ČASOŠPIS OSNOVNE ŠOLE TRZIN, september in oktober 2018, št. 1 (15. 11. 2018

SKIRCA NA PREŽI: Odprtje novega šolskega igrišča (Zarja Bricelj, str. 2)
S SKIRCO SEKAM MISLI: Ali je še kaj Voranca v nas (Maruška Vuk, str. 3) ☼ Krivica –
ali je to res popolnoma nepotreben občutek v življenju (Lara Pevec, str. 4) ☼ Slovenski
jezik – ponos ali sramota (Neža Potočnik, str. 5) ☼ Več jezikov znaš, več veljaš (David
Kovačič, str. 6) ☼ Prijateljstvo (Lara Pevec, str. 7) ☼ Jaz – reformator (David Kovačič, str.
8)
PESEM PESNIKA PREDSTAVI: Jaz imam svojo mami rada (Zarja Bricelj, str. 10)
ŠPORT IN MLADI: Nadobudni nogometaš – intervju (Pika Mušič in Mia Stojkovič, str. 11)
PLES: Srebrni Tina in Lana – intervju (Hana Šinko, str. 12)
USTVARJANJE: Modno ustvarjanje Hane Šinko – intervju (Tina Kecelj, str. 13)
DOŽIVETJA: Tabor mediacije (Pika Mušič, str. 15) ☼ Obujajmo kulturno dediščino (Pika Mušič, str. 17)
GLASBENO USTVARJANJE: Zarokajmo s Tangento – intervju (Vesna Vukadinović, str.
19)
LIKOVNE PRILOGE: Hana Šinko, Družina (str.1) ☼ Eva D., Prijatelji (str. 9) ☼ Brina
Perko, Gozd (str. 14)

Pozdravljeni, bralci Skirce!

V uredništvu Skirce smo se v letošnjem šolskem letu 2018/2019 odločili, da bo časopis izhajal
enkrat na dva meseca.
Pred nami je tako prva številka Skirce, ki prinaša rubriko S Skirco sekam misli, v kateri si
lahko preberete razmišljanja naših učencev o sodobni družbeni problematiki in leposlovju.
Mladim pesnikom je namenjena rubrika Pesem pesnika predstavi, ukvarjanje s športom in
plesom je zajeto v rubrikah Šport in mladi ter Ples, ustvarjalnost na glasbenem in drugih področjih umetnosti pa v rubrikah Ustvarjanje in Glasbeno ustvarjanje. Skirca prinaša tudi likovne priloge izbranih del naših učencev, ki so jih ustvarili pri likovni umetnosti.
Vsem učencem, ki ste prispevali svoja dela za prvo številko, se zahvaljujem, hkrati pa vabim
vse učence naše šole, da s svojimi mislimi, občutji in delom, ki vas veseli, obogatite naš šolski
časopis. Prispevke lahko oddate v nabiralnik časopisa Skirca, ki je pred knjižnico.

Maja Komjanc, mentorica

Uredniški odbor Skirce: Pika Mušič, Mia Stojković, Vesna Vukadinović, Tamara L. Wagner,
Zara Kolenc, Hana Šinko in Tina Kecelj
Avtorji ilustracij, slik in fotografij: Maruška Vuk, Mima Turšič, Maks Supej, Ema Handanagić, Sara Mali, Lara Jeren Ivanuša, Dragica Marinko, Marjana Petek
Izbor likovnih prilog: Vesna Rakef
Oblikovanje: Maja Komjanc
Tehnična pomoč: Tamara Mršol in Uršula Uhan
Trzin, 15. 11. 2018
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Priloga 1 k Skirci št. 1 (2018/2019)

HANA ŠINKO, DRUŽINA (tempera, sept. 2018)

SKIRCA NA PREŽI
ZARJA BRICELJ

Odprtje novega šolskega igrišča
Priprave na odprtje igrišča so se začele že zgodaj. Dekleta so plesala pred zvočniki z
glasbo, fantje so repali ... Bilo je prav prijetno.
Prav kmalu je na igrišču
zadišalo po pokovki ter
sladkorni peni in prišli so
vsi tisti, ki so čakali na
svoj nastop, pa tudi vsi
gledalci, ki pa so poleg
nastopov seveda čakali
tudi na glavno zvezdo
odprtja, Nipketa.
Ko se je odprtje začelo,
sta najprej imela govor
gospa ravnateljica in
gospod župan. Gospa
ravnateljica nas je med
drugim opozorila, naj za
igrišče skrbimo, kot bi
bilo naše, gospod župan
pa je po govoru namesto z
rezanjem traku igrišče raje
otvoril s »prvim« metom
na koš, ki ga je tudi zadel.
Nato so se nam predstavili
plesna šola Miki s
plesnim nastopom tistih,
ki so šele začeli trenirati,
in mladim plesnim parom,
ki je odplesal dva plesa,
Sankukai karate z nekaj
udarci, brcami, kombinacijami in katami, trzinske
mažoretke s plesom,
šolska gimnastična skupina s skoki na in čez
trampolin ob spremljavi
harmonikarja,
glasbena
šola Lartko z dvema
pevcema
in
dvema
glasbenikoma ter navijačice.

