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IJvodnik
Solsko leto je 2e v polnem teku, dodakali smo Ze prve poditnice. Ja, letos
se je na Ledini veliko dogajal! Dobili smo kadilnico, novega podpredsednika, nove tazane... ln tudi prva Stevilka N/ladike je tu rekordno hitro!
Tudi uredniStvo l\.4ladike je letos spremenjeno. lmamo veliko novih dlanov,
vedinoma fazank! Pridne so te tamale iz 1. g.

Ko sem se prve Solske dni sprehajala po hodniku, sem se zadela zavedati, da vse enkrat mine! Minejo zabavne razredne ure, minejo dirke po
velidastnih stopnisdih Ledine...Vse to je minilo za zdaj Ze bivse detrte
letnike, ki so nas zapustili. Slava jim! No, dobili pa smo nadomestek, fazanel
V glavnem, dragi fazani, upam, da vam je Ledina vSed, da vas profesorji
niso preved prestrasili (sej v resnici so dist prijazni, razumevajoai) in da
se zavedate, da ste na najbolj mega, super, bombastidni gimnaziji, karjih
je! Spostujte Ledinoinona bo spoitovala vas! eetrtim letnikomzelim, da
bi bilo to njihovo zadnje leto na Ledini nepozabno, nazurajte se ga, kokr
se da!

V glavnem, poskusajte se prebit do konca brez kaksnih hujsih posledic,
ne obupavajte prehitro! Kmalu bodo prisli Miklavz, Dedek Mraz, Bozieek,
kmalu bo maj im kmalu bojo poditnice! Sicer se pa do takrat kej oglasm!
Uzivajte v branju!
M.G. ma vas rada!
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intervj u

Krst fazanov

Mitja .v

Kot vas vedina ve, smo se

u.",n"o:,rn:?:-l?:fl'^i::;

bljubili, da bomo spostovali Solski red, starejiim pisali
opravidila, jim kupovali kavo, distili straniSda...
A 5e preden smo priSli do zaobljube, smo morali izpolniti

uraden del krsta. Za tiste, ki so bili na odru, ni bil preved
lahek, za tiste, ki so vse skupaj opazovali, pa grozno
zabaven. Prva naloga je bila poljub preko Spageta. Na
enem koncu Spageta fant, na drugem punca, nato pa

smo samo 5e dakali, kdaj bo prisel na vrsto poljub. ln
bilojihje... veliiiko. Potem ko so zamenjali pare, pa celo
med dvema fantoma...
Nato smo jedli kokice s poprom in solze so tekle v potokih. Plesali smo polko z banano v ustih, dokler nam
niso vse banane popadale po tleh. Basali smo se z bobi
paldkami. Nekateri so imeli velike probleme in skoraj
pobruhali oder. S dumedimi tabletkami v ustih smo peli:
))Telebajski smo, veselo skaiemo, lahkih nog...( lz svolih obladil smo morali napraviti najdaljso verigo. Kljub
pobudi publike si punce nismo slekle zgornjega dela
obladila, saj res nismo zelele le z nederdkom skakati
po odru. Ostale pa smo brez nogavic, kijih tudi kasneje
nismo dobile nazaj, saj so bile oditno nekomu tako vsed,
da jih je kar obdrzal.
Fantje so plesali tudi striptiz. Do finala sta prisla SuSu
(shake it that ass) ln nekdo, kije bil celo tako pogumen,
da se je slekel do spodnjih hladk. Zadnja naloga je bila,
kako bijajce pripeljali skozi eno hladnico v drugo, Nekatera dekleta so se zmedla in niso vedela ved, katero jajce
drzijo v roki.
S tem se je kondal uradni del krsta in zadel after party, ki
pa ga je vsak dozivel po svoje.
Pa nasvidenje do naslednje fazanarijadel

GfegOfjd
z MrrJo cneeonrdeu, pREDSEDIttrou ot.la5xe sKUPNosl
tNTERvJU

Opisi delo dijaske skupnosti in na kratko predstavi
nieno delovanje!
Vse kar poteka v na5i dijaiki skupnosti, se zatne z
volitvami za podpredsednika. Vsako novo Solsko leto,
ponavadi septembra, potekajo volitve, katerih se lahko
udelezijo vsi dijaki nase gimnazije. Lanskoletni predsednik tako postane predsednik. V primeru, da je za podpredsednika bil izvoljen dijak drugega letnika, postane
le-ta predsednik v tretjem in ima mandat do konca
Solanja na naSi gimnazi.ii. Celotno dijaSko skupnost torej
sestavljajo: predsednik in podpredsednik ter predstavniki oddelkov 4.,3.,2., in 1. letnika. Skupnost skrbi za
medsebojno pom06, socialno problematiko, obiskovanje
pouka, zdravje, druzabno zivljenje, prehrano in kulturno
dejavnost na 5oli.

je tvoje mnenje o novoizvoljenem podpredsedniku, ki bo naslednje leto zasedel tvoje
mesto?
Kaj praviS na proteste, ko so bili znani rezultati?
Kaksno

S podpredsednikom sem zadovoljen. Poznam ga ze dalj

dasa. Prepridan sem, da bova dobro sodelovala. Tudi
naslednje leto, ko bo zasedel mesto predsednika, mislim, da bo nadaljeval, kar sem sam zadel. Protesti pa
mislim, da so prihajali s strani protikandidatov, to je bilo
za pridakovati,

Je stekel po pridako5e nekaj o krstu
"fazanov<.
naibolj v spominu? Smo
vanju? Kaj ti je ostalo
)fazandki< dobro opravili svoje naloge?
Krst je bil po mojem mnenju super. Lahko ste zadovoljni,

Bacci

da ste letos imeli dobre organizatorje. Vedjih zapletov

opomba M.G.: Ja, so se kar izkazal lele fazani. Upam,
da upostevajo zaob,jubo. Sicer pa sta v Zivljenju dve

jih uspeli zimproviziral. Faza pa niste izpolnili vseh

stvari, kijih ne mores izbirati, druzina in fazani!

ni bilo, kljub temu da so bile manjse teZave, ki pa smo

pridakovanl. V parih igrah ste me razodaral. Mislil sem,
da si boste vseen ved upal. Najbolj mije pa ostalo v spominu, kako ste me gledal, ko sem stal na odru in bojede
pridakovali, kaj bom povedu.

-JUST ME-
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intervju

AnL,e

ZavrI

Ali si za EU ali proti? Zakd?
Am... kva jz vem,.. recimo, da za. Zaed tega, da smo
vsi narodi bolj zdruzeni med sabo.

KakSne barve so tvoje najljubie nogavice?
Hm... Zametno rjave, Skrlatne - super so te...

INTERVJU Z ANZETOM ZAVRLOM, NOVOIZ. Ali bo to, da si bil izvoljen, kaj vplivalo na tvojo
voLJENtM poDpREDSEDNtKoM ot,laSxe glasbeno kariero?
SKUPNOSTI

Kako bi se opisal s tremi besedami?

AnZe: Na glasbeno kariero? Eh, ne, nd ne vpliva.
AnZetov frend: Kva laZe5? :-)
AnZe: :-)

Druzaben, prijazen, komunikativen.

Ali je bila zmaga pridakovana? Kako bi io komentiral? Kaj misliS, da je bilo odlodilnega pomena?
Ne, zmaga ni bila pridakovana, moja protikandidata sta
bila oba zelo konkurendna, kajje bilo odlodilnega pomena, pa mislim, da ni vpraianje zame, pad pa za volivce.

Kako bi komentiral boikot proti sebi?
Hm... jz v bistvu ne vem, kdo je to lepil in pisal po Soli,
vendar mislim, da so to neki primitivci, pai ljudje, ki imajo preved aasa in premalo dela.
Kaj toeno pomeni tvoj slogan >ANZE zA VSE<?
Predvsem pomeni, da znam prisluhniti vsem predlogom,
pripombam... torej sem dostopen za vse, ki so volili
zame,
(Hmm... ja, kaj pa za tiste, ki niso?!)

jih nameravaS izpolniti v
mandatu?
Ja, v bistvu nekih nadrtov ravno nisem imel, kot sem ze
rekel, sem dostopen za vse Zelje oz. predloge.
Kaksni so tvoji nadrti, ki

spr-o5rue RezoLEDANosr
Kdaj je Kolumb odkril Ameriko?

1492
Kdo ie evropski poslanec Slovenije?
Ej ne vem... (stede v svoj razred)...
l\,4en se zdi, da Borut Pahor.
Kdo je drzavni prvak v hokeju na ledu?
Jesenice... a so?
S dim se konda dan in zadne noE?
Z dobro voljo.

svEGA & svaSre
Union ali LaSko? Zakaj?
Lasko, zato ker ne pijem soka.
Kaj storiS v primeru potresa?
BeZim... pod stol, mizo... paniko zazenem!

nadaljevanje ->
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Povej nam 5e nekaj o vasem ansamblu (kakino
glasbo izvajate, koliko vas steje, kdai in kje vas lahko vidimo?
Skupino sestavljamo trije fantje, stari 17, 19 in 19. lzvajamo zabavno in narodno-zabavno glasbo, Posnel smo
Ze 3 komade, zdej se bomo pojavili tudi na televiziji in
sicer v oddaji, ki jo vodi Natalija Verboten, mislim, da
aez mesec. Todn datum boste 5e zvedl, bom poskuial
promovirat s plakati :-).

Tvoia nailjubsa iival? Zak4?
Pes... ja zato, ker je vs das zvest svojemu lastniku,
imam pa ga tudi sam - bernskega plan6arja z imenom

eenda.
5e zadnje vpraianje: Si samski?
AnZe: Ne, nism.

" JUST ME- & SMAJLI

intervju

Frau
Steharnig
NaSa 5ola je ena od redkih, ki imajo asistente za tuje
jezike iz tujine. lz Avstrije je k nam prisla Frau Steharnig,
ki nam je zelo popestrila ure nemsdine, Ker nas je zanimalo, zakaj je izbrala ravno naso Solo in kako ji je vsed,
smo z njo napravili kratek intervju.

Kdnnen Sie sich kurz vorstellen?
Ja, Steharnig ist mein Nachname.

Wie das, dass sie gerade an unsere Schule gekommen sind und warum?
Es war mein auBerordentlicher Wunsch und in der Endphase hatte ich die Wahl zwischen Kranj und Ljubljana
und da habe ich mich fur die Metropole entschieden

wie gefallt es lhnen hier? was gefallt lhnen an Ledina am meisten und was stttrt Sie am meisten?
Es ist wahnsinnig spannend, so viele Jugendliche in so
kurzer Zeit kennen zu lernen und mit ihnen zu arbelten.
lch genieRe es hier bei euch zu sein. lch werde mich
wohl auch mit einem Graffiti an der Schulmauer verabschieden miissen.
Wie finden Sie die SchUler?
Toll, sehr symphatische Jugendliche, die Schule ist ihr
Lebensinhalt und sie lieben die deutsche Sprache

lst lhnen in einer Klasse schon etwas ganz Lustiges
oder Witziges passiert?
Ja, in einer ersten KIasse haben wir Uber deutsche Nach-

nahmen gesprochen und beim Nachnamen Fischer
erwAhne ich als BeispielJoschka Fischer, den deutschen
AuBenminister und pldtzlich beginnen alle zu lachen.
Nachdem mich prof. Nadja Gliha aufgeklairt hat, durfte
ich auch lachen.

