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TUDI TO SEM

... OD PILONOVCEV

KDO: TONE JERONČIČ
Dijakom ste bili v aktivnem času 

učiteljevanja poznani kot predan 
zgodovinar, čeprav ste po izobraz-
bi tudi geograf. Je bila zgodovina 
vedno prioriteta na vaši poklic-
ni poti ali vas je morda vrtinec na-
ključij porinil na to področje?

Pred vpisom na Filozofsko fakul-
teto sem najprej razmišljal o študiju 
nemščine in latinščine, vendar sem 
se bal, da bom imel težave z zapo-
slitvijo. 

Ko sem se leta 1971 vpisoval na Fi-
lozofsko fakulteto, sem bil nekoliko 
bolj naklonjen           geografiji kot 
zgodovini, vendar sem zaradi pri-
dobitve štipendije navedel, da bom 
študiral zgodovino pod A in geogra-
fijo pod B. Tega potem nisem ho-
tel ali smel spreminjati. Leta 1976 
sem diplomiral. Tedaj so  na ajdo-
vski gimnaziji in poklicni gradbeni 
šoli razpisali mesto zgodovinarja in 
učitelja predmeta Samoupravljanje s 
temelji marksizma. V Ajdovščini je 
bila moja prva in zadnja zaposlitev. 

Tehnike poučevanja so se v za-
dnjih 50 letih korenito spremenile. 
Kako ste sami doživljali spremem-
be na tem področju?  

Na začetku moje poklicne poti 
smo bili učitelji predvsem predava-
telji, kasneje pa je prevladalo stali-
šče, da morajo dijaki postati  aktivni 
soudeleženci  pouka, kar smo dose-
gli z uvajanjem aktivnih metod dela. 
Priznam, da je bilo težko začeti z no-
vim načinom, ker smo na Filozofski 
fakulteti dobili premalo pedagoške-
ga in didaktičnega znanja.  Hkra-
ti pa so tudi izkušnje pokazale, da  
nove metode ne prinašajo pričako-
vanega učinka. Pri zgodovini je za-
nimiva pripoved učitelja  pritegnila 
dijake bolj kot skupinsko ali indivi-
dualno delo ali delo s tekstom. 

Ponovne uvedbe mature leta 1995 
sem se veselil, ker se mi je zdelo, da 
se mora gimnazija zaključiti z ma-
turo kot končnim rezultatom štiri-
letnega izobraževanja. Žal se je po-
kazalo, da ima matura, kot je bila 
zamišljena po usmerjenem izobra-
ževanju, tudi veliko pomanjkljivo-
sti.

Vaši najožji sodelavci vedo pove-
dati, da ste strasten bralec. Kakšno 
mesto zaseda literatura v vašem ži-
vljenju?  Po kateri literarni zvrsti 
radi posegate?

Berem več  kot pred leti, ko so bili 
otroci še majhni. Kaj najraje berem? 
Najraje romane z zgodovinsko, pu-
stolovsko in znanstvenofantastično 
tematiko. Všeč so mi potopisi, bio-
grafije in ljubezenski romani. Pre-
biram dnevno časopisje, da bi bil na 
tekočem z gospodarstvom, politiko 
in kulturo. Poglabljam se v strokov-
no literaturo, vendar zdaj v pokoju 
že malo manj. Všeč so mi tudi dela 
z razmišljujočo tematiko: o proble-
mih človeštva, človeškem znača-
ju, okoljski problematiki in duhov-
nosti. Ob upokojitvi so mi kolegi 
iz zgodovinsko-geografskega akti-
va kupili zelo zanimivo knjigo Sapi-
ens – kratka zgodovina človeštva, ki 
me je zelo navdušila, saj obravnava 
razvoj človeštva na filozofski način. 
Zato bi jo priporočal v branje.

Odmik od aktivne redne zaposli-
tve prinaša kar nekaj sprememb, 
zagotovo pa se človek lahko konč-
no ukvarja z dejavnostmi, za ka-
tere mu je prej zmanjkovalo časa. 
Katerim stvarem se boste bolj po-
svečali v prihajajočih letih?

Spoštujem načelo »zdrav duh v 
zdravem telesu«, zato se posvečam  

» Dobro jutro,« so me pred kratkim pozdravile lepe 

telovadbi v fitnesu, pohodom v hri-
be ali teku.  Tudi sedaj imam svo-
je vsakodnevne zadolžitve: prevoze 
otrok v šolo, domov in k popoldan-
skim aktivnostim, pomoč v gospo-
dinjstvu in pri urejanju doma ter 
okolice. Obdelujem manjši vrtiček 
in pridelujem eko zelenjavo. Svo-
jo »profesijo« sem obesil na klin in 
jo zamrznil za nedoločen čas. Sicer 
svoje zgodovinsko, geografsko in 

drugo znanje uporabljam za pomoč 
svojima osnovnošolskima otroko-
ma. Ni mi dolgčas, vstajam enako 
zgodaj kot prej in tudi spat grem ob 
istem času. Lahko se posvečam  re-
ševanju križank, rebusov in sudoku-
jev. 

