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Pilonovci!

Želimo vam prijetne, sproščujoče in zabavne 
počitniške dni. Naberite si novih moči in idej 
za novo šolsko leto.

Ravnatelj in zaposleni
Srednje šole Veno Pilon  Ajdovščina

TUDI TO SEM
V Mladini, 17. 6. 2016, sem prebrala pismo, v 
katerem podpisani znanstveniki Kemijskega inštituta in 
Nacionalnega inštituta za biologijo podpirajo predlagano 
spremembo zakona o visokem šolstvu, ki bi univerzam 

njihovem mnenju »bo pravzaprav uzakonjeno« njihovo 

število talentov iz tujine.

njeni domeni, nikakor pa ne pridejo v poštev rešitve, ki 
upoštevajo samo vidik  koristnosti in uporabnosti.

opredeljujejo strogo razumsko in se ogibajo sleherne 

oblikuje narodna zavednost in pozitivna samopodoba, 

oddajanju verzij projektov v slovenskem jeziku odpraviti 

nadaljnjega razvoja ne bomo zagotovili tako, da se bomo 
od sveta izolirali, ampak se z njim še bolj povezali. S temi 
njihovimi besedami se strinjam, dodajam pa, da ne bi 

zahtevno znanstveno in umetniško resnico. Iz istega 

z avtorji omenjenega besedila je dokazal svojo duhovno 
širino in uspešno zavrnil poskuse po marginalizaciji 

poceni prodali tako kot vse drugo?

KDO: Dušan Bolko, prof.
DELOVNO MESTO: učitelj športne vzgoje

ZA VAS ... 
GLAS ŽENSKE 2016

Dušan, na naši šoli ste starosta 
športne vzgoje. Vzgojili ste mnoge 
generacije športnikov in prav go-
tovo opažate razlike v športnem 
udejstvovanju mladih od svojih 
začetkov do danes. Kako vam v 
današnjem času interneta in virtu-
alne resničnosti še uspeva motivi-
rati dijake za šport? Kaj šport lah-
ko da mladim?

Če me že razglašate za starosto 
športne vzgoje na šoli, naj povem, 
da se je moja poklicna pot začela 
takoj po diplomi na Visoki šoli 
za telesno kulturo v Ljubljani leta 
1976. Kot mlad učitelj sem dobil 
prvo zaposlitev na osnovni šoli v 
Ajdovščini in na Otlici. Po  devetih 
mesecih dela, sem moral na služenje 
vojaškega roka. Po vrnitvi iz JLA 
sem se v mesecu maju 1978 zaposlil 
na Šolskem centru Ajdovščina, 
kjer sem še danes. Le ime šole se je 
medtem nekoliko spremenilo. Prve-
ga septembra letos bo tako minilo 
štirideset let neprekinjenega dela z 
mladimi na področju športa oziro-
ma športne vzgoje. Na minula de-
setletja me vežejo čudoviti spomi-
ni na sodelavce in številne generaci-
je dijakov. Če potegnem vzporedni-
co med nekdanjimi generacijami in 
današnjo generacijo, ne ugotavljam 
bistvenih razlik. Mladi imajo šport 
in gibanje od nekdaj radi.  Giban-
je je namreč človekova stalnica, ki 
omogoča ohranitev vrste in njen 
razvoj. Sedanjo generacijo mladih 
mikajo nove tehnologije, internet in 
sodobni telefoni, res pa je tudi, da 
na ta način spoznavajo nove športe 
in postajajo vse bolj zahtevni. Novi 
modni trendi, med njimi tudi »biti 
lep in �t«, ženejo zlasti dekleta v 
različne telesne aktivnosti, česar za 
obdobje v osemdesetih ne bi mogel 
trditi. 

Z motivacijo dijakov danes ni-
mam večjih problemov. Že na 
začetku šolskega leta predstavim 
vsebine, metode dela in cilje, ki 
naj bi jih pri pouku dosegli. Učitelj 
potrebuje le odločnost in energijo, 
da vztraja pri zastavljenih nalogah 
in to zahteva tudi od dijakov. Če je 
odnos obojestransko korekten, se 
na koncu leta veselimo vsi skupaj. 