Wie gefellt lhnen Ljubljana?
Seit ich mit dem Rad zur Schule fahre, viel viel besser.
Die Altstadt ist wunderschon und der obst- und GemUsemarkt liegt mir besonders am Herzen.
Welche Musik httren Sie?
Hm. also Punk und Heavymetal sind nicht so mein Ding,
ansonsten quer durch den Gemusegarten.

Kennen Sie die slowenische HYmne?
Ja, aber sicher doch...

clauben sie an NLPS?
Was ist das, was neurolinguistisches? Nein, das ist ein
unbekanntes Flugobjekt. Also, ein UFO, ja, ich gebe die
Hofinung nicht auf.

nadaljevanje ->

Was ist die verriickteste Sache, die Sie in ihrem Leben gemacht haben?
Mich als Sprachassistentin in Slowenien zu bewerben.

Gibt es eine Mega Solaruhr?
Ja, im Lehrbuch Stufen 1, auf der Seite 93.
M.G.

kultura

Grafiti
Prvi sodobni slovenski graflti so se pojavili v obdobju
panka, konec sedemdesetih let, ko se je pod vplivom
angleskega in ameriSkega dogajanja razvila prva prava
rokovska subkultura pri nas.. Na grafite je oblast gledala
kot na pojav, ki presega meje vsake tolerantnosti, grafiti
pa so izginjali dez nod. Grafitarji so bili, ae so jih izsledili,
vztrajno preganjani osumljenci iz policijskih dosjejev, izpostavljeni budnemu nadzoru in nenapovedanim obiskom.

Osnovni moto mnogih tovrstnih ustvarjalcev je, da grallt
najprej oblikujes v skicirni knjigi, potem pa, kot pravi eden
izmed njih, greS izbruhat svojo noro, ustvarjalno, neobrzdano, potladeno duSo na izbrani prostor. VAmerikije
bilo to sprva podzemlje, kjer so grafitarski artisti skusali
polepsati prodelja vlakov. Pri nas so podzemne Zeleznice
nadomestili podhodi, ozke ulice med stanovanjskimi
bloki in celo nedokondani poslovni objekti...
Aktivnih grafitarjev je pribli:no dvajset. Vedinoma so to
fantje, stari od 12 do 30 let. Najved adrenalina pri ustvarjanju pokurijo v najbolj izpostavljenih predelih kot
so na primer sredi5de mesta, prodelja iavnih zgradb in
vlakov. Poleg alpinistiinih izkugenj za premagovanje
Zlebov in obvladovanja teka dez ovire izkuseni grafitarji priporodajo grafltiranje med drugo in detrto uro
zjutraj. Takrat je po niihovih izkusnjah gostota prometa
najmanjsa in poslediino najved verjetnosti, da bo ustvarjanje potekalo brez vznemirjanja mimoidodih.

SLOGOVNA RAZNOLIKOST

Razvijanje novih sprejarskih trikov je bilo od preteklosti
do danes precej podasno in je temeljilo na medsebojnem udenju. Grafitarji uporabljajo sedem osnovnih oblik pisanja, ki se razlikujejo po zapletenosti, postavitvi,
velikosti in uporabi materialov. Zadetniki se sprva pogosto preizkusa.io v izpisovanju "tagov" oziroma svojih
vzdevkov in umetniSkih imen, kiiim zagotavljajo anonimnost in novo identiteto. Pomen teh navideznih kracarij
je, da prekrijejo dim ved najbolj nenavadnih in navadnih
lokacij ter s tem postanejo opazeni od drugih "tagerjev"
Najdemo jih praktidno povsod, in sicer na smetniakih,

klopeh

v

parkih, ulidnih svetilkah in navsezadnje na

raznovrstnih javnih WC-jih.
"Throw up" ie dvobarvna, slogovno malo bolj dodelana
oblika imena, ki Ze nakazuje ustvarjaldev slog in izraz.
Z ved barvami, zapletenejso tehniko in 3-D efektom pa
nastane "piece". To je Ze precej zahtevna poslikava, za
katero je lahko potrebnih kar nekaj ur dela. Druge oblike
se razlikujejo glede na tip, velikost in dolzino poslikave.
Ameriske vlake so najpogosteje krasili s poslikavami
"whole-car". Gre za poslikavo, ki navadno zaiame ce-
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ku Itu ra

Miss Slovenij e 2005
V velikem pridakovanju smo dakali na jubilejen, kar 10.
izbor )najlepse( Slovenke, saj so nam mediji obljubljali
))...vrhunski spektakel z bleSdedo scenografijo, pestro
koreografijo, razgibanim scenarijem ter Stevilnimi zanimivimi glasbenimi gosti...(, toda prireditev je bila vse
prej kot to. Doziveli smo t.i. totalno polomijo.

hodi po odru gor pa dol (5e teh nekatera dekleta niso
znala izvesti, ne da bi se spotaknila). Da o odgovorih
na vprasanja ne govorim.,.res totalna tema (jz se na nji-

Najprej naj popljuvam sceno, ki naj bi kao spominjala na
poletje, s skromno velikim odrom in obeSenimi trakovi...
res bleSdede, ni kaj. Potem voditelja... sploh g. Romih,
ki je s svojimi dolgoveznimi a nid zanimivo izbranimi
besedami poskuSal delovati humoristldno (ieprav neopazno) z vidno napiflanim tekstom in nid improvizacije.

navdusili. Neznana imena (Rudolf Gas?), bedni komadi

t;

:t

hovem mestu ne bi vea kazala v javnosti).

Se nekaj besed o glasbenih gostih, ki so v nasprotju
z lanskoletnimi istoimenskimi prireditvami vse prej kot
in pri nekaterih dobesedno grozna kostumograflja (npr.
lvlake up 2 in njihova vampirska oprava)...
Potem pa... rimportant moment(... razglasitev zmagovalke, torej tiste, kije najbolj prepridala:irijo in gledalce
>...in miss Slovenije je...SANJA GROHAR!ll( Sledile so
vse namiSljene solze in vidno hlinjena presenedenja, kot
smo to Ze navajeni. Zmagovalka ni bila ravno po mojem
okusu, manjka pa ji tudi nekaj cm. eeprav nima veliko
moznosti, da sploh pride v finale, 10. decembra na miss
sveta, ji vseeno (malo za salo, malo za res) zazelimo
veliko srede na Kiiajskemlll

*JUST ME-

l\y'orda

je bolj profesionalno delovala njegova sovoditelji-

ca Nina Vidovid, vendar je bila skoraj vso prireditev v
zaodtiu.

Sedaj pa sama prireditev: Zadetek me je bolj kot na
spektakel opomnil na vasko veselico, saj so (sicer
simpatidni, vendar na ravno v ta namen dobro izbrani)
Atomik harmonlk z ritmom polke zvabili >lepotice( na
prvo predstavitev
Kandidatke - postavne, nekajje bilo malo bolj izstopajodih,
vendar neke posebnosti, da bisi res zasluzila naziv miss
Slovenije, nisem na prvi pogled apazi a pri nobeni. Tudi
koreografija ni bila nid posebnega - pad Storkljasti spre-

Mladika, december 2oo5 I 9

ku ltu ra

Festival znanost v filmu
lzbor naiboljsih evropskih tv filmov za
nagrado Midas
Festival se je odvijal 15. in 16. oktobra v

kinu Dvor v Ljubljani. Organizatorji EuToPAWS so v okviru letosnjega festivala

znanosti brezpladno prikazali osem filmov iz Velike Britani.ie, Avstrije, Belgije in
Italije. Evrope. Mednarodna Znia je 28.
novembra

v

Londonu podelila glavni dve

nagradi l\.4idas za najboljSo dramatizacijo resniane znanstvene zgodbe in za
najboljse izvjrno delo, ki postavi znanost v
vsakdanje Zivljenje.
Posebnost letosnjega festiv'ala je bila mladinska Zirija, sestavljena iz devetih dijakov
srednjih sol, ki so nagrado mladinske Zirije
pripisali angleskemu filmu Kopenhagen.

Kopenhagen
Velika Britanija, 2003
Produkcija: BBC v sodelovanju s KCET
Rezija: Howard Davies
Avtor drame: Michael Frayn
Film je okno v Zivl.ienje poznanih tlzikov Heisenberga in Bohra, ki sta delovala v dasu druge svetovne vojne. Zgodbo
prikazuje kot preplet spominov obeh znanstvenikov in Bohrove Zene. Film je drama, ki prikazuje tezke odloditve, ki
spremljajo razvoj in nastanek smrtonosne jedrske bombe. Predstavljeni sta nam dve obdob.ii: v prvem se znajdemo
v letu Heisenbergovega obiska Bohra, v drugem obdobju pa opazujemo das, ko se je celotna zgodba ze kondala.

Hawking
Velika Britanija, 2005
Produkcija BBC 2
Rezija: Philip Martin
Scenarij: Peter l\.4offatt
Zgodba o avtorju teorije o nastanku vesolja in avtorju mnogih znanstvenih knjig predvsem na podrodju kvantne fizike
Stephenu Hawkingu, ki so mu v obdobju odraSdanja odkrili degeretivno boleznijo motoridnega nevrona. zdravniki
so mu pripisali le 5e dve leti Zivljenja. Film prikazuje vse glavne podvige Zivljenja enega izmed najbolj pametnih
Zemljanov, od spoznavanja nastanka dasa in materUe do ideje velikega poka.

Prisluhnitisini
Velika Britanija, 2003
Produkcija: Zenith North za Channel 5 Broadcasting Ltd.
Rezija: Tim Fywell
Scenarij: Timothy Prager
Televizijski film govori o delu gastroenterologa dr. Andrewa Wakefielda in njegovih sodelavcev v londonski bolniSnici,
ki skusajo obupani materi pomagati, da kondno pride do resnice pri iskanju vzroka za oviran razvoj svojega petletnega sina. Po tezkih raziskavah odkrijejo simptome, povezane z avtizmom ter cepivom Ol\.4R proti ospicam, mumpsu
in rdedkam. Leta 1998 so dr. Wakelleld in njegovi sodelavci objavili rezultate raziskave, ki je pokazala moznost
povezave med cepivom OMR in obolenjem drevesja ter hudimi motnjami v vedenju in udnih sposobnostih nekaterih
otrok.

Kalna voda
Belgija 2004
Produkcija: Tele lmages lnternational pour France 3
Rezija: Luc Beraud
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Avtor drame: Francoise Simpere
Drama se odvija v dveh delih in se izkaze kot prava moderna srhljivka. Clara Ceccaidi pelje hder in njene prijateljice
na obisk k dedku, ki Zivi na obali. Dan prezivijo ob morju, Ko se vrnejo domov, se pridnejo odvijati tragidne smrti
otrok, ki so prisli v stik z vodo in, kot se po Clarinem nadaljnem raziskovanju izkaze, v stik z nevarnimi algami.
Nesredna mati s kolegom Yannom pridne reievati uganko o smrti svoje hdere in njenih prijateljic.

