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Marija Resnik

ODPRTO SRCE

Danes sem cdprla srce
ne stežajč da bi
vstapili ppznani in
nepoznani

Danes sem nntrgqln
vsakšmur cvetja
sredi visokih travo

Vračam qe Kakor ribič
po Ušašpf3"' JsvuoDanes sem cdprkg srce

na Stežaj n de bi
vstopili poznani in
nepozn—nig

M I S L I

Plešeys in on me objema1 Kolikr t se gprešujemg kagmislio Gotovo tegene bom n koli zvedela" " Me ima resrad ali so to samo običajna moška čustva ? Toda jaz gaimam tako rada, ne lažem, drugi, resnič O; Nocranjustto čuti, jaz se tega zavedam, & ne morem ti povedatiaČemu si tako tih ? Reci vendar kaj, Vseeno kaj: Ne daj,da pomislim, da ne misliš name ; Taka dr1g: pat rwzumexvanja je za namaa Vem, da bi mi ugov:rjal, & še vednoto trdim. Kaj sva srečna samo takrat. ko sva popolnomasama? Toda kaj te moti ta družbe okoli nnju ? Bodiva
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del družbe in pozebive ne čuseg ko se še nisva poznala}
A on molčia Česa se boji ? Moje nezvestobe ? Vsa Vprašanja
so zamanjc On molči ia oo čns do časa pogleda name.
Kako lep je to valček :
Ali ni to snmo košček že zdovnoj pozebljene sreče ?

Ne to je ljubezen, sanje dveh, ki si jih ne upata pove-
dati, ker se bojite, da niso stvarnost čeprav vanjo verje—

meta.
Čutim stisk roke in težko se premegemf da ne zavpijem :'
" Verjemi mi, ljubim tey drogi Ž "

|

Eli Cankar

Blizu Ljubljane SfjS pm,jetna vns Kozerje, skozi katero teče Ieka

Gradaščice. Prebivalci so večinoma kmetjea Le malo je delavcev.
Hiše so skoro vse nizke, kmečke.
Naše hiša je velika, enonadstropnao To je dom, v katerem preži—
vim vesele in žalostne trenutkeo Spominjam se dneva, ko nam je
umrl očea Odtokrot je preteklo še sedem lete Ostala mi je samo

dobra in ljubečo mati ter dva brata}
Hudo je pri nas doma. Mati je vse izmučena, Vsak aan gre zgodaj

zjutraj od doma, in ko bije Ura devet ali deset zvečer,pride
domov. Kolikokrat sem že opazila na njenem zgarsnem licu solze

žalosti zaradi moje tetea
Teta ima majhno kmetijo v hribovski vasici Babni gori pri Polho—V

vem graden. Od nes do tja je petnajst kil".trev_ Stric je umrl

pred dvema letoma in zapustil tri m'jnne otrokeo Ni kazalo drugega

kot da naše meti hodi vsak dan s kolesom k teti obdelovat polja
Čeprav ve, da bo ćemo vse narobe? jo je ljubezen do sestre privedla
do te žrtve, Ko se trudi po bregovih smo mi trije čomaePogrešamo
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njeno toploto, materinsko roko Ni je. Le zvečer, ko pride utrujenadomov, pravi ; " Je bilo v šoli kaj narobe ? " Klub temu,, da ima
drugih skrbi dovolj, vedno vpraša po šoli. Nato se še pogovarjamo,kaj moramo naslednji dan napraviti. Ko jeura enajst gremo seat.
Zjutraj naš pobota po licih, noto gre. Brate se pričneta priprav—
ljati za šolo, jaz pripravljam Zajtrk. Ko odh j m V»Š010, mi Je vmislih mati,,nato teta, ki leži sedaj v bolnici. Ko zapustim*šol—
sko vrata, hitim domov da skuham kosilo. Pripetilo se.mi.je tudida nisem skuhala kosila, temveč šla k prijateljici. Preden je prišlamama domov sem šele pričela pospravljati. V tem ko sem premišljaln,kaj bo rekla mati so se vrata potihoma odprla. Materin zgarani inutrujeni obraz je bil poln žalosti, Vsedla se je ne stol in Zajoka—le. Vest mi je očitala, zakaj nisi vseganaredila ? Mati, ki bi vsedalo zate, zaradi tebe toči solze } "

