vse, kar vas obdaja in vam je pomembno. Čez celo leto
boste aktivni, polni energije tudi za druge, nasmejani in splošno ustvarjalni.
Spremembe v službi bodo posledice preteklih ustvarjanj, saj čeprav ste mislili,
da niste opaženi, ste bili opaženi. Presenečenja se bodo vrstila in samopodoba
vam bo rasla. Manjša trenja pričakujte v družinskem okolju, saj bodo nekateri
imeli občutek, da vas izgubljajo. Odvisno bo od vas, če boste to hoteli spremeniti, oziroma se odločati o drugi možnosti. Radi boste razvajali sami sebe,
ne več toliko druge, ki vam tega ne vračajo. Dan, v katerem se boste najbolje
počutili, bo petek, srečne številke so: 2, 7, 11, 15, 24, 27, 37.
Spremlja vas angelska karta Mystique: Pogumno naprej in ne sprejmite ne kot
možnost. Pričakujte čudežne rešitve.

S

RAK

P

rvi meseci leta bodo kar naporni, saj ste določene zadeve od prejšnjega
leta pustili odprte. Vrsta različnih talentov, ki jih premorete, vam bo čez
celo leto prišla prav in celo sami sebe boste presenečali z uspešnimi podvigi.
Meseci v sredini leta bodo za vas najbolj uspešni in skoraj ne boste mogli verjeti, ko boste sebi najlepšo stvar našli v taki malenkosti, ki ste jo doslej skoraj
vedno spregledali, in se vedno znova spraševali, zakaj vi nimate sreče, vsi ostali, ki se nič ne trudijo, pa je imajo na pretek. Na različne zamere in nesoglasja sodelavcev in prijateljev boste hitro pozabili, saj ne boste dovolili, da vam to
kvari ravnovesje v počutju, ki vam veliko pomeni. Če boste le hoteli, imate v
letu 2008 vse možnosti za trajno zvezo. Vaš dober dan v tednu bo četrtek, vaše
številke so: 3, 4, 7, 23, 26, 31, 32.
Spremlja vas angelska karta Tereza: Odmor! Prezaposleni ste bili s skrbjo za
druge. Zdaj je čas, da se ustavite in poskrbite zase.
LEV

V

časih se nam mora zgoditi kakšna slaba stvar, da lahko doživimo in
prepoznamo dobro. Razočarali vas bodo tisti, od katerih ste največ
pričakovali in ne boste se spraševali, ali tega niso pač zmogli ali pa ne hoteli.
Razlike ni, vsaj za vas. Toliko bolje, lepa doživetja in presenečenja vas čakajo
na čustvenem področju. Mesec maj in junij prinašata spremembe in seveda
odločitve, ki bodo odvisne samo od vas. Ne bo vam težko, saj boste dobro
vedeli, katera pot vas pripelje do cilja. Poslovne priložnosti ne bodo šle mimo
vas, kar se vam bo poznalo tudi v denarnici in lahko si boste umislili večji
nakup in ga tudi izpeljali. Za bolezen ne boste imeli časa. Niti je ne bo. Vaš
najboljši dan bo ponedeljek, srečne številke imate: 3, 5, 8, 12, 25, 29, 38.
Spremlja vas angelska karta Aurora: Zdaj lahko letite visoko, kar lahko
prestraši druge. Toda ne spuščajte se, kajti druge bo kmalu navdahnil vaš vzor.

DEVICA
ar preveč boste očarljivi,
saj bo vaš nasmešek marsikdo napačno
razumel, vi pa boste potem morali razlagati in se opravičevati, da na kaj
več niste pomislili. No ja, saj komplimenti so nujno potrebni za vašo slabo samopodobo in ne potrebujete veliko, da vam zraste samozavest, ki je velikokrat
na kritični meji. Želja, ki jo imate glede ljubezni, se vam izpolni, ko boste
najmanj pričakovali in od osamljenosti ne ostane niti sled spomina. Na koncu
leta oziroma zadnje mesece boste kar aktivni in vzelo vam bo veliko časa, da
izpeljete vse tisto, za kar se boste odločili. Uspehi so bodo vrstili in sproti se
bodo kazali novi načrti, vaša želja po zmagi bo silovita in utrujenosti ne bo. Vaš
najboljši dan bo sobota, vaše srečne številke pa so: 1, 3, 9, 10, 13, 17, 21.
Spremlja vas angelska karta Astara: Zaslužite si najboljše! S svojimi sanjami in
željami sezite po zvezdah in ne sklepajte kompromisov.

K

TEHTNICA
si ljudje nimajo enakega pogleda na isto zadevo in ker boste nehote
prepričevali o nasprotnem, se seveda branili kompromisov, ne morete
potem še pričakovati, da obvelja vaša. Osebna rast je odvisna od posameznika
in ne glede na nasvete se boste odločali ravno o tem, in ne da bi se zavedali,
se boste začeli spreminjati in kar naenkrat boste pred seboj zagledali čudovito
prihodnost, ki komaj čaka na vas. Spomladi se vam obetajo dobre spremembe
na poslovnem področju, možna je tudi zamenjava delovnega mesta. V ljubezni
boste pustili prosto pot, ne boste se obremenjevali zaradi malenkosti in boste
večkrat čez leto prijetno presenečeni, kar bo balzam za vašo dušo. Vaš najboljši
dan bo četrtek, vaše srečne številke pa: 2, 7, 10, 12, 21, 30, 37. Spremlja vas
angelska karta nadangel Uriel: Vaša čustva se zdravijo, kar vam omogoča, da
se ljubezni bolj odprete. Pomagal vam bom izpustiti jezo in ne odpuščanja iz
vašega srca in uma.

