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ŠOLA, ŠOLA, ŠOLA....?
V teh Trtah so objavljeni tudi prispevki, ki smo jih dobili od vas na
temo Prav vesel v šolo grem ...! Ne vem sicer, koliko in ali je sploh bil kdo
vesel, ko je moral v šolo. Ko gledamo takole za desetletja nazaj, se nam
ponavadi zdi vse lepo in nekatere stvari, ki so nas takrat morile, izgledajo
smešne. Pa ni ;isto tako. Naše ob;utljive otroške dušice so takrat še kako
zaznamovali tudi krivice, stresi, nasilje, laži, sprenevedanja, neumnosti.
Vstopali smo iz varnega družinskega objema v «svet», kakšen in kako se
je vzpostavil ta «svet», pa je bilo odvisno od vseh dejavnikov, predvsem pa
od vzgojiteljev. So nam ti res širili obzorja ali pa so nas tla;ili v preizkušene okvirje «normalnega sveta», približno takšnega, kakršnega so videli
sami oziroma so jim ga privzgojili njihovi starši in u;itelji|
Šola pravzaprav traja celo življenje, in ;e le želiš, se res lahko ves ;as
u;iš in skušaš širiti obzorje, «svet». :e pa ponavljaš vedno iste napake in
doživljaš vedno hujše «krivice», moraš pripisati posledice predvsem sam
sebi, ker že spet nisi opravil izpita. In «grozni» u;itelji, ki te «sovražijo»,
se ponavadi potem, ;ez ;as, ponavadi izkažejo za najboljše prijatelje, ker
si zaradi njih spoznal in se nau;il nekaj, ;esar se druga;e sploh ne bi.
Najpomembnejše v tej številki pa se seveda skriva v sporo;ilu, ki
nam razkriva podrobnosti o našem sre;anju, o poletnem druženju, ki ga
ve;ina že z nestrpnostjo pri;akuje.
Peter Povh
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Jože Malnarič –

Križevski v narodnoosvobodilni borbi
(prvi del)

Upokojeni generalmajor Lado Kocjan,
borec 1. ;ete 2. bataljona Gub;eve brigade,
mi je iz razli;nih virov in svojega spomina
zbral in povedal slede;e podatke o vojaški
poti in življenju Jožeta Malnari;a – Križevskega v obdobju narodnoosvobodilne borbe. Zaradi veli;ine Malnari;evega dela, bo
njegova pot predstavljena v dveh delih.
Jože Malnari;, po izobrazbi
gradbeni tehnik, je bil komandant
Gub;eve brigade od 20. februarja
1943 do 14. julija 1943. V brigadi so
zamenjali celoten štab, ki ga je tri
mesece vodil Zgonc. Pripeljal je komisarja Franca Pirkovi;a – :orta.
Dobil je novega namestnika komandanta Poto;arja, do tedaj komandanta 3. bataljona. Pomo;nik komisarja je postal Franci Dolar, ki je bil
komisar 3. bataljona v Gub;evi brigadi. Vseh detajlov zamenjave sestava ne poznam, vendar je bil v štabu
prepir, brigada je izgubljala ugled.
V ;asu Malnari;evega štaba je
brigada izvedla slede;e operacije v
okviru Dolenjske operativne cone
(DOC), ki je bila formirana nekje
novembra 1942.
Brigada se je vrnila iz Žumberka,
kjer so bile tri brigade> Tomši;eva,
Gub;eva in Cankarjeva. Vrhovni štab
Slovenije jih je pozval, da nastopijo v
Žumberku in s hrvaškimi brigadami
ob za;etku IV. ofenzive1 pritiskajo na
jug. Ofenziva se je pomaknila proti
Bosanskemu Petrovcu, mi pa smo se
vrnili v Slovenijo. Brigada je sodelovala v napadu na železniško komunikacijo od Semi;a do Metlike, ki so
jo napadale vse brigade. Gub;eva je
napadala progo na Semi;u in nalogo
uspešno opravila. Sledil je premik
v Suho krajino. DOC je pripravljala

operacijo napada na belogardisti;ne
postojanke v Suhi krajini> Hinje, Ambrus, Kompolje, Struge, Žvir;e, Tisovec, Korel in Ho;evje. Poleg tega je
bila na tem podro;ju velika koncentracija italijanske divizije, v Ribnici
pa bataljon ;rnih srajc. Ob vrnitvi z
marša ;ez Gorjance v Suho krajino
so brigade zavzele položaje za napad.
Gubci so se namestili v Starem
Logu. Imeli so nalogo, da zaš;itijo
komunikacije proti Ko;evju in Novemu mestu, ko je Tomši;eva brigada napadla Ambrus, Cankarjeva
Ho;evje, Šercerjeva pa Hurin. Tretji bataljon Gub;eve je imel nalogo,
da zahodno od Ribnice minira železniško progo Grosuplje–Ko;evje.
To so tudi storili, ker pa je prišlo
do izdaje, so Italijani mino našli
in akcija ni uspela. Nobeni od bri-

gad ni uspelo zavzeti napadenega
oporiš;a. Vse tri brigade so koncentrirali v napadu na Ambrus,
kamor je pred tem prišel italijanski
bataljon s 300 vojaki. Partizani so
bili oboroženi le s puško in bombo, tako da akcija ni uspela. 20.
marca 1943 je štab DOC s komandanti brigad sklenil, da brigade
prestopijo železniško komunikacijo in zavzamejo položaje Dolenja vas–Štifta južno od Ribnice na
podro;ju Velike gore. Brigade so
bile razporejene na naslednji na;in>
Gub;eva v Dolenji vasi, za njo Cankarjeva, za njo Šercerjeva in za njo
Tomši;eva brigada. Preko planine
so imele brigade odstopnico, Cankarjeva in Gub;eva po Rudeževi
poti2 iz Rakitnice proti Jelenovemu žlebu, Tomši;eva in Šercerjeva

Komandanti prvih štirih slovenskih brigad Ivan Lokovšek - Jan, Jože Klanjšek - Vasja, Jože Malnari;
- Križevski in Dragan Jevtić.

1 IV. ofenziva na centralni del Bosne, zahodne Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.
2	Rudež je bil grofi; iz Ribnice, ki je imel v posesti gozdove v širši okolici Jelenovega žleba. Za potrebe se;nje in spravila lesa je
izdelal gozdno cesto, prevozno za tovornjake, ki se je imenovala Rudeževa pot.
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pa po cesti oz. gozdni poti Štifta–
Len;ek–Podpreska. Len;ek je komunikacijsko vozliš;e in prehod
preko grebena Velike gore, tako
kot je Jelenov žleb prehod preko
grebena Velike gore do Drage.
Mi smo vodili borbo z Italijani v Ribniški dolini dva do tri dni.
Pred nami je bilo približno 7000
Italijanov, ki so koncentrirali enote iz Ljubljane in okolice in so nas
pritiskali. V zaledju smo imeli 20
kilometrov gozda. Ker oskrba enot
ni bila mogo;a, je bila hrana velik
problem! Jedli smo le razne juhice. Italijani so nas bombardirali z
višine 200–300 metrov, puške pa
so dosegle le kakih 150 m, tako da
se nismo mogli braniti. Ker so bila
pobo;ja prekrita s snegom in so bile
veje dreves gole, smo bili za zra;ni
napad lahke tar;e. Italijani so iz
letal stresali ro;ne bombe, ki jih je
razneslo med vejami, brigadam nad
glavo. Cankarjeva in Gub;eva brigada smo imeli kakih 30 ranjencev,
mrtvih ni bilo. To je bil en element.
Drugi element je bil, da so v Ribnico
pripeljali dva transporta vojakov.
Komandanti brigad so se sestali
25. zve;er in ocenili situacijo. Ker
prevoza nismo imeli, so zaklju;ili,
da je morala vsaka brigada odrediti
po en bataljon za prenos ranjencev. 26. marca 1943 okrog 3. ure
zjutraj smo krenili iz Rakitnice.
Predhodnico je tvoril prvi bataljon
Cankarjeve brigade. Prva ;eta prvega bataljona se je kot izvidniška
enota pomikala v koloni, preostali
del bataljona in drugi bataljon kot
rezerva predhodnici pa sta po poti
napredovala v dveh kolonah in delala gaz za lažji prenos ranjencev.
Severna pobo;ja so bila prekrita
z debelo snežno odejo, južna pa
s tanjšo. Cankarjev tretji in prvi
Gub;ev bataljon sta v dveh kolonah nosila ranjence. Tako so bili
ranjenci zaš;iteni s ;ela in za;elja.
Drugi bataljon Gub;eve brigade
je bil v rezervi, tretji z namestnikom komandanta Poto;arjem pa v
zaš;itnici. Na položajih v Rakitnici
so do jutra ostale posamezne enote
in streljale, tako da Italijani niso vedeli za odhod glavnine brigad.

