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Pozdravljeni!  

Devet let truda je bilo potrebno, da ste lahko prestopili vrata »wajdouske» gimnazije. Zdaj ste 
pilonovci in del naše skupnosti. Pilonovci ne poznamo izključevanja, ampak le tesno 
sodelovanje. Med nami boste osebnostno rasli. Ne boste le  shranjevali podatkov, temveč 
predvsem razvijali sposobnost kritičnega vrednotenja prejetih informacij.  

Realnost je namreč sestavljena iz dejstev, njihovega dojemanja in odzivanja nanje. Vse to je 
samo po sebi subjektivno, kar pomeni, da je od nas odvisno, kako informacije vrednotimo in  se 
nanje odzovemo.  

 Dejanja so tista, ki tlakujejo podlago naši življenjski poti.  

Kritično dojemanje in vrednotenje je težavno delo, a na naši šoli se profesorji neprestano 
trudijo, da bi  pilonovci  tak odnos do sveta sprejeli kot način delovanja. Kadar človek izbira 
najlažje poti v življenju in se izogiba vsakemu trudu, izdaja samega sebe, svojo sposobnost, da 
postane boljša različica sebe. Življenje ni praznik, je delovni dan, pravi pesnik Župančič, a mnogi  
pred tem dejstvom bežijo in se  raje odločijo za tortico, kot da bi sledili lastni poti in se soočali z 
izzivi na njej. Pilonovci se  raje odločimo za težjo pot. Vlagamo trud, vendar ne tistega ''za starše'' 
ali ''za učitelje'', temveč zase.  

Tukaj ne boste sprejeti kot ''prvošolci'', temveč kot nam enaki. Bi vam pa bili 4. letniki neizmerno 
hvaležni, če bi nam ob čakanju na topli obrok odstopili kakšno mesto ali dve 😉😉😉😉. 
Ko smo že pri kosilih, če ste bolj ješče vrste, bodite do kuharic venomer pozorni. Lepo jih 
pozdravite in vprašajte po njihovem počutju. Kmalu bo na vas čakala večja porcija hrane. Vendar 
tukaj ne gre za izkoriščanje, temveč vzajemnost, saj so naši trenutki pozornosti vedno iskreni.  

Kot vsi, ki smo  prestopili ta vrata, boste tudi vi opazili razliko v težavnosti šolanja v primerjavi s 
prejšnjim obdobjem. Vendar to ni alarm za prepis ali metanje puške v koruzo. To je znak,  da se 
zavedate resnosti okoliščin, sredi katerih osebnostno zorite. Učitelji se prav zato trudijo, da bi 
pouk potekal čim bolj sproščeno in moram reči, da jim to v mojih letih šolanja uspeva. Na naši 
šoli boste zaznali mnogo nasmejanih obrazov, saj vendarle šolanje ni tako turobna dejavnost, 
kot sem nakazal na začetku. Med glavnim odmorom je vedno čas za zabavanje in sprostitev, zato 
sem prepričan, da boste tudi vi, sproščeni in nasmejani pilonovci, sprejeli  izziv in na njem gradili 
in izgradili svoj uspeh.  

 

Za kakršne koli napotke in pomoč smo vam četrtošolci kot ''najbolj'' izkušeni vedno na voljo. 

 

Vaš 4.a 

Nika A, Mark, Maruša, Lara B., Anamarija, Sara D., Sara F., Tilen, Matija, Nika M., Lara M., Matej, 
Elena, Mija, Niki, Teja, Feliks in Lucija. 

Ob začetku novega šolskega leta

  Začeli smo novo šolsko leto. 
S starim nas povezuje anali-
za narejenega. Analiza dela in 
spremenjeno družbeno okolje 
je krojilo načrtovanje in posta-
vljanje ciljev v letošnjem letu. 
Določeno prakso iz preteklih 
let smo morali aktualizirati in 
prilagoditi omejitvam, ki tre-
nutno veljajo. Verjamem, da 
bomo tudi iz teh na novo pri-
pravljenih primerov ustvarjali 
pedagoške prakse, po katerih 
se bo vredno zgledovati. 
  Zelo pomembna je ugotovi-