V načrtu pa imam tudi učenje tu-
jih jezikov in izpopolnjevanje že 
osvojenih. Gotovo se bo našlo še kaj.

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV

Še v prazničnem decembru, 19. 12. 
2014, je bila v dvorani Prve sloven-
ske vlade v Ajdovščini božično-no-
voletna prireditev dijakov Srednje 
šole Veno Pilon, ki jo vsako leto po-
novimo trikrat. Jutranji prireditvi 
sta namenjeni dijakom, večerna pa 
staršem.   

Vsebina predstave je bila vezana na 
pravljice in pesmice, ki kmalu po za-
četku šolskega leta začnejo nastaja-
ti v vsakem od oddelkov  4. letnikov  
Predšolske vzgoje. Dijaki in dijaki-
nje pesmice sami tudi uglasbijo. Le-
tos je skozi vse pravljice »pihala bur-
ja« – to je bila izbrana tematika, ki 
so ji dijaki sledili. In tudi predstava 
se  je začela z burjo, jo počastila in ji  
priznala mesto tu, v Vipavski dolini 

in Ajdovščini. Burja je odnesla pike 
pikapolonici in nagajale zajčkom, da 
se niso mogli igrati, prinesla je tudi 
sneg v dolino in snežaka, ki je oživel 

in zaplesal. A burja je ponovno zapi-
hala in ga odnesla. Zmedo je naredi-
la tudi med knjigami v knjižnici … 
vsemu navkljub pa vseh črk ni pre-
mešala in ne odnesla vseh knjig. V 
rokah dijakinj se je znašla knjiga, ki 
se je začenjala z letnico 1914; o  Slo-
vencih v vojni  za časa Avstroogrske, 
hotenju bridke usode, da se sloven-
ski vojaki niso vrnili domov že v je-
seni istega leta, kot so  sprva priča-
kovali. Jesen se je prevesila v zimo 
tudi za vojake na zahodni fronti in 
prišel je božič s spontanim božič-
nim premirjem leta 1914. Nastopa-
joči dijaki so si med drugim zaže-
leli tudi, da ne bi bilo več vojne … 
In praznične pesmi, kar nekaj jih je 
bilo,  so nas odnesle praznikom na-
proti.

Skozi predstavo so nas popeljali 
dijaki kot recitatorji, pevci, plesalci 
in instrumentalisti. Vsi po vrsti so 
bili čudoviti in skupaj smo ustvari-
li to, kar smo na začetku poimeno-
vali  božično-novoletna  prireditev. 
Mi  verjamete?  Še vedno se lahko o 
tem sami prepričate, saj si prireditev 
lahko ogledate na You Tube (… pri-
reditev vp …). 

Vsem nastopajočim, njihovim 
mentorjem ter tehnični ekipi se za-
hvaljujem. 

Metoda Malik, prof. glasbe

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ASTRONOMIJE

V soboto, 10. 1. 2015, se je na Sre-
dnji šoli Veno Pilon Ajdovščina od-
vijalo državno tekmovanje iz znanja 
astronomije za osnovnošolce in sre-
dnješolce. Štirje dijaki so na tekmo-
vanju dosegli srebrno priznanje in s 

tem dokazali, da sodijo med dijake 
z zelo obsežnim znanjem s področja 
astronomije. 

Društvo matematikov, fizikov in 
astronomov Slovenije nas je pohva-
lilo kot odlične gostitelje. Na dan 
tekmovanja smo odprli tudi razsta-
vo fotografij astronomskih objek-
tov, ki so nastale v zadnjih treh le-
tih ukvarjanja z astrofotografijo na 
naši šoli. Občanom sporočamo, da 
si razstavo lahko ogledate v pritličju 
naše šole.  

Andrej Rutar, prof. 
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KO SREDNJEŠOLSKA BURJA PIHA PO VRTCIH

Projekt prazničnih igric po vrtcih 
je postal prepoznavni način dobre-
ga povezovanja šole z lokalno sku-
pnostjo in vrtci, ki četrtošolcem iz-
obraževalnega programa Predšolska 
vzgoja omogočajo opravljanje prak-
tičnega usposabljanja z delom v času 
njihovega štiriletnega šolanja. 

Projekt prazničnih igric na šoli iz-
vajamo že vrsto let. Vsako leto ga 
nekoliko spremenimo z namenom, 

da dijaki pokažejo usposobljenost 
za dramatizacijo, scenografijo, igro 

in uglasbenitev umetnostnega dela. 
Novoletne igrice so avtorska dela 
dijakov pod mentorstvom učiteljic 
strokovnega modula Ustvarjalno iz-
ražanje otrok in drugih izbirnih mo-
dulov.

Projekt je  precejšen organizacijski 
zalogaj za SŠ Veno Pilon Ajdovšči-
na. Zahteva prilagoditev šolskega 

urnika, sodelujočih spremljevalcev 
in dijakov. Letos smo izpeljali kar 
125 nastopov v različnih vrtcih in 
razredih prve triade osnovne šole po 
Vipavski dolini, Notranjski, Krasu, 
zamejstvu, Goriški, Soški dolini, na 
Idrijskem in tudi po škofjeloškem 
koncu. 