Italijani so pripravili izvrsten
manever. V Ribnici so imeli ;eto
tankov, zbrali so vsa možna sredstva iz Ljubljane in Novega mesta in
se postavili na liniji tako, kot so bile
razporejene brigade. Iz Gr;aric so
poslali dva bataljona divizije Macerata, prvega v Jelenov žleb, drugega
na Len;ek, da bi nas stisnili. Italijanski bataljon je preno;il vzhodno
od Jelenovega žleba v bližini Malih
belih sten. Drugo kolono je vodila
Šercerjeva brigada, v kateri so bili
gozdarji, ki so poznali vse gozdne
stezice. S komunikacije so skrenili
;ez hosto in se izognili spopadu z
bataljonom na Len;ku. Mi bi bili,
marširajo; po Rudeževi poti, prav
tako skrenili po hosti proti Dragi.
Vendar so vodi;i ugotovili, da predvideno stezo prekriva visok sneg in
je neprimerna za prenos ranjencev,
zato smo krenili dalje po poti. Komandant dolenjske operativne cone
Šaranovic´ se je nad odlo;itvijo razburil, a jo je po obrazložitvi sprejel.
Tako smo nadaljeval po Rudeževi
cesti v Jelenov žleb. Na poti se je zaradi napornega nošenja ranjencev
kolona pretrgala. Ko so štabi ugotovili, da so se kolone pretrgale, je komandant odredil postanek, da smo
se zopet zbrali in si odpo;ili. Sledila
je pot skozi Jelenov žleb. Isto;asno
se je zbral italijanski bataljon in
krenil nam naproti v Ribnico. Tako
sta se sre;ali predhodnica Cankarjeve brigade in bataljon divizije Macerata.
Z razvojem se je vnela borba.
Cankarjev 1. bataljon je zasedel
položaje iznad pota desno, drugi
bataljon levo. Mi, ki smo bili v rezervnem bataljonu Gub;eve, smo se
povzpeli na greben, ki je bil klju;en
in sovražne enote prehitel za 30 metrov. V momentu smo imeli le ro;ne
bombe. Borba se je odvila. Italijani
so doživeli hud poraz, brigadi pa sta
nadaljevali pot. Gub;eva je prišla v
Drago, Cankarjeva pa v Podpresko.
V Dragi je bil 28. marca 1943 veliki posvet o uporabi teh štirih brigad za nadaljnja dejstva. Prisotni so
bili vsi štirje komandanti brigad,
ves štab cone, Boris Kraigher iz
glavnega štaba, na;elnik vrhovnega
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štaba Arso Jovanovic´, Ivan Ma;ek
– Matija. Razpravljali so o smislu,
da bi vse štiri brigade na obširnem
obmo;ju Notranjske, Dolenjske in
Bele krajine delovale skupaj. Vendar bi ob delovanju brigad na Notranjskem ostala velika praznina na
Dolenjskem in v Beli krajini.
Kon;no so se odlo;ili, da Gub;eva
in Cankarjeva brigada operirata na
širšem podro;ju Gorjancev, torej
Dolenjske
in
Bele
krajine,
Tomši;eva in Šercerjeva pa s
podro;ja Krima pokrivata Notranjsko. Ko sta brigadi prispeli na
podro;je Gorjancev, sta takoj napadli železniško progo in izzvali reakcijo Italijanov. Koncentrirali so
okoli šest bataljonov in pritiskali od
Semi;a do Suhorja. Borba se je odvijala že dva do tri dni, ko so Italijani
brigadam v hrbet pritisnili iz Novega mesta. V borbi sta poleg omenjenih brigad sodelovala tudi 13. proletarska brigada in Gorjanski odred
iz Delnic. Podatkov o to;nih izgubah Gub;eve brigade ni, vendar je
imela po tridnevnih borbah 13. brigada 13 padlih in 39 ranjenih borcev. Tako je potrebno ra;unati tudi
na padle in ranjene iz vrst Gub;eve
brigade, med njimi komandir 1. bataljona njene prve ;ete Milan Dimec
– Miha, brat Mirce Štefin.
Se nadaljuje v naslednji številki
Pripoved zapisal Andrej Kerin ml.

Vabilo na piknik - srečanje
Piknik, piknik, spet bomo imeli piknik! No, saj ga
imamo vsako leto, le zakaj bi bilo letošnje izjema| Torej, datum in kraj piknika sta dolo;ena> sobota, 31. avgust na prostoru za piknik v Velikih Malencah. Na
voljo bomo imeli vso potrebno infrastrukturo> prostor
za parkiranje, kozolec toplar s klopmi in mizami za
okoli šestdeset gostov, dodatne klopi ob Krki, velik pokošen travnik, tri ognjiš;a z rešetko za žar (oglje in prijemalke je treba prinesti s sabo), na travniku bomo postavili mrežo za odbojko in gole za mali nogomet ter
organizirali še kak drug šport, na primer metanje frizbija. Pod kozolcem sta elektrika in hladilnik za živila.
Straniš;e je sicer samo mobilno, vendar je urejeno. Za
vreme se še dogovarjamo.
Ker je letošnja lokacija na Dolenjskem, kjer živi velik del ;lanov društva, smo se na sestanku dogovorili,
da avtobusnega prevoza ne bomo organizirali vnaprej,
razen ;e bo interes izrazilo vsaj 15 kandidatov. Sicer
pa verjamemo, da bodo vozniki avtomobilov prijazno
popeljali tudi ;lane brez lastnega prevoza.
Jedli in pili bomo vse, kar bomo prinesli s seboj in
bomo voljni ponuditi ostalim udeležencem.
Pred piknikom bomo kot obi;ajno pripravili kulturni program. Tokrat si bomo ogledali grad Rajhenburg
nad Brestanico, ki so ga lepo prenovili in za javnost odprli decembra 2012. Ogled z vodenjem se bo predvidoma za;el ob desetih, na prostor za piknik pa bomo nato
prišli okoli poldneva. Podrobnosti o programu ogleda in

samem pikniku bomo pravo;asno objavili na spletni
strani društva trte.org, na Facebookovi strani društva,
obvestila pa bomo poslali tudi po elektronski pošti.
Pomembno> vse, ki se boste udeležili ogleda gradu
in piknika prosimo, da svojo udeležbo in število
pravo;asno najavite podpisanemu po elektronski pošti marko.banix@gmail.com ali po telefonu 041 786
023. Za ogled gradu so prijave zaželene vsaj teden dni
prej, kdor pa pride samo na piknik, naj nam tudi
sporo;i, da prihaja, da bomo lažje organizirali vse potrebno.
Za konec še kratka navodila za vožnjo do piknika>
za digitalne karte vseh vrst je najbližji naslov Velike
Malence 23c, Brežice, Slovenija, to je hiša nasproti odcepa za parkiriš;e in piknik kozolec, ki je pod cesto.
Brez karte> do Velikih Malenc na desnem bregu
Krke se pride iz Krške vasi, odcep z glavne ceste Križaj–:atež ob Savi je tik ob mostu ;ez Krko, na desnem bregu, to je na vzhodni strani mostu (iz smeri
:ateža je to tik pred mostom, v levo). Od tam je ob
Krki slab kilometer do vasi Velike Malence, naš prostor pa je skozi vas, nato 300 metrov od središ;a vasi
na desni.
Iz smeri Cerkelj je najbližje preko lesenega mostu
v vasi Boršt, nato zavijemo levo in vozimo ob Krki še
en kilometer do cilja na levi.
Za popolnoma izgubljene
bomo objavili lokacijo v datoteki kmz za program Google
Zemlja. Spremljajte nas na
spletni strani!
V imenu
organizacijskega odbora
Marko Bani;
Stik> e-mail>
marko.banix@gmail.com
tel.> 041 786 023
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V šolo tudi rada grem,
vsako leto rajši
Ko sem bila majhna, sem bila u;iteljica, moja
pun;ka, bratov medvedek in morda še kakšna majhna
igra;a pa so bili u;enci. Ve; jih ni bilo pri hiši. Ja, moje
otroške sanje so bile, da bom u;iteljica. Stroga in dosledna, ki jo bodo vsi ubogali, se vedno vsega nau;ili in
nikoli pozabili doma;e naloge.
Na Pedagoško srednjo šolo sem se vpisala leta 1989.
Ni bilo sprejemnih izpitov, niso vzeli samo stotih najboljših u;encev, ne, vzeli so nas vse, ki smo se vpisali. Kar nekaj je bilo mojih osnovnošolskih sošolcev, že
kmalu pa sem dobila nove prijatelje med novimi sošolci. In tako je bilo hoditi v šolo nekaj prav prijetnega.
V prvem letniku smo se pri nekaterih predmetih
sprva res tresli. Pravila so bila zelo jasna, kriteriji ocenjevanja izredno strogi in strahospoštovanje profesorjev preko naših osnovnošolskih predstav. Profesor geografije nas je vikal! Vstajanje s pozdravom je bil obvezen za;etek vsake ure pri vseh predmetih. Nih;e se ni
nikoli vprašal, ali je to res potrebno. Z vstopom profesorja v razred se je ura za;ela. In ko je zvonilo, smo dovolili, da on kon;a uro. Seveda smo ve;krat brili norce
iz profesoric in profesorjev, vedno pa smo jih gledali
kot avtoriteto. :e si „zakoli;il“ ali dobil ukor, so bili
starši in profesorji skupna avtoriteta in ni se ti dobro
godilo. Slišal si jih v šoli in potem še doma. Redko smo
se zoperstavili pravilom ali se uprli „zasluženi“ kazni,
;e pa smo se in smo imeli na svoji strani razredni;arko
ali celo starše, smo to smatrali kot velik privilegij. O
naših pravicah se pa; ni kaj dosti govorilo. In vse to
nam je bilo popolnoma jasno in logi;no. O;itno smo se
kljub kalupom po;utili dovolj svobodni, emancipirani
in samozavestni.
Imela sem sre;o, da sem bila del ;udovitega razreda. Držali smo skupaj, radi smo se imeli, ve;krat smo
kaj skupaj ušpi;ili, vsak dan po pouku smo posedali
pod kostanjem na Petkovškovem nabrežju. V;asih smo
zbrali kovance, da smo si privoš;ili kavo, v;asih pa smo
le klepetali na plotu ob Ljubljanici in kadili mehke drina, ki jih je Mateja vzela doma iz dedkove šteke. Seveda
smo kdaj tudi špricali, ampak predvsem tiste ure, ko
niso zapisovali. Družili smo se tudi ;ez vikende, obvezen pa je bil naš petkov ve;er. Biksali smo ga, objestni
pa nismo bili nikoli.
Kako sem videla šolo, kako sem videla profesorje
in kakšen ob;utek sem imela o tem, kako profesorji
gledajo na nas, dijake| Takrat sem videla takole> vedno
sem se po;utila kot v povpre;je skrita „ena izmed di-