SPEEIVOHUN
Avstrija
Produkcija: Coop 99 Filmproduktion Wien
Rezija: Benjamin Heisenberg
Scenarij: Benjamin Heisenberg
Film prikazuje nevarnosti terorizma, ki pesti danaSnji nadin Zivljenja. Varnostna sluzba nastavi raziskovalca Johannesa Merveldta, da bi se zblizal s teroristom Fridom l\.4andanijem, ki dela kot molekularni biolog v laboratoriju. S
dasoma postaneta prijatelja, a njuno prUateljstvo zbuja pozornost tudi pri nadrejenih znanstvenikih. Johannesa pesti
tudi vprasanje, ali je N,4andanij res kriv.
e

E... dE Bt NAs KLoNTRANJE LAHKo ozDRAVtLo

Velika Britanija 2003
Produkcija: BBC 2004
Rezija: Jane Powell
Scenarij: Jane Sutton
Film je bil sprva predvajan na BBC kot serija, ki naj bi gledalce informirala o kloniranju, zato vsebuje veliko intervju-

z strokovnjaki na tem podrodju. Predstavlja pa vpraSanje, s katerim se bomo s dasom morali vsi sooditi: alije
kloniranje v medicinske namene zlodin, de bi s tem lahko re5ili nekomu Zivljenje? Zgodba se odvija v prihodnosti
leta 2014. 28 letniAndrew si pri plezanju zlomi hrbtenico. l\y'edicinska raziskovalka dr. Alex Douglas trdi, da bi z novo
revolucionarno tehniko kloniranja lahko resila njegovo Zivljenje in mu omogodila, da bi spet hodil. Film se odvija kot
sodba zdravnici, saj je opravljala eksperimente na kloniranih celicah, ki so bile starej$e od 14 dni in s tem krsila
zakon.

jev

MEUCCI

-

tzuMITELJ TELEFONA (2. del)

Ital!a 2003
Produkcija: RAI Fjction
Rezija: Fabrizio Costa
Scenarij: Francesca Contaldo
11. junia 2002 je ameriski kongres z veliko vedino sprejel resolucijo, v kateri je zapisano, da odslej za izumiteija
telefona velja Antonio lvleucci in ne ved Alexander Graham Bell. Ta italijanska uspesnica prikazuje nastanek in razvoj
ideje o telefonu, ter bojAntonia l\,4euccija za praviden naziv izumitelja.
CFP

-

NEPOPOLNI ZLOEINI: NEIZPODBITEN DOKAZ

llalija 2OO4
Produkcija: TAODUE Film za RTI l\.4ediaset
ReZija 2004

Scenarij l\4assimo Bavastro in drugi.

Najpreprostejga razlaga tega filma je italianska verzija ameri5ke kriminalistidne serie CSl, V filmu je prikazano
mnogo inovativnih orodji za raziskave zlodinov.

Bogdan Petroviid
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Benetke
VODA, GOLOBI, SMRAD, BIENALE = Benetke
Daljnega leta 2005, natandneje 8. vinotoka, se je zgodil
preobrat v svetovni zgodovini. l\y'esto Benetke je padlo
pod oblast Ledincev. Beneski bienale je pod ledinsko
okupacijo padel le v nekaj minutah, teror nad sodobno
umetnostjo smo zadeli lzvajati v hipu. lzpred Tabora sta
se odpeljala dva avtobusa dijakov gimnazije Sentvid
in gimnazije Ledina. Ze po nekaj minutah voZnje se
je pokazalo, da smo Ledinci navajeni na neusmiljene
okolisdine (le od kje?). Medtem ko smo mi prepevali, so
se Sentviddani le zabubili v svoje ovoje in trdno zaspali
Voznja do Benetkje minila brezvedjih incidentov, deprav
tega (glede udelezencev) ni nihde pridakoval.

Na ladji je potekalo tudi snemanje dokumentarnega filma z vprailjivo vsebino (RTV 5e ni odobril predvajanja).
Ko smo se konano privleklido prvega prizorisda bienala,
smo bili Ze Zivalsko ladni in med dakanjem na vstopnice
smo si kar pred vhodom priredili piknik in s poli salamo
zasmradili vso okolico. ltalijansko ministrstvo za okolje
nam Ze grozi zaradi narejene skode. Bienale je bil kot

nekateri doziveli tudi duhovno razsvetljenje. ldej je bilo
polno, videli smo 5e vesoljsko ladjo, zanimive devlje...
ln potem (Benetke, pazite se) - nakupovanje, od desar
smo si vellko obetali, a malo manj uresnidili. Nekateri
Se zdaj dozivljamo travme zaradi grozljivih Zivih lutk,
ki naj bi izpadle smesno, a je bil udinek ravno obraten.
Glede na Stevilo golobov, ki smo jih prestrasili, bi lahko
od Ze omenienega ministrstva za okolje prejeli posebna
priznanja (tam namred golobi predstavljajo tak problem,
kot pri nas medvedi). Videli smo tudi, kaksna moda se
nam obeta. Vse tiste najboljfancy ltalijanke so imele obute gumijaste Skornje, ki so bili sumljivo podobni tistim,
ki jih nase babice uporabljajo za izkopavanje krompirja.
Preden bi zares zapustili Benetke, smo Zeleli 5e na WC.
Vsi so nas posiljali na javnega (1 evro na osebo), ampak
spet ista zgodba kot Ze pred dvema letoma - bilje zaprt.
Ko sem to skusala pojasniti natakarju v nekem baru, je
rekel le ALORA!!!

Na ladji smo se Ledinci spet izkazali za trpeznejse, saj
smo zunaj kljubovali nemogodim vremenskim razmeram,
kjer ni pomagalo niti kemidno orozje - trivremenski taft.
Na avtobusu pa spet zasebna 3F-ovska Zurka in spanje
Sentviddanov. Po nekaj prepetih narodnih (?) pesmih

(seveda ni treba poudarjati, da smo se Zivalsko drli in

vedno presenetljiv, WC-ji zastonj (!) in osupljivo distil
Spet smo bili navduseni nad stratesko lego Slovenie,
saj smo spoznali, da smo lahko sredni, ker je bienale

tako skrili 5e tisto malo posluha, s dimer nas je obdarila
mati Narava (ne vem, zakaj je bla ravno pri nas tako
gorenjsko skopa) in spakovanju v kamero, so nas skuSali
umiriti s filmom Ko to tamo pevamo. Niso pa raaunali na
to, da ima film kar nekaj pevskih vstavkov, kjer si nismo

tako blizu nas.

mogli pomagati, da ne bi pritegnili (ZA BEOGRAD...

l\roderno umetnost je vsak dozivljal po svoje, nekateri
smo ob tem celo dozivell nirvano. Navdusejoda je bila
ideja Nemdije, ki pa je nekatere zelo vrgla s tira. Si predstavljate, da nid hudega sluted vstopis v prostor, in kar
naenkrat nekdo skodi predte in zadne peti in plesati okoli
tebe! Avstralski umetniki so postregli z nekaj globokimi
mislimi (exsact dimensions of staying behind). To bi res
moral videt, da bi razumel. Nekateri se namreb zagotovo
vrnemo dez dve leti. Plus bienala so tudi nova medrasna
spoznanstva, ki so pritegnila ogromno pozornosti.

Potem smo odkobacali (z rcznimi postanki, npr. pri
komunisidnem drustvu - DRUZE TITO) do drugega

NESRETNIK SAI\4 OD I\,4ALENA.., JOOOJ JOOOJ..),

ln tako smo varno prispeli iz apeninskega Skornja
(priljubljena besedna zveza nase vodidke) v alpskokaravanSko-kamniSko-savinjsko kuro.

Do naslednje ekskurzije se vam iz garderobe javljava
Morski zelodek & Mali Grmiaek!
ru.Z. a

u.c.

PS.: Kartice spet nismo poslal. Tokrat zato, ker ne podpi-

ramo italijanskega strogo kapitalistidnega rezima.

prizoriSda -Arsenala, ki pa, mimogrede, nima nid skupnega z istolmenskim nogometnim klubom. Glede na italijansko oznadevanje in pojmovanje leve ter desne, smo
tja celo brez kompasov pri5li dokaj hitro. Seveda je treba

omeniti, da WC-ji tu niso bili tako oskrbovani Seveda
pa nam ni treba posebno poudarjati, da smo bili tudi tu
navduseni, ae ne Se celo bolj kot prej! Si predstavljate
najvedji lestenec na svetu, ki se ves blesdi in sveti, da se
sprasujete, iz kaksnih kristaldkov je narejen, ko pa si ga
poblize ogledate, ugotovite, da na vsakem "kristaldku"
pise OBI To privede do spoznanja, da je ves lestenec
iz tamponov! Tekle so polemike glede umetnikovega
psihidnega stanja in njegovih dustev do menstruacije.
Potem smo si lahko v posebnih Skatlah zastonj ogledali
porno program, ki pa je bil predstavljen rahlo komiano.
Videli smo tudi slike fatalnih zensk (transvestitov) in se
poudili, koliko razlidnih vrst posode obstaja (najini mamici bi bili ljubosumni na njihovo distodo), saj je-bilo vse
- od posod za bruhanje do posode za Spagete. ze dolgo
odsluzeni stari puloverji so postali blazine in tvorili velik
sanjski kup. Ob nekaterih razstavljenih umetnijah smo
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Ekskurzrla
Aaaaaaaaaaaaa, pa tako lep dan je bi|.......,.

EKSKURZTJA

v

RoDNo oeZer-o xnloZelra

IN GIBANICE
(Aaaaaaa, pa tako lep dan je bil... Halozan je ostal le
beseda in ne okus...) Tretji letniki smo se na Ze tradicionalno ekskuzio odpravjli 8.9.2005. Start ie bil izpred Tabora in dva avtobusa sta skoraj pokala od nas
di(v)jakov, ki smo ta dva dni hoteli izkoristiti v nulo (Zur,
Zut, Zut).
EkskurzUa

je bila zasnovana kot resno delo, vendar so

to ostale le pobozne Zelje. Sam program je bil zelo pester, saj smo na Celjskem gradu resili kobilico Vilija, ki se
je s svojo nemodjo prikradel v srce avtorici tega dlanka,
spoznali smo 'tamlajs mlinarjevo hder', ki je na nase
zadudenje Ze pred desetletji sredala abrahama, izvedeli,
kako blizu je 'blizu' in se prenajedli Strudla.

Prvi postanek

je bil na

Celjskem gradu, kjer smo se
najbol razveselili majhnih zelenih kabinic, imenovanih
WC. Teta Sonja (vodidka) nam je z vso zavzetostjo obnovila zgodovino gradu in se oditno ni zavedala, da smo
Ledinci (elita) o tem Ze dobro pouieni.