Potem je seveda prišel
Nipke. Po nekaj pesmih,
ki jih je izvedel s pomočjo
DJ Komba, je začel
podpisovati
fotografije.
Vrsta je bila zares dolga,
vendar mi mu je vseeno
uspelo
zastaviti
dve
vprašanji
za
šolski
časopis.
Zarja: Kaj bi rekli tistim,
ki se bodo tukaj, na tem
igrišču, igrali in zabavali?
Nipke: Da naj se čim
bolj povezano igrajo, naj
se imajo čim bolj radi s
svojimi prjatli, naj delijo
to igrišče in naj ga
čuvajo, da bo čim dlje
ostalo tako, kot je zdaj
in da me lahko kdaj
povabijo tudi na kakšno
košarko.
Zarja: Kakšno se vam pa
zdi igrišče?
Nipke: Zelo lepo mi je,
ker tam na našem
koncu, od koder sem jaz,
nimamo nobenega takega urejenega igrišča,
pa smo tko, bi loh reku,
mal večja občina z več
ljudmi, pa se ne znamo
takole skup vzet kot ste
se vi, tako da to je kar
pohvalno!
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S SKIRCO SEKAM MISLI
MARUŠKA VUK

Ali je še kaj Voranca v nas?
V spisu bom primerjala
svoje
otroštvo
z
Vorančevim, kot ga je
opisal Prežihov Voranc v
črtici z naslovom Prvi
maj.
V knjigi pisatelj zelo lepo
opisuje svoje otroštvo.
Uporablja take besede, da
si v živo predstavljam,
kako lepo otroštvo je
imel. Opisuje, kako je bilo
treba zjutraj zgodaj vstati
in poskrbeti za živino. To
ni
bilo
kar
tako
samoumevno, ampak je
bila to dolžnost, ki so jo
morali že mladi pastirji
opravljati. Danes za kaj
takega otroci sploh nismo
zadolženi in nam ni treba
delati kakšnih zahtevnejših opravil.
Prežih je zelo lepo opisal
jutro, ki se prebuja. Ko bi
lahko še spal, odkriva
lepote prečudovite narave.
V njegovih besedah je vse
čarobno.

Mislim, da otroci danes
ne znamo tako opazovati
narave. Preveč smo pred
računalniškimi ekrani, ki
so svetli in bleščeči, a ne
tako kot sonce, ki sije
zunaj.

V črtici mi je zelo všeč,
ko Vorancu deklica izroči
nagelj, da bi vedel, da je
prvi maj, a on je še
premajhen, da bi se
zavedal, kaj pomeni prvi
maj.

Prežih v knjigi opisuje,
kako še kot otrok hodi bos
naokoli, saj so doma
prerevni, da bi si kupili
obuvala. Ganljivo opisuje,
kako so bila njegova
stopala čisto okrvavljena,
zunaj pa je udarjal mraz.

Otroci so nekoč živeli
zelo skromno, a so bili
kljub temu srečni in
svobodni.

Če
primerjam
svoje
otroštvo z Vorančevim,
sem lahko vesela, da
imam vse, kar potrebujem
za
urejeno
življenje,
vendar pa mislim, da mi
manjka takšna svoboda in
samostojnost, kot jo ima v
knjigi Prežihov Voranc.
Otroci današnjega časa
imamo
vse,
kar
potrebujemo, včasih celo
preveč. A mislim, da
zaradi tega nismo dovolj
srečni.
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Spoznala sem, da sreča ni
v materialni preskrbljenosti, ampak v svobodi, ki
jo nosiš v srcu.

S SKIRCO SEKAM MISLI
LARA PEVEC

Krivica – razmišljanje po prebrani Prežihovi črtici Nagrada
ALI JE TO RES POPOLNOMA
NEPOTREBEN OBČUTEK V
ŽIVLJENJU?
Krivica! Kako zoprno se
sliši ta beseda. Samo poslušajte: primerjajte besedo krivica z besedo krivila. Krivila se vseeno
sliši malo bolj nežno, tisti
c v krivici pa naredi to
besedo podobno zoprni
mesarski muhi, ki je ne
morete pa ne morete spraviti iz stanovanja.
Ja, že zaradi zvena bi besedi pripisali vse prej kot
prijeten pomen. Res, za
mnoge to ni prijetno. Poglejte recimo ta primer:
Sedita sestra in brat. Pa
gresta oba naenkrat po
vodo v kuhinjo. Sestra
pride pred bratom in si
gre po kozarec. Ko oba s
kozarci stojita pred pipo,
sestra že želi postaviti
kozarec pod curek, ko jo
začne brat vleči in kričati,
da hoče vodo. Sestra se
jasno ne umakne. In tako
začne brat nanjo kričati,
kot bi hotel reči: »Kako si
nesramna, ker se ne
umakneš. Hočem vodo!«
In pride mama. Trikrat
lahko ugibate, koga je