jakinj“. Cifra pa;. Vrednost mi je dajala šele razredna
skupnost. Bila sem povpre;na u;enka s še kar dobrimi
ocenami in kot taka tudi nisem izstopala. U;ila sem se
zato, ker pa; zato hodiš v šolo, v;asih celo zato, ker mi
je bilo nerodno dobiti slabo oceno. In da starši ne bi
težili. Absolutno pa ne zato, da bi dobila znanje, da bi
razširila svoj repertoar tem, o katerih se lahko pogovarjam, da bi odnesla nekaj za prihodnost. Verjetno si
noben profesor ali profesorica ni zapomnil mojega imena. Ve;inoma so lovili neznanje, za dijake se niso kaj
dosti trudili, v kontrolke so dajali najtežja vprašanja,
predvsem pa se nikoli nih;e ni vprašal, kako nam gre,
kako se po;utimo, kako bi nam lahko pomagali na poti
do boljšega rezultata. Odlajnali so svojo snov, vseeno
jim je bilo, koliko se v resnici nau;imo. Najve; ur smo
presedeli ob knjigah predmetov, kjer so bili profesorji
znani po svojih težkih testih in nenapovedanem spraševanju. Mirno si bil vprašan dve uri zapored, sploh
;e si prejšnji; dobil negativno, da je ;ez padla še ena
in potrdila sum, da si navaden butelj, ki se tega pa; ne
bo nikoli nau;il. In profesorica je bila sre;na. Z veseljem je dajala „špone», na ustnem ali pisnem preverjanju, da je le pokazala, da smo nesposobni. In profesor
ti je rekel, da si cepec – tak, od zadaj naprej prebran.
Nikoli, ampak res nikoli se nismo spraševali, ali naše
vedenje, neznanje, neupoštevanje pravil, neopravljanje
doma;ih nalog vplivajo na naše profesorje, ali jim kdaj
povzro;amo frustracije. Nikoli se nam ni posvetilo, da
zabijejo ure in ure za sestavljanje testov in potem popravljanje. In nikoli si ne bi mislili, da se je kdaj kdorkoli vprašal, ali bo test za nas morda pretežak. Prepri;ani
smo bili, da profesorji pa; sledijo svojim prepri;anjem
in se ne ozirajo na druge, še najmanj pa na nas, dijake. In ko grejo iz šole, je zanje konec misli na nas, kaj
šele, da bi o nas debatirali z zakonci, da bi jih kdaj kaj
skrbelo in bi poiskali prijatelja za nasvet, kaj narediti s
posamezniki, da bi našli skupno besedo.

V gimnaziji so se spletla
najve;ja prijateljstva, ki
trajajo še danes (desno
Maruša S. W., zraven
moja poro;na pri;a)
(Foto> Luka Pajntar)

5

Spomini na šolo
Moji dijaki pišejo test (foto> Maruša S. W.)