Roje bi videla, da bi me noteple, kot de bi po njenem licu teklasolza. Prišla sem kinjej in ji rekla: " Moti, mati, odpusti mi ! "
Ona me je pogledeh s:toplimi očmi in kot bi hotela reči ; " Ali neboš več tega storila ? " Naslonila sem se ji v naročje. Žalostna semšla spat in pred očmi sem imela samo njen objokan obr% .'
Tako poteka noše življenjea.Prepojeno je,z znojem in solzami dobre
in skrbne matere. Globoko v srcu sem sklenila, da ne bom nikdar večžalila motare, temveč jo še bolj ljubila, kej†i_qnq je hiser našegaživljenja.

Milenko Vakanjao

PESMI_BREZ NASLOVA

I.
Gledal te bom na sliki
mojega hrepenenjs.;.tvoje sanje—
pa mi bode počivnle
ne dlaneh.



Brez hrupnih besed, vihrevih
jesenskih barv; vedele bova, da
je to pričetek nežnosti.
Pričetek nežnoeti, ki jo redi
vsaka ljubezen osnmljenoev.

Najina želje poznajo prazno
nebo brez sonce, ker je vseka,želja
utrujeni vojnk sredi žnrometov
zmagoslavje.

Znsnnla bi v svetlem gozdu
ovitim s tvojo tcploto in nežnostjo
tvojih les.

Znhlipnl bi v tvojem narečju
polnem tebe in dišečih
Spominov, vidnih skozi priprte
oči vsakdanjosti.

«

Tode dnevi se polni
trudnih ur.

II.
V

.Zelim te na tihem mestu sredi oceanov.
Mogoče ne veš, in so tvoje oči
preveč nežne za dušo ki te
mogoče ne veš .....

Pesem je podobna baladi
bwlndi o dveh.

Vsak dan si želim tvojega
na galeji brez vesel,
na poti brez konca,

obćqja,

Spaminjnm se ulice; utopljena
vémcjih poljubih, ulice ki
n, & imena, ki nima smisla
in ime tvoje oči.

Samo ti in jaz še potujeve
nekje daleč za strehami pozabe,
imena
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Milenko Vakanjac

TORZO NEKIH SPOMINOV '

»I. . _. _
Č .

Skozi oči in nekaj src
&

polnih rnZtrganih bolečih;
sem se spoynil tebe v mdčvirju
mojih sanj;

M65 dan je poln samote in slik,
ink nedorqslih deklic,
deklic oddaljenega poletja.

Ne iščem več prijateljic
med sencnmi pozabljenih idolov
To je sedaj samo še majhen,
smešen intérmezao. _

_ ,.. ' ."
Če ne morem živeti brez sanj
je to moj obup-bréz laži, stvér
"brez-bolečin,.kš£QnJreka, ki.

_

se rszlije ko pade dež.
Čjubežen je šepetanje belih rok
v pričqkovnnju, senca
v mračni scbi sredi tuje daljave.

II.
' Šii bomo čez čuden trg
v starem mestu brez obćkov,
'nš drugi breg sredi megla.

Xa ceštnh bodo device prodšjnle
' obup, zagrenjeni galebi pa bodo

'

vreščali žalostinke. '

Že dolgo ni ;eč tempa Qgraje w

gb Qrtu žalosćnih b sed, sedaj
.

je tem pristanišče brez ladij,
obzidje brez oklepov in mdzej

.brez starin.



Stiskalq "bova drug drugemu
roke pred akvarijem polnim
rib brez barve; jetnišnici
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kjer
dva želvi plavata neskohčen krog.
ki ne pozna smrti.