okregala. Če ste pomislili
na sestro, imate prav!
Verjetno ste v tej zgodbi
zaznali krivico. Sestra
pride prva, prva se pripravi, pa naj si še prva natoči! Kdor prvi pride, prvi
melje. Zaplet zgodbe poznamo, krivičen pa je konec. Nič kriva sestra mora
poslušati, kako je ona
krivična do brata in naj se
nauči odstopanja in prilagajanja. Po moje bi bilo
veliko bolj vzgojno, če bi
mama bratu lepo povedala
tisti pregovor, potem pa bi
ga spravila za mizo in mu
dala slovar in bi moral
sam poiskati pomen tega
pregovora, pa naj sam
ugotovi, kaj je naredil
narobe in kaj bi bilo bolje.
Ampak je, kar je. Dobili
smo primer krivice. Ampak, ali je morda krivica
lahko koristna? Mnogo
ljudi še nikoli ni pomislilo
na to.
Moj odgovor je: ja, lahko
je koristna. Naj vam razložim, zakaj tako mislim.
Torej, kot razlog bi navedla izkušnje. Če smo se
morali kot mladi spoprijemati s krivicami, se bomo z njimi najverjetneje
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vedno bolje spoprijemali
skozi celo življenje. Tako
bo nastajalo vedno manj
zamer, počasi bomo bolje
razumeli, kaj se je po glavi motalo drugim udeležencem tega krivič-nega
dogodka. Kmalu bomo
začeli te krivice povezovati s tistimi, ki smo jih
morda povzročili sami.
Tako bomo morda celo
nehali delati krivice po
nepotrebnem. No, saj tudi
potrebnih krivic ravno ni,
vendar bomo začeli razumevati ljudi.
Naj za spodoben zaključek navedem še kakšno svojo krivico. Morda
pa kdo rad posluša tuje
probleme. Torej, recimo,
z družino gremo na sprehod. Moja sestra opazi, da
mi posvečajo preveč pozornosti, pa začne: »Ja,
veš, mami, Lara pa sploh
ne dela domačih nalog
doma, mami, a veš, da se
zadnjič s sošolkami sploh
niso učile, a veš, mami…« In pridejo na plano
stare zamere in že davno
predelani pogovori. Na,
pa sem se znašla v vlogi
žrtve.

S SKIRCO SEKAM MISLI
NEŽA POTOČNIK

Slovenski jezik – ponos ali sramota
Materni jezik je zelo pomemben za posameznika
in njegov nerod. Moj materni jezik je slovenski
jezik.
Jezik predstavlja kulturo
in našo domovino. Učimo
se ga že od malih nog. Z
njim se sporazumevamo
in izražamo.
Opažam, da je vedno več
tujk in popačenk, lepega
slovenskega jezika pa
vedno manj. Vedno več
ljudi v vsakdanjem govoru prevečkrat uporablja
besede iz tujih jezikov, na
slovenski jezik pa pozablja.

Slovenščina je zelo lep
jezik, vendar zelo težek.
V tujini se ga uči zelo
malo ljudi, saj je v svetu
zelo neuporaben. V tujini
ga tako v večini uporabljajo le pripadniki slovenskih manjšin.
Slovenci radi uporabljamo
besede iz tujih jezikov za
poimenovanje
podjetij,
misleč, da se po tuje poimenovana imena lepše
slišijo ter da si jih tujci
lažje zapomnijo.
Jaz pa mislim tako: »Kdor
se sramuje slovenskega
jezika, ga ni vreden in ni
pravi Slovenec.«

Velikokrat se znajdemo v
dilemi, kako koga pozdraviti ali pa ga nagovoriti. Svojega jezika se
včasih sramujemo.
Že nekaj časa smo prisiljeni uporabljati tuje jezike, saj brez znanja tujih
jezikov ne dobimo ustrezne zaposlitve. Tako se
začenjamo podrejati tujim
kulturam, naš jezik pa
izumira.
Seveda sem mnenja, da je
znanje tujih jezikov koristno, menim pa tudi, da
ne smemo pozabiti na
svoj materni jezik.
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S SKIRCO SEKAM MISLI
DAVID KOVAČIČ

Več jezikov znaš, več veljaš
Mnogi se sprašujejo, čemu je treba znati jezike.
Odgovor je enostaven: da
se lažje znajdemo v svetu.
Predvsem mladi pa se
pogosto ne zavedamo,
kako velik je svet ter tudi,
kako pomembni so jeziki.
Naša država, Slovenija, je
bogata, a majhna. Ker ima
tako malo prebivalcev, je
slovenski jezik zaradi
majhnega števila govorcev kot bucika v svetovnem merilu. Znanje tujih
jezikov nam tako pride
prav na vsakem koraku.
Če si raziskovalec, znanstvenik ali pa tudi le študent, moraš poleg maternega jezika poznati še
vsaj en svetovni jezik, da
lahko bereš tuje članke,
znanstveno literaturo in si
lahko izmenjuješ informacije s tujimi kolegi.
Z znanjem tujih jezikov
imaš večje možnosti zaposlitve ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih
državah sveta.
Tudi če želiš samo na
izlet ali na potovanje, je
dobro znati vsaj osnove
jezika, ki ga tam govorijo.
Tako se lažje znajdeš na