Dvajset let pozneje. Leto gre
h koncu, gimnazija, na kateri
pou;ujem, se je spremenila v vrvež
nervoznih dijakov in prezaposlenih profesorjev. Lovimo ure, skoraj minute, da bi lahko vsakemu,
ki nas potrebuje, omogo;ili vsaj
kratek razgovor, pridobitev ustne
ocene, zviševanje, priprave na
maturo … Za vsakega dijaka vem,
kako mu je ime. Za mnoge med njimi vem, da imajo v ozadju zgodbe,
ki jim jih ne zavidam. Imam dijake,
ki so mi ljubi, seveda, to je ;loveško, a nikoli ni bilo nikogar, ki bi
mu privoš;ila negativno. Rada
imam te mlade, nedorasle, zmedene ljudi, katerih cilj je postal gonja
po visokih ocenah, da bodo zbrali dovolj to;k, da se bodo vpisali
na fakulteto ali pa bodo imeli vse
predmete zaklju;ene 5, da bodo
lahko nekega dne postali, kar si
želijo. In smilijo se mi zaradi tega.
V resnici se ne spomnim, da bi se
nad nami kdaj izvajali taki pritiski.
Na koncu ;etrtega smo res imeli
zaklju;ne izpite, u;ili smo se kot
nori, pa vendar nam je tudi s trojko
iz zaklju;nega uspelo priti na želene fakultete – jaz sem bila sprejeta
na biologijo in tudi za veterino sem
imela dovolj to;k. Danes pa se jih
veliko ve; žene za dobrimi ocenami le zaradi ve;je možnosti vpisa
na primer medicino. In ;e želijo,
jim to omogo;im. Dam jim še eno
možnost, a nau;iti se morajo.
Kot profesorica imam svojo vizijo> dijakom približati svoj predmet
– biologijo – do te mere, da bodo
znanje še kdaj uporabili. Da bodo
imeli ob;utek, da so stvari povezane med sabo in da jih ne zasuvam
s kupom nepotrebnih podatkov.

Ob slovesu so mi dijaki podarili tortici (foto> dijaki 3. F)

Venomer se vra;am v ob;utke, ki
sem jih imela kot dijakinja, poskušam se približati sebi v najstniških
letih, da bi odkrila, kaj mladim najbolj ustreza. Trudim se, da se vsako
uro pohecam. Z njimi sem v dobrih
odnosih. Pogosto jih pohvalim in
pogosto jih okregam, da vidijo, da
mi ni vseeno, da vidijo, da jih spoštujem. :e ima kdo težave, se najprej pozanimam pri kolegih, ali jih
ima tudi drugje, ali kdo ve, kje izvirajo, ali lahko kaj pomagamo. Ko
sestavljam teste, imam v mislih vse
in vsakega v razredu, kako bodo
odgovarjali, ali bodo imeli dovolj
;asa, ali so vprašanja tudi za najšibkejše dovolj jasno zastavljena.
Uživam, ko popravim test, na katerega lahko napišem odli;no pet.
In zraven vedno dodam še ;estitke
ali pa kakšno veselo opombo. :e
kdaj ne gre, se vprašam, kaj lahko
spremenim, še preden krivim mulce za neznanje. In svoj prosti ;as,
svojega moža in otroke in prijatelje
izkoriš;am za to, da uredim, predebatiram, umirim, dokon;am, da
v službi vse te;e, kot mora. Za cvekarje, ki v u;enje vložijo, pa jim ne
gre, mi je žal. Ne sprašujem se, ali
me imajo dijaki radi, vsako uro pa
se vprašam, ali je dobro pripravljena, da bodo zdržali, potegnili rde;o
nit naprej in povezali z vsem, kar
že vejo, in seveda zraven ne zaspali.
Zelo rada sem u;iteljica, zelo rada
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govorim o stvareh, ki so meni zanimive – na zanimiv na;in in to me
navdihuje. Najve;je zadovoljstvo
je, ;e se pojavijo vprašanja, ki kažejo, da bi dijaki radi vedeli še ve; ali
da veliko že vejo.
Druga;e je. Biti dijak, biti profesor. Vem, da so med nami profesorji, ki sem jih opisovala skozi
svoje o;i, ko sem bila dijakinja.
Vendar jih ni veliko. Ve;ina nas je
takih, ki dihamo svoj poklic. Ki si
želimo ve; kot le hoditi v službo.
Generacije so druga;ne, to je res.
Materializem je v ospredju, pravice so prevladale nad dolžnostmi, šola je od prvega dne gonja za
dobrimi ocenami, da boš lahko
pomemben, ko boš «velik». Individualizem, razvajenost. Izstopanje.
Posebne potrebe. Egocentri;nost.
Kakorkoli pa se ;asi spreminjajo,
ostajamo ljudje. Dijaki so še vedno
neizkušeni mladci in profesorji se
verjetno premalokrat zavedamo,
da puš;amo v njih globoke pe;ate.
Ko pomislite na svoje šolanje –
;esa se spomnite| Zidov, u;ilnic,
u;benikov, urnika| Ur, ki ste jih
presedeli za knjigami| Ne. Spomin
se vrne k prijateljem – sošolcem in
k profesorjem. Ene bi radi pozabili,
pa jih ne bomo nikdar. Drugih bi
se radi spominjali za vedno, ker so
verjeli v nas. In se jih tudi bomo.
Maruša Sotler Wedam