Ze od jutra.Naslednja postaja, Babidev mlin, je od nas
pridakovala popolno biolosko obrozenost (aesar se mi
seveda nismo domislili) - RAID! Ko so udarili komarji,
smo se mi lahko le zmedeno trepljali po telesu. To pa
ni motilo zdaj Ze novega podpredsednika, ki je pokazal svoj narodnozabavni temperament in zaspilal eno
ta domado na svojo frajtonerco, kar je zelo razveselilo
tamlaji mlinarjevo hder. Poba se je oditno zavedal, da

dober glas in stas prineseta pozitivne rezultate volitev
(predvsem tiste KO-KO-KO punce so bile nad njjm zelo
odarane in so se ob njegovem nastopu srameZljivo smehljale, oike so jim kar Zarele (da si boste lazje predstavljali kako, si pred odi priklidite Zaromete).
Ker smo po naravi esteti, smo se ustavili 5e v Banovcih
in si v nudistidnem kampu privoiaili hladno pijado. Dejstvo, da je kamp nudistiden, je zaradi prenaseljenosti
komarjev seveda rahlo zastrasujode. Nekateri smo odmor raje izkoristiliza iskanje rnajboljsega soseda( in pri
tem naleteli na mednaredno nerazumevanje, saj oaitno
ljudje, Zivedi preko l\.4ure, drugade razumejo besedico
tule blizu. Pri njih ta oditno pomeni kraj, oddaljen ved
kot 2 km!

V hotelu je dobre sobe dobila le elita selektiranih, ostali pa smo se morali zadovoljiti s spancem v belih sobicah, sumljivo podobnim tistim, ki se nahajajo na koncu
Zaloske ceste. Nod smo prebili z mednarodnim incidentom, sajje nek Nemec v spranih spodnjicah od nas
zahteval mir'svojem' hotelu. Seveda ni treba poudarjati,
da ga na Zalost (ali sredo) nismo

preved dobro razumeli. Nod je
bila zabavna, televizijski program

pester, poker donosen...

Posledice nodi so bile vidne Se
ves naslednji dan, zato o njem
raje ne bom izgubljala besed...

No, za tiste, ki vas zanjma,
naj vseeno povem 5e, da je
rojstna hisa lvliska Kranjca izredno zanimiva

in

vsesplosno
je mali
MiSko v njej gotovo dobro poautil.

navdu$ujoda, ter da se

Tudi londarska delavnica nas je

dobesedno navduSila. Omeniti je treba, da je v majhni vaski

trgovinici, ki jo je napadla horda
Zejnih drjakoV zmanjkalo vsega
u:itnega in jo je trgovec zaprl kar
sredi belega dneva.

V muzeju na prostem so nam postregli z vsemi informacijami, demu so (razen, seveda, poveianju natalitete)
sluzili kozolci, drna kuhinja in kako lepo je bilo zivljenje
vdasih. To so nam razlagali s tako zavzetostjo, da se
je marsikateri od nas Zelel vrniti v pretekolost in se bosonog poditi za kravco... Poudariti je treba tudi naso
povezanost z visjimi silami, saj smo obiskali tako veliko
cerkev, da je moje znanje matematike premajhno, da bi
vam povedala todno Stevilo (ok, no, presteli smo jih lahko na prste ene roke... pe Se en je ostal.. prst, mislim).

Potem pa kondno tezko pridakovano kosilo. Domada
goveja juhca, dunajski zrezek in jaboldni Strudl so v
nas prebudili energijo, ki so jo uditelji v nas pogresali
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Po kosjlu nas je dakala 5e ena
atrakcija. Ogledali smo si Radgonsko vinsko klet in
tako izvedeli, s dim nazdravljamo ob vsakodnevnih
priloznostih. Pot nazajje minila v znamenju pitja (soka),
petja in na Zalost brez lulstopa na Trojanah.
Ekskurzija je bila zabavna, zanimiva in vsaj malo tudi
poudna. Vreme je bilo jasno (kot je rekla tete Sonja,
angeldke (s tem je mislila nas, da ne bo pomote) vedno
spremlja son6ek), hrana uzitna, druzba pa imenitna.

M.Z.&M.c.
PS: Kartice vam nismo poslal, kerjih je zmanjkal. Bomo
drugid, obljubmo, ae se bomo prej 5e kj zmenil za sponzorstvo.-.

I

razm i5lja nj a

Frrrrrfrrrrrr
Ja, tako kot verjetno Ze vse generacije pred nami, smo
tudi mi letos prvid prestopili ogromna in zastrasujoda
vrata Gimnazije Ledina. Fazani smo v Solo prisli z metuljj v trebuhih (v velikosti golobov), tresodimi se koleni,
spostovanjem in navdusenjem (no... kakor kdo). lmeli
smo veliko pridakovanj, pa se nam ni zgodilo nid posebno tragiinega. Ko smo po petnajst minutnem iskanju
uailnice kondno prisli v razred, je bila tam smrtna tisina
in podutili smo se kot manekenka, ki je izjavjla nekaj

izjemno trapastega. Potem si gledal nove sosolce, pa
oni tebe, pa nato ti razrednidarko, pa ona tebe in tako
naprej...

Domov smo verjetno skoraj vsi odhajali z mesanimi
obdutki. Kmalu pa smo pristali na realnih tleh in ugotovili,
da nismo najboljSi, najpametnejsi... Toje bilo Ze naslednjega dne, ko smo vsi zaspani ob za nas veeeeliiiiko
prerani uri prisli v Solo in se poglobiliv litosfeske plosde,
ko smo >Sprehali< po nemsko, se pri slovensiini pogovarjali o Evropski uniji in seveda tudi o knjizevnosti, tekli
na grad in se nazaj gredod kotalili proti soli, ter pri prof.
Pavlihi izpljunili vse Zvedilke ter se potuhnili v svoje, sicer ne preved udobne stole.
Tudi med odmori nam ni 5lo nid bolje. l\.4ed stoterimi
stopnisdi in tisoderimi udilnicami smo iskali svojo. Na
koncu pa smo brez obotavljanja po navodilih starejsih
letnikov, ki so za nami vpili frrrrr, iskali telovadnico v 4.
nadstropju.

No... to je bilo nekaj malega o tem, kako smo se poiutili
fazani prve dni. Nujno pa moramo dodati, da smo se
Sole Ze navadili in z navdusenjem spoznavamo nove
ljudi in se Ze zaljubljamo v vedinoma starejse (nekateri
so zadovoljni tudi s svojimi vrstniki) lepotce in lepotice
Gimnazije Ledina. En lep fazanski pozdravdek od

Baiaderce in Bacci

Jeztk
Kdaj ste se nazadnje vprasali, kako pomemben je jezik?
Ko ste bilj nazadnje pri najljubSem ulidnem sladoledarju? Ko ste hoteli ljubljeni osebi pokazati par mojstrskih
jezikovnih vaj v francosdini? Ko vas je nekdo nadlegoval
in ste se odloaili za najljubso kretnjo iz otrostva?
Verjetno je najblize prav zadnji primer, saj de nekomu
pokazemo jezik, ta to gotovo razume. Pa nas razume
prav? Tu se ptavzaptav komunikacija ustavi - pri nebesednih kretnjah in gibih. Se dobro, da smo taksno vrsto

komunikacije opustili nekje na koncu kamene dobe, a
ne vem, zakaj si vseeno z lahkoto predstavljam mamo
z veliko gorjado v eni roki, in s poznanim "pojdi se udit"
pogledom na obrazu. Se dobro (ali pad ne), da se je
v vseh teh letih razvil mnogo hitrejsi, a ne vedno bolj
udinkovit nadin za pretok informacij (ne mislim SN,4Sov).

Da, tisti pravidomadi- materin, malo kasneje tuji, in Se
kandek kasneje drugi tujijezik.
Katerega od zgoraj navedenih se pa vi z najvedjim
navduSenjem udite? (opomba: Tistega, iz katerega irnamo popravni izpit, Zal ni veljavni odgovor). ie se zaradi
prevelike "radosti" do vseh treh jezikov Solskega udnega
nadrta niste uspeli opredeliti, je vredno razmisliti, saj pri
vedno manjSem delezu poklicev upostevajo zgoljznanje
materinega jezika. K temu prispeva tudi velikost nase
kokoSke, ki nam onemogodi, da bi se pred tujci naredili
francoze in dakali. da se prianejo z nami sporazumevati v "svetovni" franco6dini. Enako bi lahko rekli tudi
za Nemce, ltalijane ... Le Ameridani in Anglezi imajo to
sredo, da so s svojim jezikom prodrli po celem svetu in
ostali jezikovno (geografsko) nerazgledani.
Na pomod nam priskodi sola, ki skrbi za nas jezikovni
razcvet. Mladi, kot smo, pa se te pomodi ne zavedamo in
se je premalokrat posluZujemo. ee o jezikih povprasamo
nase babice in dedke, nam povedo, kako se v nasih letih
vsi niso imeli moznosti uditi tujih jezikov, kako so lahko
brali samo prevedene knjige in se niso mogli udeleziti
raznih recitalov v tujih jezikih, kakrsnemu smo imeli
ledinci moznost prisluhniti v ponedeljek 26. septembra
- na svetovni dan jezikov.

Bogdan Petrovdi6

razno

Do nazga
vpRa5aru.la:
1. Ali ste v mladih letih >Spricali( pouk in katere predmete ste najraje rspricali(?

2.
3.
4.

Kaj bi bili po poklicu, ae ne bi bili uditelj?
Kdaj ste se nazadnje napili alkohola?
Kateri predmet bi sami izpustili v udnem nadrtu?
5. Ali bi udili svojega otroka?
6. Kaj menite o uditeljskih pladah, za koliko so prenizke?
7. Katere Zivali se najbolj bojite?
B. Katerije najlepsi dogodek izvasegapoklica in katerije najslabSi, ki bi ga najraje pozabili?

Mladika, december 2005 | 15

lazno
prof. HACE:

l.

Saj sem Se vedno mlada!

2. Geograf- kartograf
3 . 21 .7 .2005 ab 21 .33???
4. Nobenega. Vsak ti da nekaj za zivljenje.
5. Ga nimam.
6. Ni prenizka.
7. Muhe CE-CE, raka
8. Najlepsi vvsakem primeru dijaki-eni ko prihajajo, drugi
tisto, kar se je moralo.

ko odhajajo. Najslabsega ni, je Ze prav, da se jezgodilo

prof. RESMAN:

1 . Spricala sem, nisem pa zalivala. Posameznega predmeta se nisem izogibala, se je pa
zgodilo, da sem kaksno
zadnjo uro odsla iz sole. To je bjlo redko, saj mi je bjlo v 5oli kar prijetno.
2. Zanimiva mi je arhitektura.
3. Pri mojih letih pa Ze moram poznati mero.
4. V udni nadrt bi vkljudila osnove lepega vedenja.
5. svoje otroke sem udila z dajanjem zgledov, trudila sem se iudi z matematiko, pa sta se mi upirala.
6. Vaasih je gospod uditelj s svojo plado prezivljal Zeno, otroke in gospodinjsko pomodnjco.
7. Najhuj6a Zival na zemljije dlovek.
8. V mojem poklicu ie veliko lepjh trenutkov. Sem zmeraj med mladjrni in z rnladimi. Okrog mene je vedno ustvarjalna energija, veliko novih idej, veliko smeha in zabave - najved Zivljenja.

prof. PAVLE:
1. Spricala? Dajte no! Samo dovolila sem si vdasjh vzeti malo dasa zase.