poti, hitreje navežeš stike
z domačini, spoznaš njihove navade itd.
Znanje jezikov pa pride
prav tudi doma, ko gledamo tuje oddaje, filme,
beremo knjige, poslušamo
glasbo ipd.
Več kot jih znamo, več
možnosti imamo na vseh
področjih. Res je, da se
lahko zanašamo le na
znanje enega tujega jezika
– angleščine – ker je pač
svetovni jezik in razširjen
skoraj po celem svetu,
vendar pa ima tudi le-ta
omejitve. Marsikje ne
bodo znali ali pa želeli
govoriti angleško. Tak
primer so npr. Francozi,
ki zaradi svoje zgodovine
in narodnega ponosa pogosto vztrajajo pri uporabi
francoščine.
Žal dandanes marsikdo ne
zna ali pa se ne želi učiti
tujih jezikov, ker je učenje zahtevno in znanje ne
pride kar samo od sebe
čez noč. Brez muje se pač
še čevelj ne obuje. Poleg
tega lahko ogromno podatkov dobimo s spleta,
kjer obstajajo različni
prevajalniki in slovarji.

6

Moramo pa se zavedati,
da le-ti zaenkrat še ne
predstavljajo zanesljivega
kakovostnega
prevoda,
pogosto pa tudi ponujajo
napačne, celo smešne
prevode. Ker pa predstavljajo enostavnejšo pot,
marsikdo raje izbere google prevajalnik, namesto
da bi se malo potrudil in
se naučil vsaj osnove jezika, ki ga potrebuje.
Menim pa, da je vsak
trud, ki ga vložimo v učenje tujih jezikov, poplačan. Znanje jezikov namreč ne samo koristi na
že omenjenih področjih,
temveč
tudi
trenira
možgane in bogati naše
doživljanje sveta.

S SKIRCO SEKAM MISLI
LARA PEVEC

Prijateljstvo
Zdi se mi, da je pravi prijatelj tisti, ki mu lahko
zaupaš, se imaš z njim
lepo in ti je v njegovi družbi prijetno ter te sprejme
takšnega, kot si.
Imam dve najboljši prijateljici ter kar nekaj zelo
dobrih. Veliko mi pomenijo. Imen ne bom izpostavljala, vsem tem osebam pa lahko zaupam in
se v njihovi družbi zabavam.

Menim, da se veliko prijateljstev začne, ko učiteljica nekoga posede zraven
tebe. Z njim se zabavaš.
Če se zgodi, da nato učiteljica enega od učencev
spet presede drugam, pa
ugotoviš, koliko ti je njegova (ali njena) družba
pomenila. Če isto ugotovi
tudi on (ona), je gotovo,
da se je med vama spletla
prijateljska vez. Seveda ni
vedno tako.
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Vsak človek bi moral
imeti poštenega, zabavnega in zaupanja vrednega
prijatelja. Na seznam vrlin
bi morda dodala še strpnost in potrpežljivost.
Vsega tega pa od njega ne
moreš pričakovati, če se
tudi sam ne vedeš tako.
Pa še eno opozorilo za vse
'tesne' prijatelje: drugemu
povej samo to, za kar te
ne bi motilo, da ve cela
Slovenija.

S SKIRCO SEKAM MISLI
DAVID KOVAČIČ

JAZ – REFORMATOR
Če želimo ljudje kakršen
koli napredek, zmanjšati
onesnaževanje
narave,
potrebujemo reforme. In
kjer so reforme, so tudi
reformatorji.
Kot reformator bi spremenil veliko. Prva moja
reforma bi bila ukinitev
plastičnih vrečk ali pa
vsaj zmanjšanje njihove
porabe. Ljudje se ne zavedamo, koliko plastičnih
vrečk porabimo vsak dan
vsepovsod, ko ni potrebno. Uvedel bi visoke davke na plastične vrečke in s
tem naredil te vrečke zelo
drage v primerjavi z recikliranimi ali papirnatimi.
Po raziskavah smo ljudje
s plastičnimi vrečkami
onesnažili že ves planet in
trajalo bo zelo dolgo, preden narava 'prebavi' naše
smeti. Zato je nujno začeti
takoj.
Ravno tako bi kot reformator navdušil ljudi za
nekaj električnih avtomobilov. Bencinske črpalke
bi preuredil v električne
polnilnice. Tam bi lahko
baterijo preprosto zamenjal in se peljal naprej.
Hkrati bi na vse hiše postavil sončne elektrarne. S
tem bi proizvedli več
elektrike, kot jo porabi-

mo, in naša narava bi lahko dalj časa ostala tako
lepa, kot je.
Poleg tega bi postavil več
parkov in igrišč ter s tem
navdušil ljudi h gibanju
na svežem zraku.