Pavel MIŠMAŠ

Sonce ugošn na blatnih
drevesih sredi grmenja slqnih
bogov.
Šši bomo čez čuden trg
v sbarem mestu brez obokov,
na drugi breg sredi megla.

Ta večer

Pesmi ni. Samo dih daljnega umirenja
se vrača. Pripovedka mojegq pričakovtnja
bi morala že dayno izzveneti
svojo holečino.Srb samote bo pražel'maj dan.

Tu bom šel, kjer ni poti,

Dolgo ne bom mogel umirati. Tišina
je bela
in bel je dih
najinega iskanja. Šel bom :
mehki vonj je napolnil večer
in vqs.
Zeleni griči molčijo
v zvonenju večera, Na vzhbdu
naplnvlja reka srebernino.

Fokošene redi ne šumijo več,
Rém r Spokojno molči.
Marijine solze sd uvenele.
bodo pozvanjvle v vetru.
Nič več ne bodo k pljak
v naročju vetra in zemlje.

Nič več
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Večer so kadi nnd vrtovi
in netopirji šuštijo
nad reko.
Jagnedi se srebrijo. Tu bom šel.
Tu reka molči.

.

Tu je doma ljubézen, jok in kletev
[mojih ljudi. Tu je glas
mojih dedov ."
fin mejo preteklostio

Glej ta večer je razbrnna brdea
moje mla'došti
in daljno'brstenjé '

\

'

moje duše,
.

' ki jo prepejo'muzika pričžkovonjo;
je umiranje.

Pojdi z menoj, o pesem,

" MOJ VRTEC "

P0čitnice so tu. Kam ? Nu morge ?
Ne, letos ne niymorje ;
Maje počitnice bodo preživete mei otroci in sicer v otroškem
vrtcu na Puhqrjavi 4: Tu sem nmreč dobila službo in ker sém rado
med otroki, sem se teh počitric že noprej veselilo.
Ko sem prvi dan stopila v njihovo igfolnica me jo prevzel
občutek odgovornosti do teh malih bitij, ki so polnezradoved—
nosti zrla vame in čakale koj jim bo povedala novo tovarišioa; ,Ime tovarišica, otroci so ga preoblikovali v "šicn", ge je spremlja—
io ob vsakem koraku, ob vsnkem-Vprašnnju.
Čudoviti so ti molčki ! Vsak živi neko Svoje življenje, vedno kaj
hoče in njihova poslušnost se stopnjujé ob pripovedovanju zgočbic in
"provljic. '

Najbolj zanimivo pa je med njimi, ko se učijo novih pesmic. Beseda
za besedo seniza v njnkivih glavicah in ko že misliš
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da si jih naučil, se med njimi najde še nekdo, ki je pozaxil
začetek. In spet ponqvljaš, dokler vsi ne znajo.
Vendar trud ni zaman. Oči se ti orosijo ko ob spremljavi klavirja
poslušaš mlada grla, ki pojo : Naša četicn korake ..... Takrat,se
zavedaš, da si res nekoga nekej naučil. Z njimi vred si srečen.
Kosilo je. S truščem zasedejo svoje mesto in vsak po svoje obeduje.
Naenkrat zaslišim Markov glas : "Šice ! ". Pogledole sem ga in tre-
nuten smeh me je lomil, ko sem videla koj počne. Bila sem v zadregi,
kaj naj nm rečem. V roki je držal na pol prerezan krompir in ga z
veliko hitrostjo vozil, okrog krožnike in vpil: "Šica .Šico, avtofičo. " Seveda mu pri tem ni manjkalo gledalcev. Vsak je hotel videtinjegov " nejnovejši"tip avtomobile. Opozorila sem ga, da to ni lepo.
Ko so odhajali domov, me je njihov "Zdravo" tako priklenil, kot da
se od njih ne bom mogla nikoli ločiti,
Otroci priklenejo človeka in sam ne ve kdaj jih vzljubi. Postanejo
mu drogi in z njimi poznbi na vse.
Takih počitnic si še želim in veselim se ko bom nekoč lahko resnično
njihova "šioa ".