2

Vdasih bidelovno mesto za nekaj, kjer ne bi bila ves das tako izpostavljena 300 odem in mi ne bi bilo treba totiko
govoriti. Tako da si kdaj pa kdaj Zetim delati npr. kot urejevalka vrtov...Vdasih.
3. Tega se, seveda, niti ne morem spomniti.
4. Raje bi uvedla gospodinjstvo: kuhanje, kako delati z denarjem, likanje, Sivanje, vrtidkarstvo...
5. V Soli nikoli. lzven nje - vea njih.
6. Lahkobi seveda rekla, daje vsaj 3x premajhna. Ampak zdi se mi, da lepo Zivim.
7. Ta velikih kobilic.
B. Kadarje menifajn, je tudi dijakom. ln obratno.

prof. KoBLAR:
1. de mi verjamete ali ne - Spricanja sploh ni bilo. Enkrat smo kolektivno )Spricati( latingdino, ki smo joimeli

ob

ponedeljkih zadnio uro (zveder do 19.30). Ne spomnlm se, da bi bile kake hude sankcije. Nas je pa bilo pred profesorjem precej sram (morda prav zato, ker ni niti omenii dogodka, nam je pa dal vedeti, da mu ni bilo vsed).
2. Pediatrija je bila vedno moja velika Zelja.
3. Joj, ne vem, de sem sploh kdaj toliko popila, da bj se ga >napila(.
4. Jaz lahko govorim le za anglesdino in za nemsaino. Torej, ta dva. A mislim, da bi ju v Zivljenju kar pogreSali, se
vem ne zdl?
5. Zak\ pa ne? Ali nlso v razredu vsi dijaki enaki? Je pa verjetno zaradi splolnega prepriaanja prav, da so ju
poudevalj drugi.
6. Ne znam odgovoriti. Kot tudi ne bi znala povedati, za koliko je liter mleka predrag ali prepoceni. Ne vem, je kar

oK.

7.

Ker veliko hodim v hribe - klopov.
de je kak slab. Ali pa sem pozabila. Lepih je pa ogromno. Kar naprej se dogajajo. That's the point,
isn't it.

8. Sploh ne vem,

prof. KRETICEVA:
1. Verjeli ali ne, vendar si takih podvigov nisern privosdila, razen, ko si je cel razred (v gimnaziji) zazelel )proste(

pri anglesdini, za kar smo tudi vsi )pokasirali( ukore

-

in preziveli brez psihidnih travm.

2. Verjetno veterinarka, imela pa bi tudi svoje zavetiste za zaw\ene in zlorabljene Zivali.
3. Na enem izmed zadnjih praznovanj rojstnega dne vasega ravnatelja, ko smo si ves veaer, sededi diagonalno

dez

mizo nazdravljali z dobrim Stajerskim vinom.

4.

Zdaj verjetno bolj malo, ker vsa znanja pridejo slej ko prej zelo prav, v vasih letih pa vedino, razen biologije,

5. No, vsaj malo uvidevnosti pa svojima puncama res privosd m, he, he...
ViSina plade je vedno zelo relativna zadeva. Plade uditeljev so vsekakor odraz drZave do dolodene stroke. Oaitno
pa mi uspeva s to plado preziveti (obdasno tudi kupim kakSen loterjjski listld).
7. Pravzaprav se resnidno ne bojim prav nobene, so mi pa manj pri srcu Zuzelke, ki se oprimejo roke in se na njej
tako dobro poautijo, da se jih stezka otreseS.
8. Lep dogodek je bil, ko so me dijaki (prejgnja generacija) poklicali k pouku kemije, tam pa mi zapeli in vosditi za
roj. dan. Zelo neprijeten pa se je zgodll 5e eno generacijo nazaj, vendar ga ne bi Zelela obnavljati, da kdo med vami
ne bi dobil kaksne >NOVE( ideje. Sicer pa sem gaZe pozabila.

6.

an
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razno

Pro5ni a za
gospodg.

Ostalima tekmovalcema destitava za izvirne plakate,
ampak, kot vidita, to ni prava taktika. Naslednjid se
potrudita za ciljno publiko - fazanke!

tavnatella
Blode in zablode nekega fazana
Ker nama spomin Ze bledi zaradi prevelikega absorbiranja kave v telo, se ne spomniva ved, kdaj sva bili
prida dogodku, ko sta 2 fazana trkala na omaro s distili,
misled, da je to kabinet sportne vzgoje. Najprej sva mislili, da hodeta resiti distilko, ki se je zaklenila v omaro,
ampak po kratkem razmisleku so najini mozgani kondno
zakapirali, da distilke ni notri in ne resujeta nje, ampak
hodeta nekaj drugega.

Ker nisva Zeleli izpasti Zaljivo, sva ju opazovali le od
dalei in reiila ju je Sele hrabra profesorica Sportne
vzgoje, ki kar ni mogla verjeti svojim odem! Gospoda
ravnatelja prosiva, da v dobro podutje perjadi na vsako
omaro napiSe, demu sluZi (po moznosti z jasnimi rdedimi
drkami).

Zasiitnici fazanov lvt.Z. a

fU.C.

ProSnje za novega podpredsednika:
1. tamponi na Wc-jih (lahk se obrne na sponzorstvo)
2. moznost kupovanja sadja na Soli in ne le nezdrave

prehrane
3. izbris cenzure iz Mladike
4. dvigalo
5. Lahk tud 6asti eno rundo urednistvu N.4ladike. N/ed
namije dobr met zaveznike!
No, to bi bilo vse od N/.2 &N/.G

PS: Lahk tud zrihtas, da bojo glavno postajo prestavl do
Sole!

Volilni

cirkus 2005

Ustanova na Resljevicesti 12 ima novega, demokratidno
izvoljenega podpredsednika dijaske skupnostil Predvolilni boj je sicer bolj kot na resne volitve spominjal
na izbot za Miss SlovenUe, saj so kandidati s svojim
najodarljivejiim nasmeskom Zeleli odarati ledinsko populacijo.

Nabolj prikupen in priliznjen nasmesek je imel oditno
Zn vse 1ne vem, kva nej bi to sicer pomenil, sam
jst bi npr. rabla enga, da mi prebeli sobo)! Zmagovalec
ne le, da ima prikupen nasmeh, igrati zna celo harmoniko in s tem smo pridobili vedne veselice na solskih prireditvah in mogode 5e kaksno glasbeno gostjo v slogu
kraljice slovenskih src, Natalije Verboten.

nlZE

Ampak tudi to 5e ni vse, model je vedno tako nasmejan, da ga urednistvo predlaga za igralca v reklami za
tampone (sej veste, da so v njih vedno vse nasmejane
in vesele, deprov imajo krde, pa jih zvija... tako kot nas
AnZe, vedno nasmejan). Hmmm, mis im, da smo se
odlodil prov (?)... An2e je junak na6e ere, z njim se bo
na Resljevi 12 zaaela z zlatimi drkami pisati nova zgodovina. Mogode dobimo celo Solsko himno?

Morski ielodek& Mali grmi6ek

Vici
HiSnik je v Soli uredil garderobo in nad obesalniki namestil napis: ZA PROFESORJE. Naslednji dan je bil pod napisom pripis: TUKAJ LAHKO OBESITE TUDI PLAScE.

))Jutri bom spraseval Cankarja!(
slovenSdine.
))Uh, hvala bogu, da ne bo mene!(

je

rekel profesor

sije oddahnil

Peter.

globoko odpeto bluzo je med odmorom izstopila
uditeljica naravoslovja iz nzteda in na hodniku zagledala ravnatelja, ki jo je zaradi bluze vpraSujode pogledal.
)Oh, ti moji dijaki. Vsi bi se radi igrali, za seboj pa nihde
node pospraviti!( se je opravidila.

Z

nadaljevanje ->
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razno

Sport

Dde kdo misli, da je nor, naj vstane!( je rekel profesor.
Dolgo je vladala tisina, nato pa je vstal Damir.
)Titorej mislis, da si nor?(
)Pravzaprav ne, ampak me srce boli, ko vidjm, da stojite
samo vi.(

Dzakaj se moramo uditi kar dva tuja jezika?( se jezi
Jure,

Slovenua
gre napreJ

>Zalo, da ni toliko brezposelnih profesorjev!( mu odgovori samo.

rKaj je to vakum?( razmislja udenec na zastavljeno
vpraSanje.
))V glavi ga imam, pa mi ne gre z jezika!<

Res

Pri va.iah slovnice vprasa profesor: DCe nekdo rede:
udenje mije v zabavo, kaksen primerje to?(
)Primer za psihiatra!( rede Marko.
Smajli

Kazen

je! Ljudje se

I.

obradamo po vetru. Ko

so

bili

nogometasi na svetovnem prvenstuu, so bile vse odi
uprte vanje. Kasneje so zablesteli rokometasi, zdaj pa
so se izpolnila tudi pridakovanja kosarkarjev. Varovanci
selektorja Alesa Pipana so v Beogradu zlahka zmagali tri
tekme zaporedoma, v predtekmovanju izgubili detrtfinale
z Nemdijo in nato v najpomembnejsi tekmi prvenstva, ki
je odlodala za odhod na svetovno prvenstvo, HrvaSkizadali boled poraz. Slovenska kosarkarska reprezentanca
.ie v tekml za 5. mesto izgubila z Litvo (70:79) in tako
osvojila kondno 6. mesto.

Nanje smo lahko ponosni tudi zato, ker bodo denar
od nagrade,20 000 e, podarili skladu za dobrodelne

Kazen mora bit vzgojna!
Zveder, ko so se Ze vsi pomalem odpravili spat, so se
Stirizvezdice po celodnevnem potepanju po Prekmurju,
Sele prebudile! Prizgale so televizor, si podesale lase,
gdzljale piskote, potem pa se odpravile vsaka na svoje
mesto!

ln potem vederni pregled botra lvleseca (profesoric, kr
dveh)... Stejeta, gledata, pregledujeta, opozarjata..
Zd4 pa, ofoci, de vas ni strah in de se vam od zabave
ne bo zavrtelo v glavi, stopite z menoj gor na prekmursko nebo, da si poblize ogledamo, kaj zvezdice sploh
podno...

Tu smo torej na nebu! Nekatere izmed zvezdic so Ze
na svojem mestu (spijo). druge si manejo zaspane odi,
desejo lase in kajpada klepedejo med seboj, kotje to pri
Zenskah ( ?) navada. ln potem zapojo pesem.. svetimo,
svetimo zvezde srebrne, spanec odi naj otroku zagrne...
(v prevodu: v dolini tihije vasica mala, v vedernem mraku...hajde da...za ona dobra dobra dobra stara vremena..)

Potem pa obisk zvezdic v sosednjem ozvezdju (sobi),
trattata tratta prihod kometa Repatca (nemsko govoredi
besni osebek) in beg po stopnicah. Vendar te zvezdice
ujame boter l\,4esec: )) To ni vzgojno! Pa take smrklje,
stare komaj 17 lelt, Za kazen boste distile ledinske
omarice! Kazen mora biti vzgojna!(
ln s tem se pravljica konda. Res pa je da so te zvezdice
v sebi odkrile dolgo dasa zatiran talent za disdenje in je
to postalo njihova nova strast!