Potlej bi poskrbel za higieno in hrano po svetu.
Otroci v šolah ne bi dobivali hrane, pripravljene v
dveh minutah oziroma
najcenejše hrane. Kuharji
bi hrano delali iz sestavin
in pri tem pazili, da bi
bilo v jedeh veliko sadja
in zelenjave.
Prav tako bi hrano kakor
Robin Hood denar razdelil po svetu ter s tem
zmanjšal prevelike razlike
med bogatimi in revnimi.
Postavil bi več šol, da bi
se lahko več ljudi izobrazilo, zmanjšal bi porabo
orožja in predvsem, kar se
najbolje da, enakomerno
porazdelil hrano, denar in
pitno vodo.
Obenem bi zmanjšal uporabo računalnika in tablic,
da bi se lahko otroci več
igrali zunaj, kot pa na
spletu.
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Veliko lahko naredimo
že sedaj, če le ne mislimo
samo nase.
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Priloga 2 k Skirci št. 1 (2018/2019)

EVA D., PRIJATELJI (tempera, sept. 2018)

PESEM PESNIKA PREDSTAVI
ZARJA BRICELJ

Jaz imam svojo mami rada
Jaz imam svojo mami rada,
vendar to ne sme postati navada,
za mami je to že skoraj ena mini razvada,
da imam jo rada.
Tudi kadar je sitna, tečna,
upam, da bo večna.
Takrat pa, ko je prijazna, vesela,
ni mogoče, da je ne bi rada imela.
Upam, da bo moja mami še dolgo vesela
in da me bo rada imela.
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ŠPORT IN MLADI
PIKA MUŠIČ IN MIA STOJKOVIĆ

Nadobudni nogometaš
Aljaž Zabukovnik, učenec 7. b razreda, je navdušen nad nogometom. Igra v Nogometnem klubu Radomlje in v šolski reprezentanci. Ker je v brcanju žoge zelo uspešen, sva
mu zastavili nekaj vprašanj o treningih in tekmah.
Kdo te je spodbudil, za
igranje tega športa?

Kako usklajuješ šolo in
treninge?

Spodbudil me je brat,
ker tudi on igra nogomet.

V redu, saj sem že od
prvega razreda navajen
usklajevanja.

Kako dolgo že treniraš,
kolikokrat na teden in
koliko časa?

Koliko tekem si že odigral?

Treniram že osem let,
štirikrat na teden po uro
in pol.
Za katero ekipo navijaš in
kdo je tvoj najljubši igralec?
Navijam za Barcelono, v
kateri igra tudi moj najljubši igralec Lionel
Messi.

Okoli 125 tekem, od tega
jih je 25 za vajo in nove
taktike.
Ali te družina spodbuja in
kako?
Starši me spodbujajo
tako, da me vozijo na
treninge, hodijo gledat
tekme in mi pomagajo
pri poškodbah.
Ali si že osvojil kakšen
pokal?
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Imam dva pokala. Enega sem dobil na turnirju, ko sem bil najboljši
igralec, in enega, ko smo
bili drugi na turnirju, in
ker sem kapetan, sem ga
vzel jaz.
Kateri je tvoj največji
uspeh?
Moj največji ekipni
uspeh je, ko smo dosegli
tretje mesto na turnirju,
na katerem je bilo okoli
40 najboljših ekip iz
Slovenije.
Aljaž, hvala lepa za sodelovanje. Želiva ti še veliko veselja in uspehov pri
igranju nogometa.

PLES
HANA ŠINKO

Srebrni Tina in Lana
Na Češkem v Usti nad Labem je od 20. do 23. septembra 2018 potekalo svetovno prvenstvo v street dance showu in disko plesu. Udeležili sta se ga tudi učeni Lana Prostran iz
9. a in Tina Kecelj iz 7. a razreda, ki sta s skupinsko formacijo What if Jack tekmovali
v street dance showu. O dogodku in uspehu sta z zadovoljstvom spregovorili za naš časopis.

Kako je potekala vožnja
na svetovno prvenstvo?
Lana: Zbrali smo se že
ob 4.40, vendar smo
imeli probleme z avtobusom, ki je bil premajhen za vse potujoče.
Proti Češki smo odšli
šele ob 8. uri zjutraj, ker
smo morali počakati na
drug avtobus. Peljali
smo se dvanajst ur in
pol. Vožnja je bila naporna in utrujajoča.

li, ponovili koreografijo
in šli na generalko. Po
končani generalki smo
imeli tekmo. Plesali smo
trikrat, in sicer v četrtfinalu, polfinalu in finalu. Tekma je trajala cel
dan, zato smo v hotel
prišli šele okoli ene ure
zjutraj.
Katero mesto sta zasedli?
Tina: Uvrstili smo se na
drugo mesto in si za do-

