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Ivan Cankar na lovu za uspešnimi dijaki
Kdo bi si mislil, da se bodo 

na istem dogodku kdaj znašli 
narodni junak Ivan Cankar in 
stripovski super junaki. Prav to 
se je namreč zgodilo v četrtek, 
10. maja 2018, na Zaključni 
prireditvi Srednje šole Veno 
Pilon Ajdovščina, kjer vsako leto 
nagradimo uspešne dijake. 

V čast Cankarjevemu rojstnemu 
dnevu in obenem stoletnici njegove 
smrti smo prireditev začeli v 
duhu umetnika, ki vztrajno nekaj 
ali nekoga išče in svojo mater 
obupano prosi za skodelico kave. Po 
scenariju, ki so ga napisale dijakinje 
Katja Cigoj, Gabriela Stanković in 
Veronika Kojić, pa se izkaže, da je 
na pomoč že sklical junake, tiste z 

nadnaravnimi močmi, ki mu bodo 
pomagali pri iskanju uspešnih 
pilonovcev. Slednje jim gre odlično 
od rok: iznajdljivi Spiderman 
najde dijake, ki so bili uspešni na 

natečajih; čudežna Wonderwoman 
poišče vse tiste, ki so bili aktivni v 
dijaškem domu; ponosni Captain 
America ulovi dosežke s področja 
tujih jezikov; hitri Flash zbere 

dijake, uspešne na področju 
športa; mogočni Batman poišče 
priznanja za naravoslovce; Cankar 
najde dijake, uspešne na področju 
materinščine; zapeljivi Superman 
pa na oder povabi dijake, ki so 
zaslužni za štiriletno sodelovanje pri 
dejavnostih in na šolskih dogodkih. 

Vzporedno s pripravami na 
Zaključno prireditev je na šoli med 
februarjem in aprilom potekala tudi 
akcija Junaki za en dan, v okviru 
katere si je vsak razred prizadeval, 
da bi nekomu polepšal dan, podaril 
nasmeh, olajšal kakšno nalogo ali 
spregovoril o perečem problemu. 
Tako se na koncu prireditve na 
odru končno prikaže še Thor, ki 
je med svojim iskanjem prišel do 
zanimivega video posnetka in s tem 
uspešno zaključil misijo. Posnetek 
priča o tem, da je  na šoli veliko več 

junakov, kot smo si sprva mislili. 
Naši pilonovci namreč delijo srečo 
in veselje po šoli, na ajdovskih 
ulicah, v Domu starejših občanov, 
VDC-ju, v okoliških vrtcih, na 
Karitasu, v zavetišču za živali … 

Na Cankarjevem obrazu se nariše 
nasmeh, ponosen je na dijake 
in njihove učitelje, predvsem pa 
opominja, da lahko z majhnimi 
dejanji skupaj spreminjamo 
svet. Thor in njegova druščina 
se strinjajo, da je junak lahko 
vsakdo izmed nas, četudi nimamo 
supermoči. Skupaj s plesalkami, 
pevci in instrumentalisti se zberejo 
na odru in v ritmu proslavijo (še 
eno) uspešno zaključeno misijo. 

Mentorice: Laura Brataševec, Maja 
Marc, Urška Kompara, Staša Benko

Kako so pilonovci spreminjali svet? 
– Dijaki in dijakinje 1. a in 1. b razreda so del petkovega dopoldneva preživeli v Domu starejših občanov. S 

seboj so prinesli veje lovorja, rožmarina in oljke; starejši so dodali svoje navdušenje, mlajši pa spretne prste — 
skupaj so izdelali velikonočne butare. 

– 1. d razred je iz plastenk izdelal lončke za rože in jih odnesel v bližnji vrtec, kjer so vanje skupaj z vrtčevskimi 
otroki posejali rastline.

– Dijaki 2. a razreda so se odzvali prizadevanjem VDC Ajdovščina, da vzpostavi obojestransko  socializacijo 
med gojenci in lokalnim okoljem ter Center obiskali. Toplo so jih sprejeli v svojih prostorih in jim predstavili 
svoj svet, za kar so jim dijaki hvaležni. Pilonovci pa so jim približali svojega in spoznali, da nista tako drugačna, 
kot se na prvi pogled zdi. 

– 2. d razred je pripravil igrico za otroke v vrtcu. 
– 2. e razred je od doma prinesel svoje knjige iz otroštva in z njimi obdaril vrtčevske otroke. Srečanje je 

potekalo v mestni knjižnici. V majhnih skupinah so z otroki brali zgodbe in v knjige pisali posvetila. 
– Dijaki 2. č so organizirali čistilno akcijo.
– Dijaki 3. a razreda so nas v okviru projekta Junaki za en dan povabili k zbiranju izdelkov za osebno higieno 

in šolskih potrebščin za Karitas. Napovedujejo, da bodo akcijo izvedli še enkrat. 
– Dogajalo se je tudi na ajdovskih ulicah. Dijaki 3. d razreda so na mednarodni dan žena mimoidoče presenečali 

s papirnatimi rožami, ki so jih izdelali sami. Na mednarodni dan sreče so dijaki 1. č in 1. e  razreda po Ajdovščini 
delili lepe misli in objeme. 

– 3. e razred je pred šolo ves dopoldan pekel palačinke in v zameno zanje zbiral denarna sredstva, ki jih je 
podaril zavetišču za živali v Vitovljah. 

– V 4. č razredu so se s šolskim knjižničarjem dogovorili, da mu pomagajo iz knjižnice odstraniti velik kup 
odpisanih knjig. Hkrati so z večjo količino papirja prispevali k svoji maturantski akciji in storili nekaj dobrega 
tudi za okolje. 

– Dijaki 4. d razreda so za starejše občane v njihovem domu pripravili nastop. 
– Dijaki 4. e razreda so želeli 21. marca obeležiti svetovni dan Downovega sindroma. Ker sta simbol za Downov 

sindrom različni nogavici, so se odločili, da bodo v znak spoštovanja vseh z Downovim sindromom na ta dan v 
šolo prišli obuti v različni nogavici. Izdelali so tudi plakate in k dejanju spodbudili ostale dijake. 

O naših hrabrih dejanjih priča tudi video posnetek, ki sta ga ustvarili dijakinja Tina Ardela in profesorica 
Urška Kompara. 

Ogledate si ga lahko na povezavi: bit.ly/ssvp-junaki. 

Imamo Cankarjeva priznanja

Kot vsako leto so se dijaki in 
dijakinje Srednje šole Veno Pilon 
Ajdovščina tudi letos prijavili 
na tekmovanje iz slovenščine 
za Cankarjevo priznanje. Naše 
dijakinje so bile pod mentorstvom 
profesoric Laure Brataševec in 
Alenke Vidmar zelo uspešne.

Pet dijakinj se je uvrstilo na 
državno tekmovanje, kjer so dosegle 

izjemne rezultate. Sara Šantelj, Tina 
Mozetič in Elizabeta Božič so prejele 
srebrno, Iris Žiberna in Anja Kobal 
pa zlato priznanje.

Laura Brataševec, prof. 

Iskrene čestitke!
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Domska zaključna prireditev

V torek, 15. maja, so se dijaki 4. 
letnikov poslovili od vzgojiteljev 
Dijaškega doma Ajdovščina in 
skupaj z ostalimi dijaki organizirali 
zaključno prireditev. Bodoči 
maturanti so pripravili kviz za 
svoje vzgojitelje in se jim z lepimi 

mislimi zahvalili za skrb, ki so je bili 
deležni skozi leta bivanja v dijaškem 
domu. Dogodka se je udeležil tudi 
ravnatelj, ki je vse dijake spodbudil k 
uspešnemu zaključku šolskega leta. 
Dijaki, ki so celo šolsko leto pridno 
pospravljali svoje sobe, so prejeli 

nagrade. Prireditev so popestrile 
različne točke, kot so petje, ples, 
igranje instrumentov, ki so izkazale 
nadarjenost dijakov. 

Vzgojitelji

Festival pomladi 2018 – štirje fantastični dnevi
Članice pevskega zbora naše 

šole smo se konec aprila udeležile 
Festivala pomladi v Italiji (Festival 
di Primavera 2018). V zgodnjih 
jutranjih urah smo se odpravili 
najprej proti Firencam in po kar 
dolgi vožnji le prispeli v čudovito 
italijansko mesto. Ogledali smo si 
nekaj zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti. Po ogledu nas je 
čakala še ura vožnje do našega cilja, 
kraja Montecatini Terme, ki je gostil 
festival. V večernih urah smo si že 
ogledale prvi koncert. Naslednje 
jutro smo se prvič udeležili pevske 
delavnice Okrog sveta (Around 
the World) in začeli spoznavati 
nove skladbe, nove tehnike petja in 
nastopanja. Vsak dan smo imeli pet 
ur pevskih vaj z zelo karizmatičnim 
zborovodjem, maestrom Josepom 
Vilo Joverjem. Na delavnicah 
smo stkali nova prijateljstva z 
italijanskimi pevci še dveh zborov, 
ki sta sodelovala na isti delavnici, 
in pripravljali program za sobotni 
Veliki koncert. Zvečer smo se spet 
udeležili koncerta in občudovali 
glasove mladih pevcev, ki so peli 