PS: za lazje razumevanje preberite dlanek o ekskurzi.ii
v Prekmurje
PPS: vsakarSna podobnost z resnidnimi osebamjje nenamerna in zgolj nakljuana.

M.G.
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SLOVENIJA GRE NAPREJ

namene.
Naj navijanje za nase rojake 5e ne zamre, saj jih bomo
naslednje leto znova spodbujali na svetovnem prvenstvu
na Japonskem, leto kasneje pa se bodo zopet podali v
boj za naslov evropskega prvaka.

_basketgirl_
& Smajli

Sport
SLOVENIJA GRE NAPREJ II.
Slovenija gre naprej...mi smo z vami...SRA|OTA!

Mi smo vedno z vami
Sama se Stejem za poznavalko dogajanja na iportni sceni. Vsaj pribliZno. K temu najbrZ pripomore dejstvo, da mije
blla kot mali deklici odvzeta pravica do gledanja risank, kerje bil ravno takrat nogomet (hokej, kosarka, rokomet...) in
da sem bila zato nekako prisiljena, da se zadnem zanimati za dar Sporta. Tako naprimer, nisem poznala najnovejse
Barbi mode, vedela pa sem, kaj pomeni ofsajd. Je Ze tako, da si je odka Zelel sina in da sem zato za rojstni dan
namesto babyborna dobila nogometno Zogo, hokejsko palico itd. Sem se pa ravno ob tem naudila mnogo stvari, ie
ne drugega, je postal moj besedni zaklad bogatejsi za par soanih kletvic.
Vendar sem najbrZ prav zaradi tega postala sportna navduSenka. Navijala sem za naSe nogometaSe in se tresla ob
tisti legendarni tekmiv Romuniji (sej se spomnite, turbo Rudi), navijala sem za rokometaSe, od Zivdnosti skakala na
hokejskih tekmah, kosarki, smudarskih skokih (in skodelica daja), atletiki, vaterpolu, tenisu... Jezi pa me, ker smo
tako nezadovoljen in po vetru spreminjajod se narod, kije zadovoljen le z najboljsim in Sportnikom sploh ne dopuSda
dihati po svoje. Ob uspehih je vedno zraven vsa Slovenlja, vsi smo ponosni nanje, vsi trdijo, da verjamejo vanje...
Ampak ko pridejo neuspehi, vsi kar naenkrat prestopijo na drugo stran. Najbr: ste Ze slisali tjsto: SMO zmagal, SO
zgubilil Saj smo vedelj... sramota... mudenje Zoge... 5e moja babica bi bolj5 igrala.,.Take besede sem naprimer
nakljudno ujela na vlaku ob nedavnem porazu nogometne reprezentance proti Skotski. Kdo je zdaj z njimi? Nihde!
Je Ze tako, ob zmagijunak, ob porazu bedak!

Zavedati se moramo, da je za uspeh potrebna podpora javnosti, treba je verjeti vanje in ob neuspehih ni nasa naloga iskati krivca, pad pa podpora. Ekipa pad mora delovati kot ekipa in de javnost ne bi vseskozi pritiskala nanje, bi
bili odnosi verjetno precej boljsi. Vsi so govorili o nekaj kvalitetnih posameznikih, dejstvo pa je, da prav ti ponavadi
povzrodajo nemire v ekipi, deprav sami niso krivi, da so ljubljenci javnosti. Sama se zavedam, da so v Sportu tako
vzponi kot na Zalost tudi boledi padci, in sem ponosna nanje kljub vsemu. Smo dvomlljonski narod (z negativnim
naravnim prirastkom) in imamo v vrhu rokometaie, smudarje, atlete, hokejiste, kosarkase... Vam to kaj pove? lmamo vrhunske Sprtnike, imamo ase, vendar pa je v slovenskem Sportu (glede na dvomiljonski narod) res veliko afer
tako finandnega kot tudi drugega znadaja (spomnite se Sredkota in Zahovi6a) in je mnogo Sportov neupraviieno
potisnjenih ob stran.
Tako je za nogometase vedela vsa Slovenija, da gredo na svetovno prvenstvo, da pa so hokejisti v eliti, pa ni bilo

posebej poudarjeno. N.4oti me tudi, ker sploh ni autiti ved tjste prave pripadnosti klubu. Sama 2e od malega navijam
za Jesenice in sem hodila navijat zanje tudi v tistih najbolj drnih sezonah. Veiina mojih znancev se mi je smejala
v glavo in bjli so za tiste dase Sampijone - Olimpijo. Lani pa jih kar naenkrat vidim kot najbolj zagrete jeseniske
navijade?!? Taki ljudje mi res dvignejo pritisk in se mi obenem celo smiljo!
Spostujem pa take, kl stojijo za svojim mostvom vseskozi! Takih nasje malo, premalo... Poglejte, recimo, Skote! V
kaksnem Stevilu so prisli sem, vsi v kiltih, pa deprav so se zavedali, da jim je pot za SP Ze zaprl.al Navijali so s srcem
in s srcem je njihovi reprezentanci uspelo premagati Slovenijo! Bodmo 5e mi taksni in podpirajmo nase ase vedno,
ne Ie ob uspehihl Ne pustmo, da smo po svetu prepoznavni Ie po Skandalih, problemih... stojmo ponosno za Ledino,
Slovenijo, aeprav nismo vedno najboljsil
M.G.
PS: Vsem, ki me neopravideno kritizirate: pejte v... Vsem, ki me opraviiemo kritizirate: slava vam! Sam povejte,

zakaj'll

Sport na Gimn azii Ledina
ln zdaj Se pregled Sportnega dogajanja na Gimnazjji Ledina. Redki kandidati so se odlodili braniti dast Sportne
tradicije na Gimnaziji Ledina, ki pravici na ljubo podasi zamira, sajje generacjja velikih imen omenjenih sposobnosti
zamtla 2e pred leti, z odhodom Tomaza Vnuka. Ampak zdaj se ta neprijetni predah konduje in Ledina je spet zasijala v vsem svojem Sportnem ponosu, generacije so se zamenjale, mentorji so si nabrali izkusenj in Zivcev za novo
sezono.
Tukaj pa so Ze prvi rezultati po okrepdilnem spancu.
Uvrstitev nasih dijakov in dljakinj na prvenstvu srednjih 5ol Ljubljane v tenisu, kije bilo 13., 14. in 15. septembra 2005
na igriSdih RC Savsko naselje.
Najbolj je na tenisu zarulov Fras Ziga, v gosjem redu pa so mu sledili N.4arkid N4atic, Jesih Luka, Jezovnik Mitja in
Bevk Luka. Od dilakinj je bila najboljsa Forjan Maru$a, sledila ji je Petkovsek Nadja nato Spitzer Ana in Kastelic
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Barbara.

Ekipno prvenstvo v atletiki, Ljubliana, 21' september 2005
DUAKI:
Urban, Bezak Nejc, Dusak Peter
- Od nasih je bil v teku na 2O0O m najboljSi Korosec Crt, zvesto mu sledijo Verbid
in Grmid BlaZ.
Birtid Tadej, Gabrovsek Peter in
- Na 400m najbolj Bric Tilen ve, kako se streze tem stvarem, pobozno mu sleduo
Senegadnik Ale5.
v hrbet pa so mu gledali Borstnar vasle Andraz, Kolmanie
_ I OO6m
ie nainitre;e od nasih odtekel Jeras casper,
Jernej, Horozovid Damir.
pavle, sledijo mu pa eerne Matic, Mesarid Jan in lvujnovid Emir.
- Na iedini v visino skaae najvisje Furlan
prvo
dist totatka raztu;a sceno, saj je bil v skoku v daljino najboljsi in dosesel
- ];p-; i;,;i,iriLJC nlli
Jernei'
Tekavec
pa
5e
mu
sledijo
"ejt""
v
uvrstitvah
lulat.
5ol
iz
drugih
mesto v svoji disciplini in peljat vse druge tekmovalce
Peteh Lovro in Dezman Grega.
Janez in Pavlid Jernej.
_ v iru"nj, krogle pa so dosegli rezultate cregorld l\4itja, Bulatovid Dejan, Prindid ozbej
- Ekipno je gimnaziia Ledina dosegla zavidljivo tretje mesto'
DUAKINJE:
OOm najbolj disi tedi dijakinji N'4linar Janji in Kozar Erni
je sKUBlc MATEJA, ki je osvojila prvo mesto na
_ Tudi med dijakinjami imamo tekmovalko, kiiotalno raztura in to
ji je sledila Robavs Anja'
Pridno
je
tekmovalkam
po.u"til,
u""t
ostalim
- 40Om in

- Na l

-Nal000msejezgodilseenrczlw,zaklivi|agajeHUDoKL|NMAJA,kijeosvojilafenomenalnodrugornesto'
sledila pa ji je Rode Jerneja-

i Ouflino ie SeMtC neZa ponovno zabele2ila odlidno tretje mesto, rezultate pa sta zabele2ili 5e BradeSko
-V
"[oi.uin Sircelj Jana.
MaruSa
-lnkotdasedobrestvariniko|inekondajo,jezavidljivodrugomestodosegla-Nlcc'oLETlLAR|SAVSkokuVdaljino,
Spela
tesnojije s detrtim mestom sledila Kosniek Jasna nato pa Se Kebe -Sara in Sipelj

pa ji 5e Tomazid Tlna in Voler Klementina'
krogle Se je od nasih najbolj,izkazala Grum Mateja, sledita
pokal
prinesle
",uunj,
io dekleta dosegla srebro in ponovno Ledini
- Ekipno
.
sporo6a, da smo ponosnt na
_ neiar<cija Mladike iskre-no destita vsem udelezencem atletskega tekmovanja in vam
vas. Moqode nekega dne postanete naS idol'
-

v

Finale ekipnega prvenstva v atletiki De Velenje, 13' oktober 2005
spremstvo: prof. Tomac
DIJAKI:
pa mu je Koroiec ert na 22 mestu'
- Na 2000m je bil najboljsi Suhadolnik Luka na 14 mestu, sledil
pa
2l mesto'
BlaZ
Grmid
mesto,
- V teku na iOOt 1" busut e"t"r osvojil 14
ter
Birtrid Tadej
mestom
l2
z
Tilen
Bric
dosegla
sta
- 400m. Zavidljive'rezultate
mesto
- V Stafeti na4xlOOm je ekipa Gimnazije Ledina osvojila
- pa Jeras GaSper'
20
- Na 12. mesto je, v teku na 1000m, pritek-el Borstnar V Andraz' na
pa Dezman Grega
- V skoku v visino je na lT. mesto skodil eerne Malic'na22
mesto pa je doskodil Tekavec Jernei.
_ Za Cf- si ;e v sf<oiu v daljino prtOoiif i.j"rno O. mesto Anzetjc BlaZ, na 16.
Semir
Hod2id
naSih sunil ;ajdlje Gregorid Mitia, sledi mu
- iiogto

ll

ie'oa

Jesenski kros srednje5olcev
spremstvo: Prof. Bizjan
MLADINCI/I\,4LADINKE LETN IK 1 990 IN N,4LAJSI:
Jernej na l6 mestu' Novak
nasih tekel eorStnai,Anoraz in pritekel na6 mesto sledijo mu' lrt
- NriOJiS" i"
56
mestu'
na
mestu, Atelj Aleksandet na 47 mestu in Mlakar Rok
l,noLl nu g'2. "O
pa
I lr"io'or;" ." i" oor"zala iludoklin Maja in dosegla 3 mesto, l3 mesto je osvojila zorman Nina' 23
Skubic Mateja.
MLADINCUMLADINKE LETNTK'1989:
pritet<ti a. Suhadolnik Luka,
- Robavs Anja je dosegla 6. mesto.