Kaj ste počeli ob prihodu?
Tina: Ko smo prišli, smo
se v hotelu razdelili v
sobe, nato pa odšli jest v
bližnji trgovski center.
Nato smo se odpravili
nazaj v hotel spat.
Kako je potekalo tekmovanje?
Lana: Na tekmi je bilo
prijavljenih
šestnajst
ekip. Vsi smo imeli veliko treme. Najprej smo
se oblekli v kostume,
pripravili sceno, se ogre-

sežen rezultat prislu-žili
srebrno medaljo in diplomo.
Sta bili nad dosežkom
zadovoljni?
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Tina in Lana: Nad dosežkom sva bili še kar zadovoljni. Želeli smo
zmagati, vendar nam ni
uspelo. Rezultat je še
vedno zelo dober in na
to smo lahko ponosni.
Čestitam vama za dosežen
uspeh in vama želim še
naprej veliko veselja pri
plesu ter dobrih rezultatov na tekmovanjih.

USTVARJANJE
TINA KECELJ

Modno oblikovanje Hane Šinko
V intervjuju vam predstavljam Hano Šinko, učenko 7. a razreda, ki v prostem času izdeluje modne dodatke in obleke. Hana je umetniška duša, ki s svojim smislom za modo
ustvari unikatne in zanimive izdelke. Ko mi je pokazala svoja dela, me je tako navdušila,
da sem jo prosila za intervju in nekaj fotografij njenih izdelkov.

Hana, kako se lotiš dela?
Najprej pripravim šivalni stroj in pripomočke za šivanje. Nato naredim model obleke, jo
ukrojim in zašijem ob
robovih. Obleko vedno
šivam po notranji strani.
Ko končam z delom,
obleko pravilno obrnem
in jo pomerim na prejemniku izdelka.

Na kateri izdelek si najbolj ponosna?

Kdo te je naučil šivanja?

Najbolj sem ponosna na
oblekico, ki sem jo naredila zase. Naredila
sem tudi veliko drugih
izdelkov, na katere sem
tudi zelo ponosna.

Idejo za šivanje sem dobila pri moji sestrični,
ko sem jo opazovala pri
šivanju toaletnih torbic.
Zdelo se mi je zabavno,
hkrati pa zahtevno. Na
začetku sem šivala z
mami, potem pa sem za
rojstni dan dobila nov

Ali si kdaj z izdelkom
nezadovoljna?

šivalni stroj in sem šivala sama.
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Ja, z izdelkom sem včasih nezadovoljna, predvsem zato, ker se kljub
novemu šivalnemu stroju velikokrat kaj zatakne. Čeprav se šivanje
sliši dolgočasno, je lahko
zabavno in pomirjujoče.
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DOŽIVETJA
PIKA MUŠIČ

Tabor mediacije
V petek, 14. septembra 2018, smo se učenci, prijavljeni na mediatorski tabor, odpravili v
Portorož. Zjutraj smo se zbrali pred šolo in se z avtobusom odpeljali proti CŠOD Burja. Ko smo prispeli v Portorož, smo se najprej razvrstili po sobah. Nato smo se odpravili
na prve delavnice. Te so bile spoznavne, saj smo se učenci iz različnih razredov morali
med seboj najprej spoznati. Zatem smo spoznali nekaj osnovnih pojmov mediacije, ki
vam jih v nadaljnjem besedilu predstavljam.
Mediacija je reševanje
konflikta (spora) med
dvema mediantoma (sprtima) s pomočjo tretje
nevtralne osebe. Tretja
nevtralna oseba je mediator. Njegova naloga je, da
medianta usmerja do rešitve spora in pri tem ne
predlaga svoje rešitve ter
je nepristranski. Omogoči,
da sta slišani obe strani

-

-

-

-

zgodbe in da se medianta
lahko slišita.
Za nemoten potek mediacije morata obe sprti strani privoliti v sodelovanje.
Priporočljivo je, da se
mediacija izvaja v prijetnem prostoru, kjer ni motečih zunanjih vplivov.
Mediator ali mediatorja
(navadno sta dva) posredujeta sledeča pravila
mediacije:

prepovedano je zasmehovanje, žaljenje
in grajanje;
medianta se ne prekinjata; ko eden govori,
ga drugi posluša;
medianta morata biti
spoštljiva, odkrita in
se truditi rešiti problem;
medianta kontrolirata
vsak izraz sovražnosti;
vse, kar je povedano
na mediaciji, ostane
skrivnost.

Mediantoma je treba razložiti proces mediacije in
vlogo mediatorja. Mediator mora preveriti, ali se
medianta strinjata s pravili in potekom mediacije.
Nato sledijo koraki medsebojnega
pripovedovanja. Medianta pripovedujeta, kako sta se
med sporom počutila.
Nato sledi iskanje skupnih
interesov, iskanje rešitev
in sklenitev sporazuma.
Mediator med procesom
večkrat povzame, kar je
slišal.
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Na delavnicah, ki so sledile, pa smo se podučili o
čustvih ter o tem, kdo je
dober poslušalec. Dober
poslušalec je tisti, ki:
-

-

ne prekinja sogovorca,
gleda sogovornika v
oči,
ne jemlje besede,
ne napada in ne govori
o sebi,
posluša z zanimanjem
in potrpežljivostjo,
pušča tišino in odmore
za sogovornikovo
razmišljanje,
obnovi, kar mu je bilo
povedano,
se vživlja v drugega,
sprejema to, kar drugi
govorijo,
ne ponuja svojih nasvetov,
podpira te s svojo prisotnostjo,
opogumlja z mimiko
in gestami.