Dnevno so dijaki odigrali tri raz-
lične igrice: Pikapolonica išče pike, 
Burja v zajčkovi deželi in Burja reši 
zmedo. O uspešni izvedbi so nas 
najbolj prepričali malčki v vrtcih, 
ki so na koncu nastopov obsedeli in 
čakali, da se bo dogajanje kar nada-
ljevalo. 

Ob zaključku letošnjega projekta 
prazničnih igric smo mentorice za-
dovoljne ugotovile, da smo na pra-

vi poti k doseganju poglavitnega 
cilja: dijakovega celostnega doživlja-
nja tovrstne izkušnje s strokovnega 
področja in pridobivanja poklicne 
kompetence.

Karmen Lemut, mag. org.
Organizatorica projekta

NOVOLETNA IGRICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

BURJA REŠI ZMEDO
»Burja nam je pomagala,
dim iz mesta je pregnala,
zdaj veseli smo prav vsi,
burja, burja hvala ti!«

Tako smo skupaj z otroki prepeva-
li po vrtcih, kjer smo dijaki 4. e ra-
zreda Srednje šole Veno Pilon Aj-
dovščina opravljali delovno prakso. 
Na igriv način smo z igrico Burja 
reši zmedo otrokom prikazali, da ni 
le mrzla in neprijetna, ampak prina-
ša  tudi koristi …

… Zapihala je močna burja, ki je 
pripihala knjižničarko na oder. Na-
govorila je otroke in jih pritegnila k 
spremljanju predstave: bratec in se-
strica živita v velikem, sivem mestu. 
Najraje zahajata v knjižnico, ki je na 
koncu mesta, obdana s čisto nara-
vo. Nekega dne se odločita, da bosta 
izposojeno knjigo prebrala na bli-
žnjem travniku. Vendar jima vreme 
ponagaja. Naenkrat zapiha močan 
veter in odpihne besede iz knjige. 
Otroka jih ulovita in narobe razvr-
stita v knjigo. Medtem ko se čudi-
ta svoji zmedenosti, izza gora zapiha 
močna burja in reši zmedo v knjigi. 
Iz mesta pa odpihne umazan smog. 

Nam dijakom burja ni prav nič 
pomagala, ko smo ustvarjali igri-
co. Slikanico z istim naslovom sem 
napisala že lansko šolsko leto in za-
njo prejela tretjo nagrado na literar-
no- likovne natečaju v okviru Vzgo-
jiteljade 2014, ki je letos potekala v 
Ajdovščini. Napisana je v verzih in 
ima poučno vsebino. Služila nam je 
kot podlaga za dramatizacijo. Sce-
narij, kostume in sceno smo obliko-
vali ves oktober in november. Naj-
manj dela smo imeli pri izdelavi 
kostumov, saj v igrici večinoma na-
stopajo ljudje. Veliko več časa smo 
porabili za oblikovanje scene in re-
kvizitov. Posebne preglavice nam 
je povzročila izdelava meter visoke 

knjige, ki so jo otroci kasneje naj-
bolj občudovali. Da bi bila vsebina 
igrice še bolj razigrana, smo napisali 
in uglasbili tri krajše pesmice ter jih 
vključili v igrico. Imeli smo različna 
mnenja in veliko smo se usklajevali, 
zato nam je na koncu skoraj zmanj-
kalo časa za dovršeno odrsko upri-
zoritev. Bližajočih nastopov smo se 
zelo veselili, zato smo se potrudili in 
pravočasno izdelali zanimivo sceno. 
Komaj smo čakali, da stopimo pred 
otroke in jim zaigramo. 

Pred prvim nastopom, ki smo ga 
imeli v vrtcu Sovodenj blizu Gore-
nje vasi v Poljanski dolini, smo se 
dobro pripravili. Zaupali smo vase 
in verjeli, da nam bo uspelo zaigra-
ti odlično predstavo. Vedeli smo, da 
moramo biti prepričljivi, saj igri-
ca zahteva obojestransko sodelova-
nje. Uspelo nam je. Otroci so z nami 
prepevali in odgovarjali na vpraša-
nja, s katerimi smo jih nagovori-
li. Bili so navdušeni nad predstavo, 
mi pa nad njihovim sodelovanjem. 
V vsakem vrtcu so nas na koncu po-
gostili in nam v spomin dali darila, 
ki so jih sami izdelali. 

Nekaj utrinkov iz naših novoletnih 
igric smo zaigrali tudi na novoletni 
prireditvi, ki jo vsako leto organizi-
ra srednja šola Veno Pilon in je na-
menjena dijakom ter domačinom. 
Tako jim predstavimo naše delo in 
jim hkrati popestrimo praznike. 

Vesela sem, da sem z igrico razve-
seljevala otroke. Te izkušnje ne bom 
nikoli pozabila. Vodila me bo na 
moji nadaljnji poklicni poti.

Mihela Marc, 4. e

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina


