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DECEMBRSKE NOVIČKE
Od scenarija do nastopa
Za dijaki in dijakinjami 4. letnikov 

programa Predšolske vzgoje je 
v zadnjih treh tednih že veliko 
nastopov – z novoletnimi igricami 
“Kaj je to?”, “Dežela sladkarij” in 

“Kje je miška?” razveseljujejo otroke 
po vrtcih in šolah po Sloveniji. Sami 
so napisali scenarij, sestavili pesmi, 
izdelali kostume in sceno. Pohvale 
za prisrčnost in trud.

Pilonovci pišemo za pravice
10. december je bil dan človekovih 

pravic. V decembrskem duhu, ko 
sebi in ostalim še posebej zaželimo 
miru in zadovoljstva, smo na šoli 
začeli s pisanjem za pravice. 

Dijaki in dijakinje 1. a, 1. b, 2. a 
in 3. e smo se pridružili stotisočim 
ljudem s celega sveta – ob podpori 
organizacije Amnesty International 
Slovenija bomo skupaj napisali na 
milijone pisem, tvitov, e-sporočil, 
solidarnostnih sporočil in peticij 
za ljudi, ki so jim kršene človekove 
pravice. 

Naše besede imajo moč. Upora-
bimo jo.

Pilonov božični čaj na ajdovskem “placu”
Ekipa podjetniškega krožka in 

dijakinje 4. d razreda so vas v 
soboto pozdravili na ajdovskem 
božično-novoletnem sejmu. Na 
stojnici na Lavričevem trgu smo z 
vami delili čaj, hišice iz piškotov 
in novoletne okraske. Zbrani 
prostovojni prispevki bodo v pomoč 
pri razvoju podjetniške ideje in na 
maturantskem plesu. Hvala vsem za 
vašo podporo!

Prisluhnili smo Filipovi zgodbi

V okviru mednarodnega dne 
strpnosti smo v sodelovanju z 
Društvom Parada ponosa na šoli 
organizirali delavnice na temo 
medvrstniškega nasilja. Dan se 
je začel z otvoritvijo razstave 
Kultura poniževanja umetnika 
Daniela Arzole, spremljala pa jo 
je izpoved o izkušnji vrstniškega 
nasilja – Filipova zgodba. Ta je 
bila tudi izhodišče za nadaljnje 
delo. Na podlagi resničnih situacij 

smo se pogovarjali, kako in zakaj 
do nasilja pride in kaj lahko sami 
glede tega storimo. Spoznali smo, 
da je ustrahovanje pogost pojav, 
izhaja pa lahko iz različnih vzrokov, 
na primer rasizma, revščine ali 
preprosto iz drugačnosti. Za naš cilj 
smo si zadali, da (še naprej) dvigamo 
ozaveščenost o tem, da ustrahovanje 
ni sprejemljivo, ne glede na to, kaj je 
“izgovor” za takšno ravnanje.

Zmaga je spet v naših rokah
Naši dijaki so postali področni prvaki v rokometu. S tem so se uvrstili v 

četrtfinale državnega tekmovanja, ki bo v Novem mestu. Bravo, naši!
Čestitamo tudi našim dekletom za zmago 41 : 36 proti ŠGV Vipava v 

košarki. Uvrstile so se v četrtfinale državnega tekmovanja. 

Ponosni smo na naše športnike, ki vztrajno potrjujejo naš naziv najbolj 
športne šole.

Vse poti vodijo v Rim

Dijaki 3. a razreda smo se 16. 
novembra ob 5. uri zjutraj zbrali 
pred šolo, kjer nas je pričakala 
močna burja. Vendar nas to ni 
ustavilo in smo se, kar se da hitro, 
odpravili proti Trstu. Tam smo se 
vkrcali na vlak Frecciargento, ki je 
peljal naravnost v Rim.

Po petih urah poslušanja glasbe, 
pogovarjanja s sošolci in igranja 
kart smo prispeli na končno 
destinacijo. Skupina dijakov, 
zadolženih za vodenje prvega 
dne, nas je s pomočjo zemljevida 

pripeljala do našega hostla. Tam 
smo odložili prtljago in takoj 
pričeli z raziskovanjem Rima. 
Naprej smo si ogledali Vatikan, 
tamkajšnje muzeje in seveda 
Sikstinsko kapelo. Zvečer smo se 
z dvigalom povzpeli na vrh kupole 
Bazilike Svetega Petra, kjer smo 
ravno ujeli sončni zahod in tako 
dobili prelep razgled na Vatikan 
in Rim. Dan smo zaključili z nekaj 
prostega časa, ki smo ga izkoristili 
za večerjo v različnih restavracijah. 