Opažam, da dijaki hitro »prečitajo« 
učitelja, če ostane samo pri bese-
dah in svojih obveznosti ne izpolni. 
Učiteljeva nedoslednost ruši kon-
tinuiteto pedagoškega procesa in 
ustvarja kaos v delu z mladimi. V 
končni fazi pa meče slabo luč na ce-
lotno institucijo in ima za kolektiv 
zelo negativne posledice.

Kaj šport lahko da mladim? Tukaj 
bom citiral misli ameriškega pro-
fesorja �lozo�je in etike športa 
Russella W. Gougha: »Šport lah-
ko uči. Šport gnete človeško snov. 
Šport združuje. Šport tolaži. Šport 
lahko človeka dvigne. Šport v resni-
ci lahko deluje zelo pozitivno - ne 
vedno in ne vedno popolnoma, a 
vendar lahko.« To je pomembno.

Pred kratkim ste skupaj z drugi-
mi kolegi že tradicionalno prekole-
sarili pot izpred naše srednje šole 
do Ankarana. Kako skrbite za svo-
jo telesno pripravljenost? So vam 
bližje individualne ali skupinske 
športne aktivnosti? 

Res je, 27. maja smo se na po-
budo kolegic odpravili na že de-
veti tradicionalni kolesarski 
izlet iz Ajdovščine do Ankara-
na. Ta športni dogodek od vsake-
ga udeleženca  zahteva dobro tele-
sno pripravljenost, je test naše 
vzdržljivosti. Hkrati pa je tudi način 
ustvarjanja  pozitivne klime v kole-
ktivu, daje možnosti za sodelovan-
je in pomoč, solidarnost, tovarištvo, 
prijetno druženje in pristno deba-
to. Sam sem v skrbi za telesno do-
bro pripravljenost z leti marsi-
kaj spremenil. Če sem v mladosti 
prisegal na kolektivne športe, igre 
z žogo (nogomet, košarka, odboj-
ka), sem sedaj pristaš individualnih 
športov, kot so nordijska hoja, lažji 
tek, plavanje, kolesarjenje in delo 
v  šolskem hidravličnem �tnesu. 
Naprave v šolskem �tnesu nudijo 
idealne pogoje za razvoj dinamične 
moči in aerobnih sposobnosti telesa 
zlasti v zimskem času, ko je giban-
je na prostem oteženo. Priporočam, 
da se jih v večji meri poslužujejo 
tudi naši učitelji.

Vemo, da vam je še posebej všeč 
odbojka. Mnogo let ste bili tren-
er naše šolske odbojkarske ekipe. 

Kakšni so vaši spomini na ta leta?
Pravilno ugotavljate, da mi je od-

bojka še posebno všeč in da sem 
»zaljubljen« v to športno igro. Ven-
dar je moja prva resnična ljube-
zen nogomet. Z nogometom sem 
se srečal že v osnovni šoli in pozne-
je postal član mladinske ter članske 
ekipe NK Primorja. Nogomet je 
postal tudi del moje študijske us-
meritve. V tretjem in četrtem let-
niku sem se odločil za specializaci-
jo na področju nogometne igre in 
končal študij z diplomsko nalogo, 
s katero sem pridobil profesional-
no licenco diplomiranega trener-
ja za nogomet. Kot trener Primor-
ja sem klub v sezoni 1980/81 drugič 
v zgodovini kluba pripeljal v enot-
no SNL. To si štejem še v posebno 
zadovoljstvo na področju trener-
skega dela. Tu pa s svojim treners-
kim delom nisem zaključil. Že med 
študijem sem spoznal praktično up-
orabnost odbojke za srednješolsko 
populacijo. Opravil sem izpite za 
trenerja odbojke in kot trener de-
loval tudi v zamejstvu, kjer sem si 
pridobil še dodatne izkušnje. Za od-
bojko sem navdušil številne gener-
acije tako med rednim poukom kot 
med treningi odbojkarskega krožka. 

Spomini na te čase so neskončno 
lepi, saj smo  na republiških tek-
movanjih dosegali  odlične rezul-
tate. Med najpomembnejšimi je 
leta 1995 doseženo prvo mesto na 
državnem prvenstvu v odbojki na 
mivki, naslednjega leta pa smo v 
tem športu v Velenju imeli najboljšo 
srednješolsko igralko. Ponosen sem 
tudi na prvo mesto ekipe dijaškega 
doma na državnem prvenstvu v 
Ško!i Loki 2001. Zmage so nas raz-
veseljevale, še bolj pomembni pa so 
bili trenutki druženja, medsebojne-
ga sodelovanja in fair playa. 