Šica.

HUMOR .

14 quovedi pri mizi }

Adragouen:
2. Nad krožnik se nngni čim nižje. sqj ni treba, da vsi vidijo,

kej ješ ! ' '

3. Krožnik oddaj hitro in v žongl rskem stilu, da vsi vidijo tvojo
spretnost (kberi narodnost ) :

4, Gle) da rozbiješ čim več posode ; tako prispevnš državi nov trg.5. Če ti jed ne ugaja, to glasno pokaži, saj vsi ljubimo odkritost.
6. Vročo juho dobro prepihaj, tak prehlad ne škoduje !
7. Čim več uporabljaj lastne sestavne dele telesa in ne pribora,saj

prihranjene stvar zmeraj prnv pride .'
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8. Opomni družbo, da si jedel že boljše stvari, kajti s tem krepišpogojne reflekse :

, .9. Če jih imaš dovolj za ušesom jih stresaj posebno pri slanih jedeh,da z neslanimi šolami vso stver ublažiš !
_

'.
lo.Posebnih SVOJiu ' Šrivijenosti" se nikjer ne sromuj, pokaži jim,da si karakter !
ll.Jed preiskusi najprej s prstom, da se ne opečeš, kajti previdnostje mati modrosti !

.12.Prst nato z užitkom počasi poliži, da ugotoviš kvaliteto.l3.Jed komentiraj s polnimi usti tako, še se okrog-tebe napravi pravamavrice takorekoč voćomet dobro zmlete jedi in vzbudiš vtis'pravega čarovnika v žongliranju s čeljustmi!
l4.Jej počasi in z užitkom :

Brez podpisa !

Pogovor s sodelavci.

M.R. — Pesem — Odprto srce— ne pove nič novega,čuti pa se naprećek.Skušoj povedati čim več svojega in čimbolj svojsko, še bolj'kot si skušale v tej pesmi.
Piši več in nam kaj več priloži .

Č.R. — Predložil si samo eno pesem, o žnl tudi to ne more bitiobjavljena. Že neslov som— Samo enkrat za večno— razkrivanelogičnost. Lahko je žsvečno ali pa Samo enkrat. Že lani
smo ti svetovali, da ne kompliciroj} Če bi se držal našihnavodil, bi lahko pisal dobre pesmi. Piši in ne bodi somo—kritičen !

N' % 1-4
Janino—Pesmi razmisli in pripoveduj tebi izpcveiujeta prevelikonaivnost, da bi ogre1i_bralce. Piši še, toda z večjo pazljivo—stjo in pazi na ritem ter čim bolj polne verze.

Pavel Mišmaš
Jože Sevljak ,1

Nelly —Že zoro žari .,
"Tvoj sestavek je zelo obširen, zato ga žal ne moremo objaviti.Verjetno ti nebaztežko napisati_krzjšqgn sms+ivka'iz brigadiiskega življenja. Ne trudi se, da bi napisala čim več, temveč
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pazi n8.kvaliteto, ki_pq ed dolžine ni prw nič odvisna.

Eli Cankar — Pri nas doma—

Tvoj sestavek bomo objavili zato, ker si kot prvošolka
prvič posléla_prispevek, Misel je lepa, prijetno in in;
iskreno povećana. Zssledili smo nekaj ponavljajočih se
jezikovnih in prav0pisnih napak. Otesi se obrabljenih
fraz in prispodob. Ne opusti pisanja, temveč veliko ,
veliko delnj ;
Le tsko bo tvoje pripovedovarje in izražanje boljše in
svobodnejšeoš

I.K. Ti pa v brigado —

Misel tvojega sestavke je etično in biološko bogsm
in tudi zaokroženo izpeljdns, Včasih ne najdeš primer-
nega izraza za svojo misel ali se nejasno izraziš. Zamis—
li se ob lepih pripombeh in ne vrzi puško v koruzo '