privlačne pop-polifone pesmi. 
Tudi petek je bil zelo delaven, saj 
smo poleg delavnic morali utrditi 
še naš domači program – zvečer se 
je namreč predstavil naš zbor. V 
poznih urah smo se vrnili v hotel 
in od utrujenosti hitro zaspali. V 
soboto smo imeli generalko za 
Veliki koncert, kjer so nastopili 
pevci vseh šestih delavnic, skupaj 
več kot tisoč pevcev iz 35 zborov. Z 
naše delavnice smo odpeli tri pesmi, 
vse z atraktivnimi koreografijami. 
Veseli in polni novih dogodivščin 

smo se počasi odpravili proti domu. 
Hvaležni smo profesorici Bojani 
Šaljić Podešva, ki je organizirala 
ekskurzijo in profesoricama Vidi 
Červ ter Metki Buček, ki sta bili del 
naše ekipe. Verjamem, da nam bo ta 
dogodek ostal za vedno v spominu 
in verjetno bi se marsikatera od nas 
ponovno udeležila festivala.

Ana Bajc, 1. č

Obiskali smo učence na 
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina  
V torek, 15. maja, je skupina 

dijakinj iz 3. č razreda pod 
mentorstvom profesorice Karmen 
Ferjančič Žgavc obiskala učence 1. 
in 3. razreda OPP NIS Osnovne šole 
Danila Lokarja Ajdovščina. Skupaj 
smo razvijali občutek za ritem, 
izvajali glasbeno didaktične igre, 
peli in tudi zaplesali. Otroci so z 

veseljem sodelovali ter kazali veliko 
navdušenje. Bilo nam je v veselje, da 
smo se lahko družile s tako super 
otroki in sklenile nova prijateljstva s 
svojimi šolskimi sosedi in z njihovo 
učiteljico Darjo Benčina. 

Tjaša Božič

Zaigraj kamišibaj

V sredo, 9. maja, smo tudi na 
naši šoli obeležili vseslovenski dan 
kamišibaja, japonske umetnosti 
pripovedovanja zgodb ob slikah. V 
okviru dogodka Zaigraj kamišibaj 

so pri posameznih urah ves dan 
potekali nastopi, tem pa je sledil 
tekmovalni del, kjer so dijaki in 
učitelji glasovali za najbolj izvirne 
kamišibaj zgodbe.

Bravo, naši atleti! 
Ta mesec se je v Mariboru odvilo posamično atletsko prvenstvo Slovenije 

za Srednje šole
Naši dijaki in dijaki in dijakinja so se izvrstno izkazali: 
3. mesto: Žiga Leban, 100 m s časom 11:02 s
3. mesto: Štafeta 4x100 m (Ivan Rudolf, Luka Gobec, Tine Kočevar in Žiga 

Leban) s časom 44:36 s
9. mesto: Tjaša Mihelj, višina 150 cm
Iskrene čestitke za te zgodovinske rezultate na državnem tekmovanju. 

Igor Sever, prof. 

Kako iz plastenk izdelamo makovo polje?
V četrtek, 17. maja, smo se v 

dijaškem domu v okviru interesne 
dejavnosti Ustvarjalnice pridružili 
Tednu vseživljenjskega učenja 2018. 
Med razpisanimi temami nam je bila 
najbližja Gremo mi zeleno. V domu 
smo trajnostno naravnani, saj veliko 
odpadnih stvari predelamo in jih 
ponovno uporabimo. Tokrat smo se 
odločili, da širši javnosti pokažemo, 
kaj lahko izdelamo iz odpadnih 
plastenk, ki smo jih zbirali v avli 
doma. Povabilu so se odzvali mladi 
iz CIRIUS-a. Ker se bliža poletje, 
smo se odločili, da bomo skupaj 
izdelali polje maka. 

Dela smo se lotili tako, da smo 
najprej izrezali dno plastenke in 
oblikovali cvet. Cvet smo nato 
pobarvali v rdeče. S flomastrom 
smo na rdečo podlago nanesli nekaj 
črnih detajlov in nastal je makov 
cvet. Sledil je malce težji del, pri 
katerem smo dijakinje priskočile 

na pomoč nekaterim učencem iz 
CIRIUS-a. Za steblo smo uporabili 
zeleno cvetličarsko žico in jo 
pritrdili na cvet tako, da smo konec 
segreli na ognju in žico vtaknili 
skozi plastični cvet. Vse nastale 
cvetlice smo postavili na stiropor in 

s tem uprizorili makovo polje.
Najbolj pomembno je, da smo pri 

delu zelo uživali in se zabavali. Poleg 
tega smo bili ekološki varuhi narave.

Kristina Felc in Janja Bizjak