tev, da smo v zadnji polovici 
leta dokazali agilnost šole kot 
organizacije in zaposlenega ka-
dra. Zato verjamem, da bomo 
uspešno opravili zastavljene 
cilje posameznih predmetov, 
predmetnih aktivov in razvoj-
nih ciljev na ravni šole. Čeprav 
nam številne omejitve zelo 
otežujejo delo, smo veseli, da 
trenutno izobraževanje poteka 
v živo z vsemi dijaki in učitelji 
na šoli. Obenem pa se zaveda-
mo pomena pripravljenosti na 
poučevanje na daljavo, če bi 

nam zapovedali model pouka, 
ki bi od nas tako delo zahteval. 
Naredili bomo vse, da bomo ob 
koncu šolskega leta bogatejši za 
znanja in veščine, ki jih načr-
tujemo pridobiti v tem šolskem 
letu. Imamo zaupanja vredne 
zaposlene in dijake. 
  Rezultati letošnje mature do-
kazujejo, da so tudi ob spreme-
njenih in oteženih okoliščinah 
možni veliki koraki. Letošnja 
generacija je dosegla zelo vi-
soko, precej nadpovprečno 
število točk. Šestim zlatim 
maturantkam, ki so ta rezultat 
dosegle že v spomladanskem 
roku: Iris Žiberna, Klavdija 
Ujčič, Lana Grk, Petra Fajdiga, 
Nika Rijavec, Petra Dekleva se 
je pridružila še Karolina Šavli. 
Karolina je po zviševanju oce-
ne na jesenskem roku dosegla 
skupaj dovolj točk, da je do-
bila pohvalo ministrice in se 
zapisala med zlate maturante 
letošnje generacije. Čestitam 
vsem za odličen rezultat! Vsem 
pilonovcem želim optimiz-
ma in zadovoljstva pri odkri-
vanju znanega in neznanega.  

Ravnatelj Andrej Rutar

Obisk doma starejših občanov v Ajdovščini
  Dijakinje četrtega letnika 
Srednje šole Veno Pilon Ajdo-
vščina, ki smo izbrale glasbo za 
izbirni predmet, smo pripravile 
krajši nastop v Domu starejših 
občanov. Ob spremljavi kitar 
smo zapeli nekaj ljudskih ter 
zabavnih pesmi. Z igranjem na 
kljunaste flavte smo dogajanje 
popestrili z venčkom otroških 
in ljudskih pesmi. 
  Poleg igranja pa smo lahko 
prisluhnili tudi pesmi Simona 

Gregorčiča. Zelo smo bili ve-
seli, ko so tudi starejši zapeli 
z nami. Naš nastop se jim je 
zelo vtisnil v srce, saj zaradi 
razmer že od lanskega decem-
bra niso prisluhnili nobenemu 
nastopu. Z velikim veseljem 
smo jim ob melodijah domačih 
pesmi popestrili in polepšali 
dan. Upamo, da se kmalu spet 
srečamo in skupaj zapojemo.  

Ana Marvin in Lina Lazič, 4. č

Podcasti v francoščini na šoli
  V času šole na daljavo smo bili 
na naši srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina še posebej aktivni 
dijaki, ki imamo izbirni pred-
met francoščino. Profesor nam 
je dal izziv izdelovanje podca-
stov v francoskem jeziku. Pod-
cast je kot kolaž, neka lepljen-
ka, ki iz tebe srka ustvarjalnost 
in kreativnost. Vsak teden smo 
naredili novega na novo temo. 
Le-te je predlagal profesor. 
Priznam, da so bile teme zelo 
izvirne in zanimive in čeprav 
sem se učila francoščino šele 
prvo leto, so mi predstavljale 
vsakokrat nov izziv in me ve-
dno znova nagovarjale k sode-
lovanju pri novem podcastu. 
Na koncu nam je uspelo izde-
lati kar 7 podcastov. 
  Teme so bile zelo široke, kot 
npr: Zvok, ki me osrečuje, Sko-
zi okno, Zvoki noči, Jutrišnji 

svet, Svoboda ali francosko 
geslo: »Liberté, égalité, frater-
nité«, seveda v luči, ki smo jo 
doživljali v trenutni situaciji. 
Tako nam je dajala veliko mo-
žnosti domišljija. Pomembno je 
bilo uloviti zvoke na določeno 
temo, kaj od tega povedati, lah-
ko pred predvajanjem zvoka, 
vmes ali na koncu. Če je bila 
kakšna besedica izgovorjena 
narobe, smo jo tudi popravili in 
se še enkrat posneli. Posledično 
pa nas je profesor vseskozi opo-
gumljal, da je pomembna ener-
gija, ki jo je slišati in če je bila 
kakšna napakica več, ni važno. 
To je to! 
  Moj največji izziv je bil izbrati 
in prebrati pesem poleg franco-
ščine še v enem drugem jeziku. 
Izbrala sem si meni zelo čustve-
no pesem Mahatme Gandhija 
— Prendi un sorriso, ki sem jo 

prebrala še v italijanskem je-
ziku. Na koncu je profesor vse 
teme podcastov montiral. Naše 
izdelke je poslal na RFI. To je 
francoski radio, ki oddaja po 
celem svetu v francoščini. Šte-
vilo poslušalcev je potencialno 
500 milijonov ali več. Ne mo-
rem skriti občutkov sreče, ko 
zaslišiš svoj glas in glas svojih 
sošolk in sošolcev na tako po-
slušanem radiu. Srce ti vztre-
peta in vzdrhti, tudi solza sre-
če lahko spolzi po licu. Ni mi 
žal, da sem zamisel profesorja 
vzela resno. Verjamem, da nam 
bo naš profesor francoščine, 
ki je zelo aktiven, inovativen 
in poln zanimivih idej, tudi za 
letos pripravil ustvarjalne pro-
jekte, ki se jih ne sme zavreči.  

Nicole Batagelj, 3. a

Prvi šolski dan
  Končno je prišel dolgo priča-
kovani dan. Nov začetek. Novo 
poglavje v našem življenju. Ne-
strpno smo se prestopali pred 
vhodnimi vrati Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina. Spre-
jeli so nas z odprtimi rokami, 
nato pa nas razdelili po razre-
dih. Veselili smo se srečanja z 

novimi sošolci in profesorji.
  Vzdušje v razredu je odlično 
in vsi se kljub različnim inte-
resom dobro razumemo. Ve-
selimo se že bodočih štirih let. 
Upam, da jih bomo preživeli, 
kot se spodobi in brez koroni 
podobnih motenj.
Anesa Čehić in Manja Praček

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.
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Obeležitev  
50. obletnice smrti  
Vena Pilona 
  Poklon izjemnemu ustvar-
jalcu: 24. septembra so ravna-
telj Andrej Rutar, predsednik 
dijaške skupnosti Tilen Gre-
gorič, predstavnica dijakov v 
Svetu šole Eli Čigon in predse-

dnik Sveta šole Samuel Farsure 
obiskali grob Vena Pilona. V 
njegov spomin bomo na šoli 
organizirali projektni dan z 
naslovom Veno Pilon in njegov 
čas.

Pismo prvošolcem
Devet let truda je bilo potrebno,  da ste lahko prestopili vrata »wajdouske» gimnazije. Zdaj ste pilonovci in del naše skupnosti. Pilonovci ne poznamo izključevanja, ampak le tesno sodelovanje. Med nami boste 
osebnostno rasli. Ne boste le  shranjevali podatkov, temveč predvsem razvijali sposobnost kritičnega vrednotenja prejetih informacij. 
Realnost je namreč sestavljena iz dejstev, njihovega dojemanja in odzivanja nanje. Vse to je samo po sebi subjektivno, kar pomeni, da je od nas odvisno, kako informacije vrednotimo in  se nanje odzovemo. 
 Dejanja so tista, ki tlakujejo podlago naši življenjski poti. 
Kritično dojemanje in vrednotenje je težavno delo, a na naši šoli se profesorji neprestano trudijo, da bi  pilonovci  tak odnos do sveta sprejeli kot način delovanja. Kadar človek izbira najlažje poti v življenju in 
se izogiba vsakemu trudu, izdaja samega sebe, svojo sposobnost, da postane boljša različica sebe. Življenje ni praznik, je delovni dan, pravi pesnik Župančič, a mnogi  pred tem dejstvom bežijo in se  raje odloči-
jo za   tortico, kot da bi sledili lastni poti in se soočali z izzivi na njej. Pilonovci se  raje odločimo za težjo pot. Vlagamo trud, vendar ne tistega ''za starše'' ali ''za učitelje'', temveč zase. 
Tukaj ne boste sprejeti kot ''prvošolci'', temveč kot nam enaki. Bi vam pa bili 4. letniki neizmerno hvaležni, če bi nam ob čakanju na topli obrok odstopili kakšno mesto ali dve.
Ko smo že pri kosilih, če ste bolj ješče vrste, bodite do kuharic venomer pozorni. Lepo jih pozdravite in vprašajte po njihovem počutju. Kmalu bo na vas čakala večja porcija hrane. Vendar tukaj ne gre za izko-
riščanje, temveč vzajemnost, saj so naši trenutki pozornosti vedno iskreni. 
Kot vsi, ki smo  prestopili ta vrata, boste tudi vi opazili razliko v težavnosti šolanja v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Vendar to ni alarm za prepis ali metanje puške v koruzo. To je znak,  da se zavedate 
resnosti okoliščin, sredi katerih osebnostno zorite.,  Učitelji se prav zato trudijo, da bi pouk potekal čim bolj sproščeno in moram reči, da jim to v mojih letih šolanja uspeva. Na naši šoli boste zaznali mnogo 
nasmejanih obrazov, saj vendarle šolanje ni tako turobna dejavnost, kot sem nakazal na začetku. Med glavnim odmorom je vedno čas za zabavanje in sprostitev, zato sem prepričan, da boste tudi vi, sproščeni 
in nasmejani pilonovci, sprejeli  izziv in na njem gradili in izgradili svoj uspeh. Za kakršne koli napotke in pomoč smo vam četrtošolci kot ''najbolj'' izkušeni vedno na voljo.