Milan Jereb —Potvdomov—

Tudi veselih, šaljivih prispevkev smo veseli, saj jih
vedno primankuje, Vendar pa humor ne sme biti šablonski,
opremljen z obrabljenimi izrazi. O jezikovnih in pravo—
pisnih napakah ne moremo govoriti, ker je bila naloga

*

že popravljena. Pošlji nam še kakšen vesel aogodek iz
dijaškega življenje, saj jih posebno humoristom ne manjka,

Ivica Šmejcjz

gRsT_UŠIgEEJ3šŠN_I_ng_

Z namenom , da bi poživili zabavno življenje na našem zavodu, je
kulturno društvo našega zavoda priredilo " Krst wčiLeljiščnikov", to
je prvih letnikov. Krst je imel zabaven program, kjer so nastopali
predsednik sensta, rimski pesnik Ovid; Trubar; Bohorič Dalmatin
idr. †

Da je bil krst še bolj pester smo si pri Narndnem gledališčd Drsmi
inosodili kostume in z materialno pomočjf ravnvtcljotve in prof.
Baumgartnerja vso stvar izvedli.



11,

Program in vsa organizacija bi bilo lahko boljša, & vedeti moramo,
da je to bilo prvič izvedeno, brez tradicije. Toda let je prebit in
drugo leto to krst bolje izvedeno

Pohvalimo lahko prve letnike, ki so se lepo zadržali in s svojim
ponašqnjem pripomogli k uspehuh Veliko zahvalo smo dolžni tudi
Drami, ki nam je ljubeznjivo priskočila na pomoč in revnateljstvu
naše šole, ki je dovolilo, da smo stvar izvedli med zadnjo uro
pouka.

Dule III.c

_DEUŠTYEEKQAETŠVQOŠT_N3 QČETELŠIŠČE _

V koreferutu ne mladinokcnferenci Učiteljišče, sem se
dotaknil vprnšanja novoustancvljcnih društev na Učiteljišču. Nji—
hovo delo, čeprav se je šele pred kratkim pričelo, po svoji pox
membnosti prav gotovo ne zvesteje za ostalimi neamatsrskimi
društvi v Ljubljnnio Kaj nam naj društvo pomeni v prvi vrsti ? V
njem naj se stekajo vsi, ki čutijo [veselje do kulturnega in
športnega izživqunja, Vse eokoije3 ki jih ustanavljwte morajo delo—
vati le skupno z društvom, ki bo poskrbelo, da bo delo vseh sekcij
in krožkov teklo nemotenoa Društvi nej vzgojita ljudi — učitelje, ki
bodo znali po končani šoli usiešno nadomestiti starejše v velikih,
kulturnih društvih, hkrati pa, da bodo zndli Osnoveti na področjih,
kjer ni kulturne in športne dejavnosti, tudi vaške društva in
sekcije. Kakšna pomembnost je že to, da se mladina snm— zanima za }

kulturo in šport, snj vemo, da smo med prvimi v Ljubljani, ki smoustanovili Dijaško društvoa Zavedamo se, da so učitelji nosilci
kulture, zato se mora v prvi vrsti v njih čutiti, da sami vedo,kaj
pomeni kultura za venkega človeken Važno je, da učitelj pozna tudi
(funkcijo audovizuelnih sredstev, ki vse tali rnaivni? tudi na vas.
Pomembnost razvoja športu in še posebno vnuku to pa naj mladini daje
še večji potek, da se bo v društvu z'vzela za čim boljše delo in
še čim več samo naučila
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Na koncu pa še to ;
Zadnji čas je že, delfunkcijo v posameznih dejavnpstih ljudske
tehnike na Učiteljišču prevznmejo dijaki sami,

Jure Gartner

_Mš MJ; 939349 idile—L _: '

" Žal.nimam čase. Znstopam razred na košerkaški tekmi "_ " včlanila
sem se v marksistični krožek "— " Prijavljamo se na proznovwnje
državnega praznika " — " Denes ee udeležimo delavnih akcij na dvo—

rišču ".
v 1

Taki in podobni pogovori dokazujejo, da smo z delom MO že resno fpričeli in do hočemo odločno zagovarjati prihrjeni prapor, ki nvm
ga je poklonil Občinski komite LM kot najboljšemu nktivu v občini_center . '