Sredstva javnega obveščanja 
nas dnevno seznanjajo z neprim-
ernim obnašanjem gledalcev do 
sodnikov, igralcev in navijačev 
nasprotne ekipe. Kaj mislite o 
navijaški kulturi na Slovenskem?

Navijaštvo je kot svetovni pojav 
prisotno v vseh športih. Navijači, ki 
se združujejo v skupine, naj bi bo-
drili svoje ekipe in igralce na igrišču. 

Žal je navijaštvo kot oblika subkul-
ture že od samih začetkov poveza-
no z nasiljem. Trenutne družbene 
razmere (velika brezposelnost, 
revščina in mladi, potisnjeni na ob-
robje družbe) so generator nega-
tivnih oblik navijanja. Poleg huli-
ganstva se skozi navijaštvo manife-
stirajo tudi skrajne politične ideje, 
za katere smo mislili, da so za ved-
no ostale na smetišču zgodovine. 
Na stadionih se pojavljajo simboli 
in ideje neonacizma, rasne diskrim-
inacije in posledično navijaško hu-
jskanje k nasilju. Tudi Slovenija za 

te pojave ni imuna. Priča smo izgre-
dom kot pred nedavnim med no-
gometnima ekipama  Ljubljane in 
Maribora. Zahodne države so sprej-
ele izredno strogo zakonodajo v 
zvezi z nasiljem navijačev. Sloveni-
ja na tem področju zaostaja. Skrajni 
čas je, da tudi pri nas zakonsko ure-
dimo to področje. Sam sem pristaš 
ničelne tolerance do slehernega 
nasilja. Naša naloga je, da mlade 
vzgajamo v duhu tolerantnos-
ti, sodelovanja ter pristnega in do-
bronamernega športnega navijanja.

PRIREDITEV BREZ MEJA

Čestitamo dijakinjam Aniki Črnigoj, Lauri Pipan in Lani Volk za izre-
den uspeh, ki so ga dosegle na mednarodnem literarnem natečaju Glas 
ženske 2016 na temo Socialna omrežja povezujejo ali ločujejo ljudi?

Anika Črnigoj in Laura Pipan sta si delili prvo nagrado za prispevka v 
slovenščini, Lana Volk pa je za svoje besedilo v italijanščini prejela prvo 
nagrado žirije. 

Objavljamo odlomke nagrajenih prispevkov

»Kaj pa socialna omrežja, ki so nepogrešljiv, danes za marsikoga celo zelo 
pomemben del medijev? Ta zagotovo ljudi povezujejo,« je skušala utemelji-
ti svojo trditev.

»Mogoče je res, kar praviš. A ti si povezana le z njimi, navideznimi pri-
jatelji, ki jih povečini sicer sploh ne poznaš. Nas, ki smo trenutno tukaj, s 
tabo, pa si popolnoma odklopila,« ji je premišljeno odvrnila babica. »Sploh 
pa se veliko tvojih vrstnikov prepogosto zateka v te navidezne svetove, kjer 
naj bi našli svojo oporo v drugih stvareh oziroma ljudeh. In tako se rodi 
odvisnost,« je še dodala.

Anika Črnigoj, 3. e

Socialna omrežja so kot hobotnica s številnimi lovkami, ki nas nezaved-
no objamejo, se prisesajo v vsako našo poro in nas prisilijo, da z njimi di-
hamo in živimo. Že vsako drobno misel upora odločno in spretno zatrejo z 
manipulativnim pravkar ponujenim in življenjsko pomembnim podatkom. 
Ali je res tako? /…/ 

Nomenestomen
Evolucija se ne meni za mnenje posameznika. V svoji borbi za obstanek iz-

koristi najmočnejši in najprilagodljivejši gen, ki se izrazi v trenutni situaci-
ji. Je gonilo obstoja človeške družbe in celotne narave. V tej borbi so svoje 
mesto dobila tudi socialna omrežja. Le vprašanje je, ali bo njihova ekspresi-
ja v korist družbe ali v njeno pogubo.

Vse je v imenu: naj nas spletna omrežja ne zamrežijo in spletejo kopreno 
čez naše oči in razum, ampak med sabo v mrežo povežejo vozlišča srečnih, 
umirjenih, zmernih, svobodnih ljudi. In naj izpolnijo poslanstvo socialnega 
omrežja, da (p)ostanemo sočutni in pozorni do sočloveka. 