Na delavnicah smo se o
komunikaciji med mediacijo naučili, da poznamo
t. i. zelena, rumena in
rdeča vprašanja. Zelena
imenujemo tista, ki poka-

DOŽIVETJA
žejo interes in razumevanje, rumena so odprta
vprašanja, na njih ne moremo odgovoriti z da ali
ne, rdeča vprašanja pa so
tista, na katera odgovorimo z da ali ne.

Po delavnicah je sledila
večerja. Po večerji pa smo
se odpravili na sprehod v
Portorož. Najprej smo se
ustavili v trgovini, nato pa
smo se v slaščičarni Cacao posladkali s sladoledom. Ko smo se vrnili v
dom, je bilo že temno.
Hitro smo se stuširali in
se odpravili spat.
V soboto zjutraj smo se
zbudili ob pol osmih in se
odpravili na zajtrk. Nato
smo se šli vozit s kanuji.
To mi ni bilo najbolj všeč.
Pot do tja je bila dolga.
Najprej smo dali kanu v
vodo in se nato še sami
usedli vanj. Hitro smo
veslali približno deset
minut, nato pa so nas bolele roke in smo odnehali.

Veslanje nazaj je bilo
počasnejše. Ko smo se
končno vrnili na pomol,
smo bili že vsi izmučeni.
Kanu smo nato še počistili.
Končno smo prišli do
doma. Imeli smo odmor,
nato pa delavnice o poteku in vodenju mediacije.
Pogovarjali smo se še o
odprtih vprašanjih in
principih dela tretje, nevtralne osebe.
Po koncu delavnic smo se
odpravili na kosilo, potem
pa na počitek v sobe. Sledil je ogled filmov Modra
radirka in Govorice, v
katerih so bili prikazani
primeri vrstniške mediaci-

je. Po filmih smo demonstrirali mediacijo in se
preizkusili v vlogi mediatorja. To je bila zame ena
boljših stvari, ki smo jih
imeli na taboru. Po dveh
urah zabavnega dela smo
imeli večerjo, nato pa
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smo se odpravili do Portoroža.
Tudi sprehodi v Portorož
so mi bili zelo všeč. Ko
smo prišli v dom, smo se
preoblekli v pižame in se
odpravili spat.
V nedeljo zjutraj me je
zbudila sošolka, ki je že
pakirala. Zbudili sva še
ostali dve dekleti in skupaj smo se odpravile na
zajtrk. Po zajtrku smo
pospravili sobe in kovčke
odpeljali iz doma. Imeli
smo še nekaj primerov
mediacije, nato pa smo se
odpravili do morja. Ko
smo se vrnili, nas je avtobus že čakal. Hitro smo
naložili kovčke, nato pa
smo se odpeljali proti Trzinu.
Tabor mi je
bil zelo všeč.
Na njem sem
se zelo dobro
počutila in se
veliko naučila.
Znanje, ki sem
ga pridobila tam, mi bo
pomagalo pri reševanju
sporov v šoli.

DOŽIVETJA
PIKA MUŠIČ

Obujajmo kulturno dediščino
V soboto, 29. 9. 2018,
smo imeli učenci tretje
triade kulturni dan z naslovom Učenci obujajo
kulturno dediščino. Pred
šolo smo se zbrali ob 8.20
in se nato razdelili po razredih. Dobili smo učne
liste, ki smo jih izpolnjevali med vodenim ogledom trzinske kulturne
dediščine.
Najprej smo se odpravili
do cerkve svetega Florjana. Tam nas je pričakal
gospod župnik, ki nam je

povedal nekaj podatkov o
trzinski cerkvi. Prvič je
bila pisno omenjena leta
1526 v Slavi vojvodine
Kranjske kot podružnica
mengeške župnije. V cerkvi je veliko del znanih
umetnikov, na primer
antependij na glavnem
oltarju, ki ga je poslikal
Fran Jelovšek ter misijonski križ, ki je delo Jožeta
Plečnika.