&

\
.Društvo, sek61je, klubi in krožki so že pričeli z delom. Njihove

programe in cilje poznatec Kot mladinci » učiteljiščriki privsem tem nimate pravice? do stojite ot st: snic Pridružite se nam,
kajti v tem se gradimo tudi sami, pridobivamo drugačne izkušnjezn bodoči poklica.
Mladinci višjih , zlasti neketerih Baletnikov, vaša yieivnost je
[odveč, Ovirete nos'pri delu,J ngažita da se tradicija prejšnjih letne bo ponavljoln,
Od vas, predvse-m'mladin'oev9 mladih komunistov, ki že toliko'letdelatev naši organizaciji, pričakujemo opore ter veliko razumevanjapri našem delna

"Trudimo se, da bi vsak mladinec nekje sodeloval ter tu dosegel us;—
he, da bi_vodstvo naše orgalizncije prenesli na čim širši krog, da
bi bilo naše' delo čim boljše inlčim globljeo Zato se ne ostrešite
najmanjših žrtev, ki so s tem združene, Pri takem skupbem delu nepehi
tudi letos ne morejo izostatiO
Ustvarjene imamo ugodna po,;ejeza uresničitev nalog in ciljev, ki jih
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moramo zaradi obljube'na'planovni konferenci izpolniti.zato,dragi'mladinci in mladinke — veselo na delo :

Ana Zupančič

DELO ŠOLSKE SKUPNosgi_v_LngšngM_šgoskvaggmg

Področje šolske skupnosti je široko in zelo pestro. Prav tejpestrosti in vsestranskih nalogah šolske skupnosti se lani še nismoprav znašli. Videli smo, do brez neke načrtnosti ne morenn dalje.Zato smo letos začeli povsem drugače. Posegli smo globlje v našoproblematiko in prepričan sem, da bomo ldxko ob koncu leta'Z'opti—mizmom gledali V prihodnjoste
Program dijaških skupnosti nam je v glavnem znnn, Ne bi ponavljalinaših nalog. Povem naj le tole ; Iz našega pouka moramo odprevlje—ti formalizen, Vse preveč je učenje za gole ocene. Pri tem se poslu—žujemo raznih nevzgojnih pripomočkov. Spoznati bomo morali, da samopridobivanje ocen brez zavéstnegu učenja nima nobenega smisla.In še to—le : Pasivnosti posameznikov ali celega razreda je cokla prinašem delu. Tovariši, več požrtvovalnosti, več načrtnosti je treba.Potrebujemo vošo pomoč, saj vsi sestavljamo šolsko skupnost. Resnič—ne bomo veseli vaših objektivni! kritik in posameznih predlogov.vLahko jih izrazite osebno pri predsećstvu dijnške_skupnosti;alilpo.preko šolskega gleeiln. Vabimo vas k sodelovanju !

Šola noj res postane kovačnice mladine, kjer_si oblikujemo mišljenje,kujemo značaj in bogatimo svoje znanje in življenfke izkušnje; Q'

Janez Bajt

Žorošilo_o_delu MRK yA_UŠITELJIŠČU

MRK je aktivno delala tudi med počitnicamio MRK slovenskih učiteljiščsmo prvič ustanovili svojo brigado, II "lovensko MDB " Stone Žagar".
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Delali smo na avtomobilkki cesti v Makedoniji. Fnleg tega, da jebila naše brigate udarna ter specialno pohvaljena, si je prido—bila tudi zastavo nevolucijekot najvišje priznanje, ki si ga je vletošnjem jubilejnem letu dvnjsetletnice vstaje lahko pridobila,brigada na cesti "Bretstvo i jedinstvo." Nekaj mladincev RK se jeudeležilo delavne akcije ne Sutjeski v brigadi RČKI.
V ebeh brigadah smo si med seboj izmenjali izkušnje in sklenili,da bomo tordelali tuči v bodeče, Trije so bili tudi ne seminarju RK
na Bledu.

egogRAM MRK_NŠ gčgrrgbglžčg { x_šghgkg EEEO_126_l/_62_

1. Z dovoljenjem COJRK v Beogrodu smo se preimenovali v MRK.
2. Prve letnike bomo seznanili z ustanovitvijo mednarodne organi—zacije RU in njeno zgodovino

.
.