Naslednji dan smo obiskali 
Slovensko ambasado in se 

seznanili z njihovim delom. Ogled 
smo nadaljevali na vrh Angelskega 
gradu, kjer smo spet naleteli na 
prečudoviti razgled. Nato smo 
se odpravili do trga Navona in 
Panteona, kjer smo si vzeli tudi 
čas za kosilo. Obiskali smo še 
katakombe, dan pa zaključili z 
obiskom slavne Fontane di Trevi. 

Predzadnji dan smo izkoristili za 
ogled antičnega Rima. Po obisku 
veličastnega Koloseja smo ogled 
nadaljevali do rimskega foruma. 
Sledil je prosti čas, ki smo ga 
porabili za raziskovanje rimskih 
trgovin in za kosilo. Obiskali 
smo tudi Piazza del Popolo in si 
zvečer privoščili slavni tiramisu na 
romantičnih Španskih stopnicah, s 
katerih smo imeli odličen pogled 
na najdražje trgovine, kot so Prada, 
Dior in Gucci. 

Četrti dan smo jutranji čas 
izkoristili za pakiranje prtljage, 
katero smo shranili v posebni sobi, 
da smo jo lahko pozneje samo 
pobrali in odšli na vlak. Ta dan smo 
si ogledali Baziliko Marije Snežne 
in ponovno obiskali Vatikan, kjer 

smo spremljali, kako je papež 
Frančišek nagovoril ljudi, ki so 
prišli iz različnih držav. Nato smo 
se vkrcali na turistični avtobus in 
si ogledali še nekaj znamenitosti. 
Zadnje ure smo izkoristili za 
nakup spominkov in zadnji obrok 
v večnem mestu. Okoli 4. ure 
popoldan smo odšli na vlak.

Domov smo se vrnili pozno 
zvečer, utrujeni in malce žalostni, 
ker se je naš čas v Rimu prehitro 
iztekel.

Taja Colja, Kaja Skrt in Maruša Štor, 
3. a
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Iz dijaškega doma v Ljubljano
»Fantastično, gremo v Ljubljano 

na lučke,« je vršalo v dijaškem 
domu. In tako se je v torek, 5. 
12. 2017, kar 71 dijakov podalo v 
prestolnico. Najprej smo si ogledali 
mestno jedro in občudovali lučke, 
ki so se ob nastopu mraka počasi 

prižigale in v temi zasijale v vsej 
svoji veličini. Srečali smo tudi 
Miklavža. Malo premraženi smo 
se nato podali v kino Komuna, 
kjer smo solznih oči spremljali 
film Čudo. Ob gledanju filma smo 
spoznali, da nas v današnjem svetu 

najprej pritegne tisto, kar je na 
površini, zato potrebujemo veliko 
časa, da vidimo več, da vidimo, kaj 
ljudje doživljajo v svoji notranjosti.

      
Janja Bizjak, 2. č

Pločevinasta smrečica
Smeti. V dijaškem domu smo 

jih spet začarali. Iz CD-jev in 
odpadnega šeleshamerja smo 
izdelali snežinke. Iz konzerv, ki 
so nam jih pomagali zbirati v naši 
kuhinji, pa klobuke, snežaka in 
prav posebno smrečico. Pri izdelavi 
so nam priskočili na pomoč tudi 

mladostniki iz Ciriusa iz Vipave. Ob 
dnevu odprtih vrat so izdelavo naših 
mojstrovin lahko občudovali bodoči 
dijaki, v prazničnih dneh pa bodo 
okraski čarobno vzdušje pričarali v 
našem domu.

Janja Bizjak, 2. č

Sneg in druge prigode iz Berlina

V četrtek, 30. novembra 2017, 
smo se dijaki in dijakinje 3. 
letnika gimnazijskega programa, 
ki se učimo nemško in francosko, 

odpravili na jezikovno ekskurzijo v 
Berlin. Berlin je, kot glavno mesto 
Nemčije s približno 3,5 milijona 
prebivalci, drugo največje mesto 

v Evropi in eno pomembnejših 
kulturnih, političnih, gospodarskih 
in prometnih središč. Nadaljnje štiri 
dni smo bili nastanjeni v prijetnem 
hostlu »Happy Bed«, ki nam je 
ponujal toplo zatočišče za večerno 
druženje in slasten zajtrk za dober 
začetek dneva. Ekskurzija je bila 
malo drugačna od ostalih, saj smo 
morali dijaki vnaprej pripraviti 
referate in se razdeliti v skupine, 
ki so nas potem namesto vodičev 
vodile po mestu. Naučili smo se 
uporabljati podzemno, kupovati 
karte, ohraniti mirno kri, ko se 
sošolec izgubi, ter se nasploh znajti 
v velikem mestu. Čeprav velja 
Berlin za mesto brez značilnega 
kulturnega središča in znamenite 
renesančne arhitekture, ima še 
vedno bogato zgodovino in veliko 
kulturnih znamenitosti. Všeč mi je 