V

ŠKORPIJON
e redke trenutke boste sami, saj bo večina iskala vašo bližino, ali samo pač
za druženje ali za nasvete in drugo pomoč. Mesec maj in junij prinašata korenite, prelomne spremembe v ljubezni in treba se bo odločati. Februar, marec
in avgust prinašajo nove stvari na poslovnem področju in so sad oziroma posledice starih ambicij in dosežkov, ki so bili spregledani in prepričani ste bili, da
že davno pozabljeni. Morebitni spori na sodišču se bodo reševali vam v korist,
saj niste naredili nič, da bi bilo lahko nasprotno. Za izpolnitev vseh obveznosti
vam bo dan velikokrat prekratek in skrajni čas je že, da se naučite sprejemati
pomoč od ljudi, ki vam hočejo samo pomagati. Vaš dober dan v tednu bo
sreda, srečne številke so: 1, 4, 6, 8, 16, 19, 31.
Spremlja vas angelska karta Adriana: Vodim vas k uslišanju vaših molitev. Prosim, prisluhnite in sledite navodilom, ki vam jih sporočam skozi vašo intuicijo,
misli in sanje.

L

STRELEC
azlični izzivi in nepričakovani, čeprav dobri dogodki vam bodo še bolj
burili vašega nemirnega duha, ki je željan vedno novih pustolovščin, in jih
je vedno premalo, čeprav za nekoga drugega že na samem začetku preveč. Kot
za šalo boste reševali zadeve, ki bodo drugim delale preglavice, kar vas bo še
bolj motiviralo in dvignilo nad oblake. Ljubezen pa je za vas že kar dolgo časa
nekaj samoumevnega in tukaj se zelo motite in napaka vas bo stala preizkušnje
in samo od vašega spregledanja bo odvisno, na katero stran se premakne
tehtnica. Obljuba, ki bo dana, bo morala biti tudi izpeljana, saj nasprotna stran
tokrat ne bo zadovoljna samo z besedami, kar je tudi prav, če hočemo, da je
zveza kvalitetna. Dober dan vam bo torek, vaše srečne številke so: 9, 12, 13, 18,
21, 23, 20.
Spremlja vas angelska karta Rochelle: Ker spoštujete in sledite navodilom srca,
se vam približuje blaginja.

R

KOZOROK
oslovne zadeve vam bodo zelo pomembne, zato si boste že v začetku leta
izbrali hiter tempo in vam ga bo uspelo obdržati vse do konca. Ne gleda na
situacije boste uspešni, čeprav se morda rezultati ne bodo takoj pokazali. Tudi
dodatno izobraževanje ne bo šlo mimo vas. Za vse, kar si boste le želeli, bo dovolj časa. Ljubezen vam prinaša spremembe, strah bo, a ga boste premagali in
se topili v romantiki in kovali v dvoje načrte za prihodnost. Jesen bo ugodna za
korak naprej. Ljudje rojeni v znamenju bika in leva vam bodo še naprej zvesto
stali ob strani, rakov se boste uspešno izogibali, nemirnim dvojčkom pa prilagajali, seveda do meje, ki jo boste morali postaviti sami. Pričakujte kakšen prehlad v nepravem času, vse ostalo gre mimo vas. Najboljši dan bo sreda, srečne
številke so: 1, 5, 10, 12, 16, 17, 18.
Spremlja vas angelska karta Izaija: Pravi čas je, da se v vašem življenju porodijo
nove ideje in dogodki. Pazim na vas, vas vodim in vas ščitim med temi spremembami.

P
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eto 2008 bo za vas precej pomembno poslovno in če vam do sedaj ni
uspelo zgraditi kariere, vam tokrat uspe. Ste mojster taktike in reševali
boste morebitna nesoglasja tako, kakor bo v tistem trenutku za vas neugodno.
Že sam mesec februar bo poln izzivov, a vseeno boste kos vsem dogodkom,
čeprav bodo nepričakovani. Za marsikatero drugo stvar vam bo zmanjkalo
časa, in če vam bo to dejstvo premalo pomembno, se boste težko izognili
očitkom, ki lahko pripeljejo do konflikta na osebnem področju. Vsega naenkrat ne moremo imeti in odvisno bo od vas, kateri stvari boste dali prednost.
Na koncu se vse rešuje tako, da bo za vas najbolj prav. V poletju se boste
resnično potrudili in vzeli dopust, da si napolnite baterije. Najboljši dan bo
nedelja, srečne številke so: 1, 2, 3, 24, 28, 33, 36.
Spremlja vas angelska karta Fiona: Zdaj, ko ste prosili angele za pomoč, se
odprite, da boste sprejeli božansko vodstvo in podporo. Zaslužite si nebeško
pomoč.

L

RIBI

M

esec april vam prinaša dobre spremembe glede delovnega mesta, julija
pa pričakujte nenadne finančne spremembe, ki vas bodo razveselile
ravno v pravem trenutku. Želja, ki bo vezana na denar, se vam bo tako lahko
izpolnila, kar vam kasneje prinese več življenjskih sprememb, kot si sploh
lahko predstavljate. Čeprav obkroženi z ljudmi se velikokrat počutite osamljeno brez pravega razloga in se na trenutke zasmilite sami sebi in si seveda
tega nikoli ne bi priznali. V sredini leta boste spoznali nekoga, ob katerem
vam bodo vsi taki in podobni občutki čudežno izginili. Hoditi po poti v dvoje
je lepše in čeprav tega niste vajeni, se boste zelo hitro navadili in obdržali. Vaš
najboljši dan bo četrtek. Vaše srečne številke so: 3, 8, 11, 15, 17, 30, 31.
Spremlja vas angelska karta Atena: Varno je, da ste močni. Vi znate biti močni
na ljubeč način, ki je dober tako za druge kot tudi za vas.
Ana
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