Po obisku cerkve smo se
odpravili proti gradu
Jable, kjer smo najprej
pomalicali, nato pa nas je
vodička seznanila z zgodovino tega gradu.
Grad Jable je bil prvič
omenjen leta 1268, njegovi prvi lastniki so bili
Lambergi,
zadnji
pa
Lihtenbergi. V njem zdaj
deluje Center za evropsko
prihodnost.
V močvirju pred gradom
so našli bronast meč, ki

spada med najstarejše
najdene meče v Evropi.
Ogledali smo si grajsko
dvorišče in Jelovškovo
dvorano, ki je v gradu
največja. Vse stene v njej
so poslikane s prizori iz
življenja ljudi v srednjem
veku. Zgornji deli oken so
od znotraj poslikani s portreti graščakov in nekaterih sužnjev.
17

Turkom gradu Jable nikoli ni uspelo oropati. Legenda pravi, da so Turki
hoteli napasti in so se utaborili pod gradom. Miši
so preluknjale njihove
vreče polne ovsa. Le-ta je
Turkom služil za hranjenje konj. Oves se je zato
namočil in ni bil več primeren za hrano. Turki so
zato morali oditi. Tako so
miši grad rešile pred Turki.
Naprej nas je pot vodila
do Jefačnikove domačije.
Na poti smo se ustavili pri
kapelici svete Marije. To
je eno od obcestnih znamenj v Trzinu. Tu stojita
še kapelica srca Jezusovega in mrliško ali kužno
znamenje.

DOŽIVETJA
V Trzinu so postavljene
spominske plošče, in sicer
spominska plošča padlim
v boju za Slovenijo, ki je
vzidana v Gregčevo hišo,
spominska plošča Tinetu
Kmetiču, ki se nahaja na
Kmetičevi ulici, spominska plošča v spomin na
poboj zavednih političnih
delavcev pred Jefačnikovo domačijo ter spomenik
žrtvam NOB, ki stoji pred
našo šolo.

mivih podatkov o Trzinu.
Le-ta je bil prvič omenjen
15. maja 1273 leta v nemškem viteškem redu.

Onger je bil prvič poseljen že v mlajši kameni
dobi. Na njem so našli
kamnito sekiro iz mlajše
kamene dobe.
Prvi vlak je skozi Trzin
zapeljal leta 1891. Prva
šola pa je svoja vrata odprla leta 1878.

V Jefačnikovi domačiji
smo izvedeli veliko zani-

Najstarejše društvo v Trzinu je gasilsko, ki deluje
že od leta 1906. Najstarej-
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ša hiša pa je Šušterčkova
hiša, ki stoji na Jemčevi
cesti.
Med prvo svetovno vojno
je bilo v Trzinu vojaško
letališče.
V Trzinu je leta 1999
potekala bitka za osamosvojitev Slovenije, in
sicer na mostu ob Pšati.
V bitki je padlo pet vojakov.
Po prihodu v šolo smo si
ogledali prireditev z bogatim kulturnim programom. Z ogledom le-te
smo prijetno zaključili naš
kulturni dan, ki je bil zelo
poučen in zanimiv.

GLASBENO USTVARJANJE
VESNA VUKADINOVIĆ

Zarokajmo s Tangento
Šolski bend Tangenta vsak teden uri svoje glasilke in prste v majhnem prostoru naše
šole. Nekaj vprašanj o njihovem delovanju sem zastavila trem članom benda, in sicer
bobnarju Amadeju Miličeviću, kitaristki Zari Kolenc ter pevki in kitaristki Hani Šinko.
Koliko časa igrate skupaj?
Zara: Skupaj igramo
približno že dve leti.

Katero zvrst glasbe igrate?

Hana: Hahaha.
Zara: Vsi smo glavni in
si pomagamo med sabo.

Hana: Rock.
Ali imate tudi nastope?

Kaj pomeni ime benda?
Zara: Hmm ...
Hana: To pomeni, da
medtem ko vam igramo,
se dotikamo vaših src.
Kdo so člani benda?
Amadej: Jaz, Zara, Hana in Ema .
Hana: Hahaha
Iz katerih razredov ste?
Amadej: Zara, Hana in
jaz smo iz 7 .a razreda,
Ema pa iz 9. b razreda.
Kako fant zdrži med vsemi puncami?
Amadej: Težko, ampak s
srcem.
Hana: Hahaha

Ali preigravate znane
pesmi ali tudi ustvarjate
lastno glasbo?
Hana: Zaenkrat ne pišemo svojih pesmi, ampak igramo …
Zara: Priredbe ostalih.
Nam lahko zaupate katere
priredbe?
Hana: Marvin Puth ...
Zara: Ne, Puth je priimek izvajalca …
Hana: Ups ...
Amadej: Hmm ...
Zara: Za zdaj igramo
Knocking on the heavens door, Marvin
Gaye, Have You Ever
See The Rain.
Hana: Ja.
Kdo v bendu je glavni?
Amadej: Ja, jaz.
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Amadej: Ja, enkrat na
pol leta.
Zara: Ne, nastopov imamo več.
Ali imate kakšen poseben
stil oblačenja?
Zara: Ne, vsak se drugače oblači, še posebej
Hana.
Ali mislite kot bend nadaljevati tudi v srednji šoli?
Amadej: Ne, ne bo časa,
pa poleg tega je to šolski
bend in nam bodo drugi
zavzeli naša mesta.
Zahvaljujem se vam za
vaše odgovore in vam
želim veliko uspešnih vaj
ter nastopov.