Laura Pipan, 3. a

Tutti rivedono le ultime notizie su Facebook o guardano le foto su Insta-
gram con tanto zelo che non sono consapevoli della loro vita, la vita fuo-
ri del pezzo di vetro brillante dove il tocco ha il ruolo del fatto compiuto. 
È comprensibile che con sviluppo tecnologico sia cambiata anche la for-
ma della comunicazione tra la gente. Ma non posso trascurare il fatto e non 
chiedermi se la gente con aiuto del social network sta diventando più comu-
nicativa solo perché in questo modo si può presentare nella luce migliore, 
farsi vedere agli altri così come vorrebbe essere.

Lana Volk, 4. a

VRNITEV V ANTIČNO GRČIJO

V petek, 3. 6. 2016, smo dijaki 
prvega letnika gimazije SŠ Veno 
Pilon Ajdovščina obudili antične 
olimpijske igre. Dekleta smo si po 
zgledu grških tog izdelala obleke  in 
si nadela zlat nakit, fantje pa so se 
oblekli v bela oblačila. S prižigom 
bakle, z nagovorom bogovom in  
s slovesno obljubo tekmovalcev 
smo olimpijske igre uradno odprli. 
Medtem ko so fantje tekmova-
li v različnih disciplinah, kot so na 
primer met kopja (vortexa), tek, 

skok v daljino, met diska (frizbi-
ja) in štafeta, smo dekleta najprej iz 
oljčnih vejic spletla vence za zmago-
valce, nato pa z vzkliki tekmovalce 
tudi spodbujala. Zmagali so: Ivan 
Rudolf v skoku v daljino, Tadej Ko-
bal v teku, Jure Štrancar v metu vor-
texa, Timotej Cotič v metu frizbija  
in   1. b v štafeti. Igre smo zaključili 
s podelitvijo nagrad in vencev zma-
govalcem ter z zahvalo bogovom. 
Na koncu so nas profesorji prese-
netili še s pravim grškim jogurtom 
in čokoladnim posladkom. Ponov-
na obuditev antičnih olimpijskih 
iger je bila uspešna, v njej smo vsi 
zelo uživali in prav gotovo nam bo 
še dolgo ostala v spominu. 

Lara Žvanut in Špela Blagonja, 1. a
Na prireditvi Brez meja, ki se je 

odvijala 2. junija v Dvorani prve 
slovenske vlade, se je predstav-
il dekliški zbor naše šole, ki ga 
s pomočjo korepetitorke Metke 
Jereb vodi strokovna magistrica 
Neda Sancin, in šolska francos-
ka gledališka skupina pod men-
torstvom francoskega profesor-
ja Samuela Farsurja. 11 dijakov, 
ki se učijo francoščine, je uprizo-
rilo odlomek iz dela Migranti, s 
katerim so sodelovali na franko-

fonskih dnevih v Celju. Dekliški 
pevski zbor pa se je letos udeležil 
zborovskega festivala v Toskani. 
Na omenjeni prireditvi so dekleta 
zapela pesmi, ki so se jih naučila v 

Toskani, pa tudi tiste, s katerimi so 
se predstavila na dveh koncertih v 
okviru festivala.

NS

OBISK AVSTRIJSKE KOROŠKE

Dijaki drugih letnikov gimnazi-
jskega programa smo se v pone-
deljek, 30. 5. 2016, udeležili stro-
kovne ekskurzije na avstrijsko 
Koroško. Obiskali smo Slovens-
ko gimnazijo v Celovcu in deželno 
hišo ter se sprehodili po središču 
Celovca. Na koncu smo se povz-
peli na prečudoviti grad Ostrovica, 
kjer smo spoznavali srednjeveško 
življenje dvorjanov.