Jesenski športni dan
V tednu od 15. do 18. septem-
bra 2020 smo imeli dijaki naše 
šole športni dan. Smo se odpra-
vili na pohod v dveh smereh, 
na Otliško okno in na vrh pla-
zu Slano blato nad Lokavcem. 
Zjutraj, ko smo se dijaki ločeno 
po razredih zbrali pred šolo, je 
bilo prijetno hladno, potem pa 
nas je spremljal lep vroč sončen 
dan. Še sreča, da je pot vodila 
po prelepih gozdnih poteh. V 
senci dreves je bilo tako prije-
tneje. Kljub naporni poti se je 
bilo vredno potruditi, saj smo 
na vrhu imeli prekrasen pogled 
na Ajdovščino in celo Vipa-
vsko dolino. Zelo lepo nam je 
bilo, ker smo se lahko pogovar-
jali in bili skupaj s sošolci. Za-
radi preventivnih ukrepov se s 
sovrstniki iz ostalih razredov 
nismo smeli družiti. Učitelji, 
ki so nas na pohodu spremljali, 
so nam povedali tudi zanimive 
zgodbe in legende o nastanku 

Otliškega okna. Vrnili smo se 
utrujeni in zadovoljni. 

Lara Kavčič, Ester Kobal in 
Asja Cigale, 1. d

V četrtek, 17. septembra, je šola 
organizirala pohod za prve le-
tnike na Otliško okno. Pred 
šolo smo se zbrali ob 7.30, kjer 
smo po razredih dobili še za-
dnja navodila glede varnosti in 
preventive zaradi virusa. Hitro 
smo krenili na pot in se po učni 
poti podali do izvira Hublja. 
»Kratka pavzica. Naredite dva 
požirka vode in gremo naprej, 
« je dal profesor Igor Sever, ki 
je vodil prvo skupino (1.e), po-
velje in že smo šli naprej. 
Profesorji in dijaki so uspešno 
rešili manjše težave, zalepili 
žulje in zajeli sapo. Pot je po-
stala strmejša, imeli smo krajše 
postanke, bilo nam je težko, a 
pot smo uspešno premagali in 
po dveh urah smo pogledali 

skozi okno. Občudovali smo 
pogled na Ajdovščino. Pojedli 
smo malico, se družili, foto-
grafirali in uživali na svežem 
zraku. Spust je minil mnogo 
hitreje. Uspešno smo prišli do 
izvira Hublja, kjer smo se na-
pili sveže vode in v dobrih 15 
minutah smo bili pred šolo. 
Poslovili smo se in se podali 
vsak na svoj dom. Pohod je bil 
super, s sošolci v razredu smo 
se še bolje spoznali in sklenili 
prijateljstva, ki bodo trajala še 
dolgo.

Maruša Mikuž, 1.e