bil moderni pridih stavb in odprtost 
do drugačnosti, bi pa bilo še lepše, 
če med našim ogledom po mestu ne 
bi potekalo toliko prenov oziroma 
gradnje stavb. Vsak dan je bil zelo 
pester in naporen, saj smo si le tako 
lahko ogledali čim več znamenitosti 
in dodobra izkoristili dan. 
Ogledali smo si znamenite muzeje 
Checkpoint Charlie, Topographie 
des Terrors in spomenik žrtvam 
holokavsta. Sprehodili smo se 
skozi Brandenburška vrata in po 
Aleksandrovem trgu, kjer smo si 
ogledali visok televizijski stolp, 
mestno hišo in svetovno uro. 
Najbolj me je navdušil z raznimi 
grafiti porisan ostanek berlinskega 
zidu. Z dvonadstropnim vlakom 
smo se odpeljali tudi v berlinsko 
predmestje Potsdam, kjer smo si 
ogledali dvorec Sanssouci, nekdanjo 

poletno rezidenco pruskega kralja 
Friderika II. Velikega. Kljub mrazu 
pa zna biti Berlin v zimskem času 
zelo romantičen. Med našim 
obiskom je kar dvakrat snežilo, proti 
večeru pa so se prižgale lučke in vse 
je bilo božično razpoloženo, tako da 
so bili večerni sprehodi prijetnejši 
od tistih v bolj zgodnjih urah. 
Naše pohajkovanje se je končalo v 
ponedeljek v poznih nočnih urah, 
ko smo leteli nazaj proti ljubemu 
domu.

Berlin, bis bald! 

Kristina 
Gregorič, 

3. b

Staro leto se poslavlja …
V petek, 15. decembra 2017, smo z novoletno 

prireditvijo proslavili konec starega leta, pozdravili 
prihajajoče leto 2018 in obeležili dan samostojnosti in 
enotnosti. 

Na odru se je pelo, igralo in plesalo. Naš 
program pa so s svojim nastopom popestrili še 
malčki iz Otroškega vrtca Ajdovščina in učenci 
Osnovne šole Danila Lokarja. 

Bilo je prisrčno in lepo.

Ob novem letu vam želimo ...

Uživaj v življenju, zabavaj se, 
smej se in ljubi. Želim ti lepe in 
vesele praznike.

Dijaki 3. č

V novem letu ti želim veliko 
uspehov, ljubezni, sreče in znanja. 
Želim ti, da bi imel/-a več srečnih 
in veselih kot žalostnih dni. Naj ti 
bodo dnevi obsijani s soncem in 
pozitivnimi mislimi. Želim ti, da 
vedno stojiš za svojimi besedami in 
se ne uklanjaš drugim. Vztrajaj pri 
svojih odločitvah in zastavljenih 
ciljih svojega življenja.

Dijaki 3. č

 
Vem, da se med prazniki radi 

sladkamo, zato ti za novo leto 
želim čim bolj športno postavo.

Dijaki 3. d

Želim si, da bi se v tem božičnem 
času ljudje še bolj zbližali in se 
imeli radi. Želim ti veliko topline, 
obilo zdravja in uspehov v 
prihajajočem letu. Naj bo sladko 
kot čokolada in predvsem veselo, 
obdano z ljudmi, ki te imajo radi. 

Dijaki 3. e

Takole, bliža se konec tega leta, 
novo pa nam je vedno bližje. V 
prihodnjem letu ti želim zdravja, 
sreče, veselja … Seveda tudi 
uspehov v šoli ali službi, pa brez 
stresa. Če si samski/-a, ti želim, 
da spoznaš svojo drago oziroma 
svojega dragega. Na najdaljšo noč 
v letu pa le pazi, koliko alkohola 
bo v krvi! 

Dijaki 3. e

Želim ti … 
dobrega prijateljstva, 
adrenalinskih izkušenj, 
vsega dobrega, 
uresničljivih želja in ciljev, 
čim manj žalosti in slabe volje
ter mnogo smeha in veselja. 

Dijaki 3. e

Želim ti čim več nasmejanih 
dni in dobrih, pravih prijateljev 
ter dobre odnose v družini. 
Upam, da bo leto zate čim 
boljše, eno najboljših, in da se 
ti uresniči čim več želja. 

Dijaki 3. e

Želim ti manj stresa v šoli ali 
v službi, naj bo leto uspešno. 
Veliko sreče v ljubezni in časa, 
preživetega v naravi. Dobrih 
odnosov v družini in lepih 
trenutkov s prijatelji. 

Dijaki 3. e