I Na cilj so

l2

Korosec drt in

25 Kaltar Sandi'

I\,lLADINCI/MLADtNKE LETNIK 1 988:

-5'mestopripadaJerasuGa.pe-rj-rr,s|edijomuPogadarAljaznall'mestu,ZupancMihana20.mestuinKlinc
25. mestu.

Matej na
ji
Brina na 17 in Logar Spela na l B mestu
- lzvrstno 3. mesto jedosegla Stimpfel Suzana, sledita 5eArtid
MLADINCI LETNIK 1987 IN STAREJSI:
Na 17. mesto je pritekel Dusak Peter.
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5port
Ekipno so mladinci dosegli odlidno 4. mesto, mladinke pa prav tako odlidno 6. mesto.

Maraton, Ljubuana, 23. oktob_er 2005
spremstvo: prof. Tomac, prof. Silc Trdek
DUAKI:
lzmed dijakov Gimnazije Ledina se je odrezal najbolje Suhadolnik Luka 228. mestom, sledijo pa mu Jeras GaSper,
Zabel Vid Matevz, Birtid Tadej, Borstnar Vasle Andraz in tako naprej.
DUAKINJE:
pritekla na 54. mesto. Sledi li 5e Zajc Maja na 81. mestu. Podrobnejse podatke
Najbolje je odtekla Robavs Anja
'n
si lahko ogledate na http://maraton.slo-timing.com.

Sportna orientacija, Tivoli, 10, november 2005
spremstvo: prof. Jovan, Prof. Silc Trdek
Med dijaki so 4. mesto v Sportni orientaciji dosegli Zabel Vid l\.4atevz, Baus TomaZ in Suhadolnik Luka. 7. mesto so si
prisvojili Vidi6 BlaZ, Klinc N.4atej in Radia Slaven, 9. mesto pa Senegadnik AleS, Slamid BlaZ in pa Pogaiar Alja:

Tudi dijakinje so desegle visoka mesta.4. mesto so osvojile Simec Monika, Zajc Maja in Kermavnar Karin.6. mesto

corenc Ana, Tekavec l\y'artina in Segina Ela. Na 9. mesto pa so se povzpele Triler Maja, Perko Nina in Gotar
Lau ra.

Ekipno si je Gimnazija Ledina priborila 11. mesto od 12. ekip.
Do naslednjid pa vas lepo pozdravl.iam iz naslonjada, kjer je 5e najbolj varno. Bog z vami.

anontmous

moda

Letos so modernt jahalni
ah eskimski Skontji
Preteklo sezono smo nekoliko zaobljene nosili le za pokuSino, letos pa bodo oSiljene dokondno zamenjali zaobljeni
modeli. l\4orda so nekoliko manj elegantni, a bistveno bolj udobni, pa 5e prsti na nogah nam bodo hvalezni, sajjih ne
bomo ved tisdali v hudo ozke Skornje, prav tako se nam ne bo ved treba "ubijati" na vrtoglavo visokih in ozkih petah.
Letosnji Skornji so, tako kot tudi devlji, spredaj zaobljeni, peta pa je nekoliko niZja in Sirsa, da je korak lahkotnejsi.
Veliko je tudi polnih pet, tako da je priietno hoditi.

raxSlrr SxonH;te

Med Skornji prevladujejo jahalni in eskimski. Prvi so iz gladkega, velikokrat svetledega se usnja, z nizko peto in
kaksnim okrasnim jermenom ali sponko ob strani. Modni so poudarjeni sivi, neti, zadrge, idealni za mokre dni so
podplati iz debelo narezljane gume. Eskimski Skornji so sicer usnjeni ali iz semisa, a z obveznim dodatkom krzna.
Naravnega ali umetnega. Lahko so tudi v celoti podloZeni s kznom, ali pa so z njim vsaj ob robu okraseni. Da zaradi
tega ne bodo videti preved robustni, jih stisnemo z vrvicami, vezalkami ali usnjenimi trakovi. Praktidno je, pa 5e lepo
povrhu.

KATERE BARVE?
Barve zimske obutve so znova skoraj dolgodasno klasidne, saj prevladujeta drna in rjava v vseh odtenkih, nekaj
maleqa pa je 5e drugih barv, denimo bele in rdede.

by: invisible
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Dredlorksr

Manikura ah

KAKO JIH NAREDIS?

oaza za roke

Umijes si lase in jih naravno podeses. Suhe lase razdeliS
na dober cm debele pramene. Da se ti ne pomesajo
med seboj, si lahko pomagas z elastikami. Po vsej

verjetnosti bo nujna pomod prijateljice/prijatelja. Ta naj
priane na zadnjem delu glave. Vsak pramen posebej je
treba predesati nazaj proti glavi. Pazita, da bosta desala
le po malem, da se izogneta cmokom. Ko je pramen
predesan, z gumico spnita njegov zadetek in konec.
Zadnja malenkost: vosek na roke, posvaljkati je treba
vsak del posebej.

DRUGA FINTA
Lase razdelis v pramene, ki

jih na tesno povijes

z

bombaznim sukancem. Priporodam sukanec v barvi tvo-

Pri osnovnem lakiranju se uporablja:

-

podlaga s kalcijem - za utrjevanje ter zasdito nohta
pred obarvanostjo. Priporodljiva je uporaba pred vsakim
lakiranjem.
- nadlak- ki se uporablja po lakiranju, da je lak zasditen
in obstojnejSi. Nadlak daje nohtom moker videz.
- olje z vitaminom A, E,F ter s proteini - uporablja se za
obnohtno kozo, ki prepreduje susenje koze, saj jo vlazi.
Priporoiljiva je uporaba vsak dan.

Novo spletle lase s kvadko sproti vozlamo v drede.

Pri oblikovanju nohtov se uporablja polirna pilica ter oblikovalna pilica. Polirna pilica je pomembna, da se noht
zapre, da se ne lomi, trga alicepi. Z oblikovalno pilico pa
se noht oblikuje in se ahko pilj v obe smeri, saj s tem ne
poskodujeS nohta.

KOLIKO STANE?

POSLIKAVE NOHTOV

jih las.
IN KASNEJE?

Doma: samo veliko dasa in potrpljenja.
P(i ftizelu: ohoho denarja in 5e veliko iasa.

Se vedno je zelo priljubljena in zazelena francoska man-

ikura. Noht oblikujes v kvadratni oblikj, konico nalakiras

VZDRZEVANJE
Drede je na zadetku treba umivati vsak teden, ko se
utrdijo, pa na 2-3 dni. Pri pranju je pomembno, da pri
splakovanju ne ostane nobene pene. Drede dobro
stisnes, da odtede 5e preostala voda. Glavo si ovij v

z mledno belim lakom in nato 5e z nezno barvo laka
nalakira5 ves noht.

brisado za kakih 10 minut. Dredlorkse lahko posusis kar

l,4orda pa si nekoliko bolj kreativna in na noht narises
nzno razne vzordke in simbole. Potrebujes le ved vrst
barv laka in nekoliko ved potrpljenja. Pri risanju pa si

na soncu, pa tudi susilec bo v redu, Ko bodo disto suhi,
jih lahko malo povoska!, vendar voska nikoli ne nanasaj

lahko pomagaS tudi z zobotrebcem, na koncu pa nalepis
tudi kakSen biser.

na Ze povoskane lase.

by: invisible
NASVETI IZKUSENIH MOJSTROV
ee Zeli5, da so bolj dvrsti, jih pomodis v sladkano vodo,
utrdis jih lahko z rumenjakom. vmesanim v pivo.

ZANIMIVOST
Dobeseden prevod naj bi bil grozna griva. Ne ve se
natandno, ali jih je tako poimenoval kak zgrozen snob,
ali pa so le rezultat polomljene jamajSke anglesdine.

by:lnvisible
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recepti

Zobnapasta

Cokoladna
pena

Nedavno so v zbirkizapisov na papirusu v Drzavni
knjiznici na Dunaju, v Avstriji, naSli egipdansko formulo
za zobno pasto, ki sega v 4. stoletje naiega Stetja.
Najdba predstavlja najstarejSi recept za izdelavo zobne
paste na svetu. Prav tako pa je to 5e dodaten dokaz
za dejstvo, da je bil zdravstveni sistem davnega Egipta
eden najnaprednejSih v tistem dasu.

POTREBUJES
- 2009 jedilne dokolade

-

5

jajc

1 Zlico kavnega izvledka v zrnih
1 Zlico vrele vode

SESTAVINE

150 ml sladke smetane
- nekaj kakava v prahu

PRIPRAVA

z vodo ln za'
manjso posodo

1. Vedjo posodo napolnimo do polovice

vremo. Zmanjsamo temperaturo.

V

nalozimo dokolado in jo postavimo na vedjo posodo z

vrodo vodo za toliko dasa, da se dokolada ne stopi.

2. Skledo odstavimo in pustimo, da se

raztopljena
dokolada malo ohladi. tJbijemo jajca in rumenjake lodimo
od beljakov.

3. Rumenjake vmedamo v iokolado, enega pa prihranimo za kaksno drugo jed.
4. V manjsi posodi zmesamo 1 zlico kavnega izvledka in
1

-

eno drahmo soli
dve drahmi mete
20 zrnc popra
drahma posusenega cveia irisa (morda najbolj
aktivno sestavino, saj so ugotovili pozitiven udinek proti
boleznim dlesni)
Drahma je zelo majhna kolid;na, enaka eni stotini
unde. TakSnih sestavin seveda niso shranjevali v tube
kot danes, zato se predvideva, da je bilo potrebno
mesanico za vsako uporabo posebej zmesati.
Seveda pa tudi danes marsikdo ne zaupa izdelkom,
kijih najdemo na policah pri Najboljsem sosedu in 5e
vedno sami mesajo svojo zobno pasto, ki pa je iz lastnih izkusenj povedano precej ogabna. Vseeno pa vam
dobrodusno prilagam recept:

zlico vrele vode ter zlijemo v 6okoladno meianico.

5. Beljake stepemo v trd sneg, tako da se

naredijo

kupdki.

SESTAVINE

-

6. V dokoladno zmes primesamo najprej dve zlici snega

in jo, s tem zrahljamo. Nato v obliki osmice previdno
vmesamo 5e ostanek snega. Pazimo, da ostane v zmesi
aim ved zraka.
7. Peno z zlico nadevamo v posodice. Nepokrito hladimo priblizno 2 uri, da se strdi, Stepemo 150 ml sladke
smetane in jo nadevamo na vrh pene. Smetano potresemo z malo kakava.