3. Imeli bomo predavanje o vlogi RK v vojni ; in to skozi celozgodćvino MORK,>
. * i '

' ;
4. PredaVanje o vlogi RK v socializmu.
5.—Pr%davanje o alkoholizmuf spremljana v filmu.
6; Predavanje o idejah MRK in njenem pomenu.
7. Navezeli bomo tesnejše stike z MRK na ostalih učiteljiščih inMRK na "Šoli zi sanitafne tehnike."
8; Tudi letos bomo sodelaveli z osnovno šolo "Ledina" in "ToneČufar ".
9. Obiskali bomo invalidno mladino v Kamniku (Prier'ili jim bomožrogram ).
le. V naših uniformah MRK bomo sodelovali pri reznih menifestacijah.ll. Januarja bomo organizirali generwlno čiščenje šole in inventarja.12. Zavzeli se bomo za to, da bo v šolskih prostorih vladal red insnega, posebno v Mlečni kuhinji,._

_1}. Tudi letos se bomo udeležili delavne Pkcij; ne Auto—putu z II.slovensko mladinsko brigado "stane Žagar", nekaj pa jih bo odšlona Sutjeska. 0

14. Udeležili se bomo seminarja za MRK — slovenskih učiteljiščnikov.
Predsednik MRK na Učiteljišču

Nives Vidov
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ŠE NgKgJ o_šP0RT1_vEM DRUŠTVU

Z lanskim delom športnega društva ne moremo biti povsem zadovolj—hi. Nimamo namreč del tistega, kar smo želeli. Še vedno niso tek—
movanja tekla v redu" Še vedno so ekipe odstopale od tekmovaija.Premalo smo usposobili sodnikov, Premalo je bilo medšolskih sre—čanj. Veega še vedno premalo 2 Kaj je bilo vzrok, da vse stvariniso tekle v redu ? Člani društva, ki so bili zadolženi za sestav—ljanje urnika tekmovanj, so bili neredni in se niso redno sesta—jali. Prvi pogoj, da bi delo teklo v reiu je ta, da so v društve—nem vodstvu sposobni in kar je najvažnejše, resni predstavnikimladine, Nikakor vodstvo ne sme izgubiti zaupanje mladine, sajle—ta ob prvih nepravilnostih ( slabo sojenje tekem, splošna 51513priprava tekmovanja, ureditev igrišča, slebo fbvcščanje} izgubivero v sposobnost dijaškega društvec Drugs stran, ki je ševednoovirala tekmovanje je bila nediscipline moštev.
Dragi dijéki š Ce smo nedisciplinirani, izražamo s tem samo svojonesposobnost, še nismo sposobni, da se ravnamo po minimalnih
zahtevah društva, prav tako nismo zreli za učitelja.
Še enkrat povdarjam, naj vse neresnost odpade; kajti, če se bo
neresno delo nadaljevalo, ne bomo več vztrajali pri tem, da dru—štvo sploh mora obstojati.
Prepričan sem, da bo novo, sveže vodstvo bolje delalo in da bododijaki zadovoljni. To je pa tudi najvažnejšeo

Jure Gartner

O EEKMQVAQJU_

Prve letošnje medšolske tekme so pokazale, da so ekipe boljše kotkdajkoli. Moška košarka je napravila hhjv_šji ker—k naprej. Odboj—karskih ekip še nismo videli pri delu, lahko pa trdim, da so odbojkarica in odbojkarji najboljši od vseh ekip, kar jih je kdaj obsto—
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jalo pri nas. Vzrok temu je večja zainteresiranost in boljši tre—
ningi posameznikovo