Ko smo vstopili v Slovens-
ko gimnazijo, smo bili pozitivno 
presenečeni. Šola je zelo lepa, mod-
erna, prenovljena in precej velika. 
Tamkajšnji profesor slovenščine 
nam je predstavil program in de-
lovanje šole. Takoj smo spoznali, da 
se precej razlikuje od naših sloven-
skih šol. Dijaki se učijo slovenščino 
in nemščino na enaki ravni, nekat-
eri pa se učijo še italijanščino. Tudi 
pouk poteka v različnih jezikih in 
tako so dijaki po končanem šolanju 
zmožni tekoče komunicirati v vseh 
treh jezikih, kar ima v današnjem 
času izredno velik pomen. Nato je 
do nas prišla dijakinja, ki nam je 

skozi oči dijakov predstavila šolo, 
in presenečeni smo bili, ker ni ome-
nila niti ene pomanjkljivosti te 
ustanove. Resnično smo občudovali 
te šolarje zaradi njihove volje, moči, 
motivacije in želje za učenje tol-
iko različnih jezikov. Prav slovens-
ki dijaki, ki obiskujejo to šolo, skrbi-
jo za ohranjanje slovenščine zunaj 
državnih meja, krepijo domovinsko 
zavest in pripadnost Sloveniji.

Nato je sledil obisk deželne hiše 
v Celovcu, kjer nam je duhovi-
ta vodička v Dvorani grbov pri-
povedovala o knežjem kamnu, 
ustoličevanju knezov in življenju 
Slovanov na avstrijskem Koroškem. 
Tudi ime dvorane ni naključno, 
kajti v njej je okrog 300 grbov iz 
različnih dežel in držav. Zatem pa 
smo odšli v deželni parlament, kjer 
se zbira deželni zbor. Dijaki smo se 
posedli za mize, kjer sedijo poslan-
ci, in se počutili precej pomembne 
in ponosne, ker zasedamo poslanske 
stolčke. Vodička nam je ponovno 
na humoren način predstavila de-
lovanje zbora in njegovo funkcijo v 

deželi. Članica zbora je tudi Sloven-
ka, kar je le še  dokaz več, da imajo 
Slovenci pomembno  vlogo pri soo-
blikovanju podobe dežele.

Na zaključku ekskurzije smo obis-
kali grad Ostrovica, kjer nam je 
vodič zanimivo predstavil življenje 
na gradu. Ni nas moril z nepot-
rebnimi letnicami, imeni in nazi-
vi vladarjev, ampak nam je zgodo-
vino predstavil nazanimivejši način. 
Opisal nam je obrambni sistem gra-
du, oblačila dvorjanov, orožje, s kat-
erim so se borili proti Turkom, op-
remo vitezov, različna umetnostna 
dela takratnih umetnikov in rodbi-
no Khevenhüller, ki je lastnica gra-
du. Prestavili smo se v 15. stoletje, 
začutili dih srednjeveškega življenja 
in spoznavali prednosti ter tudi 
mnoge slabosti dvornega življenja. 
Dijaki smo bili najbolj navdušeni 
nad humorno anekdoto o velikanu, 
ki je branil grad in prestrašil celo 
neustrašne Turke.

Okrog 18.00 smo se polni vtisov 
vrnili v Ajdovščino. Za vzor nam 
bodo slovenska poslanka, ki se ak-
tivno vključuje v politično doga-
janje na Koroškem, različni literar-
ni umetniki, ki z močjo jezika skrbi-
jo za obstanek in razvoj slovenščine, 
in dijaki v slovenski gimnaziji, ki 
se s ponosom predstavijo »Ich bin 
Slowenisch« ali »Io sono Sloveno« 
oziroma »Jaz sem Slovenec«.

Jure Ličen, 2. a

RADI PIŠEMO Z ROKO 

S projektom Radi pišemo z roko 
smo tudi na naši šoli obeležili teden 
vseživljenjskega učenja, ki je po-
tekal med 19.5. in 27.5. 2016. Tri-

najst deklet prvega in drugega let-
nika obeh programov je poiskalo 
citate in fragmentarne zapise iz Pi-
lonove avtobiogra�je Na robu ter 
z njimi popisalo pešpot od sred-
nje šole do Pilonove galerije. Pri 
svojem delu so dekleta naletela na 
raznovrstne, predvsem pa pozitivne, 
odzive mimoidočih Ajdovcev. Tako 
popisana tla bodo dajala Ajdovščini 
dušo mesta kulture vsaj še leto dni, 
obenem pa nas uvajajo v obeležje 

100-letnice smrti Pilona, ajdovskega 
največjega umetnika.
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9. tradicionalno kolesarjenje zaposlenih SŠ Veno Pilon Ajdovščina od Ajdovščine do Ankarana

Strokovna ekskurzija 3. letnikov PV v Benetke

Utrinek s fotoorientacije, OIV, 3. letniki PV

... OD  PILONOVCEV