-

1,5 dajne Zlidke sode bikarbone
malo (ampak res malo) soli
ena dajna 2lidka glicerola
3 kapljice metinega ekstrata

Vse potrebno za izdelavo dobiS v lekarni.
Pa veliko srede pri umivanje zob.

by: invisible

by: invisible
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metn ost

PoezrJa
Ime na Stumfih
(NLP 06)
Vsak dan hodim po tebi
Stumfi mi Ze zaudarja.io po repi
Tj pa se Se vedno ne das
Pohojen se samo Se bolj oglaiaS

Ich und Du...
lch und du,

wo bist du?
lch bin hier
geh mit mirl
lch liebe dich,
liebst du mich?
Du bist schon,

Tvoje ime na stumfih ne pomaga ved
AIi hodem preved?
Stumfi z dneva v dan bolj zaudarjajo
l\.4oja stopala so samo 5e bolj gnila
Vsi me samo Se zavajajo
Da te bom lahko na svoje noge priklenila
Enkrat se bom v smradu svojih nog zadusila
ln takrat bom ugotovila
Da nisem dobra vila in te bom lahko pozabila

ich warte auf dich,

bitte, bitte lieb mich!
lch kann nicht mehr ohne dich leben.
du musst mir deine Liebe geben...
Also was wollte ich sagen...
lch will dich zu mir einladen...
Du bist sehr attraktiv,
geh ins Bett mit mirl

Alen Schabanowilsch

Smrad odhaja, obup ostaja
Samo 5e okus po repi obstaja

Obrazt

Fazanska

Mlade hdere truplo
drna jama krije
Poleg jame krokar
Obupa polne solze lije

Ko Ledino sem prvid prestopila,
dober )flling( sem dobila,
ta me pripravil do tega je,
da v nio vpisala sem se.

Kar oko doseze

Zdaj zaenkrat Zal mi ni,
tu prav dobro se mi godi,
da tako ostane vse,
srednjeSolskih dni.

lzjode narava
Pomlad po grobovih
Krvave kaplje posipava
V joku svojo

elovek truplu
Krokar, temni
V pogubo
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-JUST ME*

izven Solskih zidov

Anglesko-nem5ki tabor
Petek, 14. oktober
Odhod izpred 6ole... vsi zaspani, smo nestrpno pridakovali avtobus in nove dogodivsdine, ki so nam, kot smo
pridakovali, stale naproti. S tezkimi potovalkami, kovdki, nahrbtniki, v katerih je pri nekaterih bilo >robe< za cel mesec, smo se poaasi odpravili izpred gimnazije. Voznja do nasega prvega postanka (Gosposvetsko polje s cerkvijo
in vojvodskim prestolom) je minila zelo hitro. Posebej se je dogajalo v zadnjem delu avtobusa, kjer so si naredili
"tapravo Zurko". NaS naslednji postanek je bil namenjen ogledu gradu Hochosterwitz, kjer nam je nemSkogovoredi
Slovenec predstavil muzejske zbirke, v katerih se je naSlo marsikaj zanimivega (oklepi, knjige,

orola...).

Po kondanem ogledu smo se vzpeli na razgledni stolp Pyramidenkugel, na katerega se marsikateri dijak ni podal
ravno z veseljem, pa ieprav nas je do vrha peljalo dvigalo, sajje bil pogled nanj res zastra5ujod. Res je, da je pogled
z vrha enostavno treba doziveti, vendar je kljub temu kar nekaj dijakov ostalo na varnih trdnih tleh.

ln kondno, postanek v Celovcu, kjer smo imeli kar nekaj prostega dasa za pohajkovanje po mestu. eeprav naj bi
si tisti, ki Se nismo bili v Dezelnem muzeju, tega ogledali, smo se profesoricam nekako zmuznili in si Se podaljsali
prosti das, ki je bil na voljo. Po zanimivem postanku smo se odpeljali 5e do Vrbskega jezera, kjer sem se poautila
kot na obali, saj je jezero res zelo veliko in ga nekateri imenujejo kar )avstrijsko morje<. Ta postanek je vseboval Se
ogled cerkva in pokopaliSda.
je,temeljil na ogledu Beljaka, kjer smo imeli priblizno pol ure za sprehajanje in gledanje izlozb.
ln kondno... prihod v CSOD v Kranjski Gori, kjersmovsi )sestradani( pridakovali vederjo. Povederjismose naselili
v svoje sobe in kerje bila ura Ze kar pozna, nam ni ostalo veliko 6asa za spoznavanje, saj so nas profesorice "gnale"
na spanje. Ker smo seveda pridni, smo jih ubogali in brez besed zaspali...
NaS zadnji postanek

Sobota, 15. oktober
Cin, cin, cin... glasovi, katerih si tisti trenutek res nismo Zeleli slisati. Nod se mije zdela tako kratka, kot da bi spala
le dve uri. Z muko sem se odpravila na zajtrk in po njem so sledile prve ure pouka, ki so mi bile zelo vsei. Potekale
so v sprosdenem in zabavnem vzdusju, kjer smo resevali rebuse, kvize, zanimive vaje... v nemskem in angleskem
jeziku.
Pouk je trajal do kosila, po le-tem pa so nas dakale Sportne aktivnosti, pri katerih smo lahko izbirali medTlezanjem,
veslanjem in pohodom. Jaz sem se odlodila za plezanje, deprav se nato na steno nisem vzpela. Skoraj vsak dijak je
prisel do zgornje toake in nekatere je bilo prav zanimivo gledati.

po dejavnostih je zopet sledil pouk in po njem vederja. Ko smo povederjali, smo se kar se da hitro odpravili v svoje
sobe, kjer smo se pripravili za v disko. Ta veder je bil zame res nekaj posebnega, noreli in plesali smo v ritmih
glasbe, ki nam jo je vrtel na6 "ledinski DJ". Bolj zanimivega vedera, pa 5e ne... na plesisdu se je kar trlo "ledincev"
in "ledink"... komaj si nasel kaksen prazen "kotidek". ln glej... tri ure so minile kot za stavo in Ze smo zopet pridno
lezali v svojih posteljah in dakali, da nam profesorice vosdijo lahko nod..

Nedelja, 16. oktober
Eh

ja... vsega lepega je enkrat konec... prav tako nagega kratkega tabora, (ki bi res lahko kajal vsaj en teden). Se

nekaj ur pouka, pakiranje, sprehod...in Ze smo zopet sedeli v avtobusu, ki nas je tokrat peljal proti Ljubljani. Ni mi
Zal, da sem se udelezila tabora, saj sem se na njem dosti nauiila, predvsem pa spletla dosti novih prijateljstev in
upam, da se vidimo tudi prihodnje leto...

'JUST ME-
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izven 5olskih zidov

Anglesko-nem5ki tabor
Petek, 14. oktober
Odhod izpred Sole... vsi zaspani, smo nestrpno pridakovali avtobus in nove dogodivsdine, ki so nam, kot smo
pridakovali, stale naproti. S tezkimi potovalkami, kovdki, nahrbtniki, v katerih je prl nekaterih bilo trobe( za cel mesec, smo se podasi odpravili izpred gimnazije. Voznja do nasega prvega postanka (Gosposvetsko polie s cerkvijo
in vojvodskim prestolom) je minila zelo hitro. Posebej se je dogajalo v zadnjem delu avtobusa, kjer so si naredili
"tapravo Zurko". NaS naslednji postanek je bil namenjen ogledu gradu Hochosterwitz, kjer nam je nemSkogovoredi
Slovenec predstavil muzejske zbirke, v katerih seje naSlo marsikaj zanimivega (oklepi, knjige, orozja...).
Po kondanem ogledu smo se vzpeli na razgledni stolp Pyramidenkugel, na katerega se marsikateri dijak ni podal
ravno z veseljem, pa aeprav nas je do vrha peljalo dvigalo, sajje bil pogled nanj res zastrasujod. Res je, da je pogled
z vrha enostavno treba doZiveti, vendar je kljub temu kar nekaj dijakov ostalo na varnih trdnih tleh.

ln konano, postanek v celovcu, kjer smo imeli kar nekaj prostega dasa za pohajkovanje po mestu. deprav naj bi
si tisti, ki Se nismo bili v Dezelnem muzeju, tega ogledali, smo se profesoricam nekako zmuznili in si 5e podaljsali
prosti das, ki je bil na voljo. Po zanimivem postanku smo se odpeljali Se do Vrbskega jezera, kjer sem se podutila
kot na obali, saj je jezero res zelo veliko in ga nekateri imenujejo kar Davstrijsko mo|ie(. Ta postanek je vseboval 5e
ogled cerkva in pokopaliSda.

je temeljil na ogledu Beljaka, kjer smo imeli priblizno pol ure za sprehajanje in gledanje izlozb.
ln kondno... prihod v CSOD v Kranjski Gori, kjersmovsi >sestradani( pridakovali vederjo. Po vederji smo se naselili
v svoje sobe in kerje bila ura Ze kar pozna, nam ni ostalo veliko dasa za spoznavanje, saj so nas profesorice "gnale"
na spanje. Ker smo seveda pridni, smo jlh ubogali in brez besed zaspali...
NaS zadnji postanek

Sobota, 15. oktober
Cin, cin, cin... glasovi, katerih si tisti trenutek res nismo Zeleli slisati. Nod se mi je zdela tako kratka, kot da bi spala
le dve uri. Z muko sem se odpravila na zajtrk in po njem so sledile prve ure pouka, ki so mi bile zelo v6ed. Potekale
so v sproidenem in zabavnem vzduiju, kjer smo resevali rebuse, kvize, zanimive vaje... v nemskem in angleskem

jeziku.
Pouk je trajal do kosila, po le-tem pa so nas dakale Sportne aktivnosti, pri katerih smo lahko izbirali medTlezanjem,
veslanjem in pohodom. Jaz sem se odlodila za plezanje, ieprav se nato na steno nisem vzpela. Skoraj vsak dijak je
priSel do zgornje to6ke in nekatere je bilo prav zanimivo gledati.

Po dejavnostih je zopet sledil pouk in po njem vederja. Ko smo poveaerjali, smo se kar se da hitro odpravili v svoje
sobe, kjer smo se pripravil! za v disko, Ta veder je bil zame res nekaj posebnega, noreli in plesali smo v ritmih
glasbe, ki nam jo je vrtel nas "ledinski DJ". Bolj zanimivega vedera, pa 5e ne... na plesisdu se .ie kar trlo "ledincev"
in "ledink"... komaj si nasel kaksen prazen "kotidek", ln glej... tri ure so minile kot za stavo in Ze smo zopet pridno
lezaliv svojih posteljah in dakali, da nam profesorice vosiijo lahko nod...

Nedelja, 16. oktober
ja... vsega lepega je enkrat konec... prav tako naiega kratkega tabora, (ki bi res lahko trajal vsaj en teden). Se
nekaj ur pouka, pakiranje, sprehod...in Ze smo zopet sedeli v avtobusu, ki nas je tokrat peljal proti Ljubljani. Ni mi
Zal, da sem se udeleZila tabora, saj sem se na njem dosti naudila, predvsem pa spletla dosti novih prijateljstev in
upam, da se vidimo tudi prihodnje leto...
Eh

*JUST ME"
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