Moška košarkarska ekipo je v tem času odigrak) štiri srečanja in
vedno zmagala. Med največje uspehe si ekipa lahko šteje zmago nad
predlanskimi reprezentanti, ki danes že igrajo v Klubskih vrstah
ljubljanskih klubov, ,

' '

Rezultat 69 = 60 (27. 22 )

'Naša ekipa je premagala tudi Učiteljišče iz Vranje z rezultatom
114 V:!ŽIII

Najbolj razveseljivo pa je to, da v ekipi igrajo tudi nižji letniki
Kralj,'Petrič,Omahne bo& čez tri leta res lahko dobro zaigraliin solidno predstavljali Učiteljišče. Ta čas so zelo dobri tudi
Jakšič, Žakelj, Vidovič in Bratkovič. Z dogrulitvijo novega igri—
šča pa se bo kvaliteta koša1knrske igre učiteljiščnikov občutno
izboljšala. Seveda bodo potrebni redni treningi igralcev. Žensko
ekipo pa bodo letos predstavljale iste igralke kot lani. Tudi prviletnik bo dal svojo reprezentanco, kar se ni Zgodilo še nikoli.Center ekipe bodo četrte in tretje letnice, izkušene pete pa jim
bodo somo še v oporo.
Če se spomnimo nekaj let naZarj, ko dijakinje košarke sploh še nisoznale igrati, je to za nas, šeposebno pa za tovariša profesor:
Erbežnika, ki nas je za košarko navdušil, izreden uspeh.
Isto kot za moško ekipo, veljaza ženske. Redni trening in čimlveč
tekmovanj. Ne smemo se zd owaljiti z dvema troningomo na leto.

Na učiteljišču smo organizirali seminar za košnrkorske sodnike.
začetnike. Prvič je mladina soma poskrbela, da v močnemdijaš—
kem društvu poskrbi zekadre, posebno še za sodnike, ki nam jih
močno primankuje. Seminar obiskuje 15 dijakinj in dijakov. Ob
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zaključku bodo kandidati opravili sodniške izpite, za srednješolske
sodnike.
Dijaki se bodo seznanili z košarkarskimi pravili, 0p w ili pa bodo
tudi izpit iz praktičnega sojenja.
Podobem seminar bomo organizirali tudi za vse sodnike, ki žeivodijošolske tekme, pa še niso opravili sodniških izpitov.
Šolske, tekme bodo letos smeli voditi samo sodniki, ki so opra'iliizpite.

VSEBINA

l, Marija Resnik — Odprto srce
2. Anka — Misli
3, Eli Cankar _ Pri nas doma

__4. Milenko Vsksnjac ; Pesmi brez naslova I.II 'Torzo nekih Spominov5. V vrtcu šica '
6. Pavel Mišmaš — Ta večer
7. Humor ! lo zapovedi pri mizi — Dule,Klopčič Jože
8. Poročila mladinSke'organieaoije .

9. Krst učiteljiščnikov— Dule
lo, Društvena aktivnost na Učiteljišču— Jure Gartnerll. Mi mladi gradimo naprej — Ana Zupančič
12. Delo šolske skupnosti v letošnjem šolskem letu — Janez Bajt'13. Poročilo o delu MRK na Učiteljišču — Nives Vidov
14, Šport, športno društvo, o tekmovanju — Jure
15. Pogovor s sodelavci.
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Napisano v oktobru 1961

Izday mladinski aktiv Učiteljišče v Ljubljani, Resljeva c.12

Ureja uredniški bdbor

Odgovorni za:
proza : Magda Rode
pesmi: Jože Sevljak, Pavel Mišmaš
jezik: Ivica Šmejc

Odgovorni urednik : Anita Šolar
Tehnični odbor: Marko Weber, Marko Bajc

Naklada 350 izvodov , cena posamezne številke 30 din
Tiska:* Mladinski akfiv Učeteljišča v Ljubljani,Resljeva 12.

Izdana v novembru 1961.
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