„U;‘te se, u;‘te se, da boste
kam pr‘šle, sej vid‘te, kakšna je situacija,» so bile besede, ki mi jih je
vztrajno ponavljala stara mama takrat, ko sem se najbolj pritoževala
nad šolo in tarnala, da se mi danes
pa res ne da sedeti za knjigami, ko
je vendarle zunaj tako lep son;en
dan. Vedno je temu sledilo nadaljevanje, z ljubkim glasom in vztrajno
potrpežljivostjo me je navduševala
za u;enje in mi prigovarjala, da se
samo z znanjem dale; pride.
Od osnovnošolskih let je minilo
že kar nekaj ;asa, a se jih spominjam z nekakšno kislo nostalgijo.
U;iteljica mi je vedno govorila, da
me fant vle;e za lase med odmorom zato, ker je zaljubljen vame.
In šla sem špricat zadnjo uro pouka samo zato, ker so to naredili vsi
moji sošolci. Oboževala sem pot do
doma, na kateri smo se s prijateljicami pogovarjale o vseh sladkih pogledih, sporo;ilih, in v tisti dobi so
bila aktualna papirnata sporo;ilca
med poukom. S kakšno nestrpnostjo sem pri;akovala šolske plese
in upala, da me bo tokrat moja simpatija le povabila na ples. Sama sem
bila preve; sramežljiva, da bi fanta,
zaradi katerega so se mi šibila kolena in so mi lica pordela do stopnje
son;arice, povabila na ples. Enkrat
pa se je vendarle zgodilo, da me je
On povabil na plesiš;e. Njegove
roke so me objele okoli pasu, med
nama je bilo prostora še najmanj za
enega soplesalca, a po;utila sem se
kot princeska iz pravljice. Lahko bi
zletela in ujela svoje sanje, lahko bi
se dvignila na njih vse do neba. Teden po tem sva se prvi; dobila na
klopci, okus po žve;ilnih gumijih
limone me spominja na vse trenutke z njim. Kon;no me je tistega pomladnega dne pospremil do doma,
objeta sva se gledala iz o;i v o;i, trepalnice so se stisnile skupaj, najina
obraza sta se zbližala in naenkrat
sem za;utila v ustih nekaj sluzasto mokrega, ki se je sprehajalo po

moji ustni votlini in ni bilo ni; kaj
podobno najslajši tortici sveta. Prvemu poljubu in zaljubljenosti je
sledilo tudi prvo razo;aranje v ljubezni ter prijateljstvu. Govorili so
mi, da bodo fantje prišli in šli ter da
bom spoznala nove prijatelje in da
je tako, da ljudje izstopajo iz tvojega življenja in vstopajo vanj. Takrat
jim nisem verjela, stvari so se mi
zdele nespremenljive in ve;ne. Nekega zimskega dne pa se je zgodilo
nekaj nemogo;ega. Zbudili smo se
v zasneženo jutro, morali bi pisati
test iz kemije, pred šolo pa tabla>
«Zaradi snega danes šola odpade!»
Saj poznate tisto željo, ko po tihem
upaš, da bi se ustavil ;as, da bi zbolel, da bi se nekaj za vraga zgodilo,
da danes ne bi pisal kemije, in potem ti narava usliši željo, odhitiš
domov in že se kepaš in sankaš ter
si sre;en in uživaš v tistem trenutku. V spominu ti ne ostanejo vse
matemati;ne ena;be niti ne zgodovinsko pomembne lestvice, na kožo
in globoko v srce se zapišejo iskreni
objemi, razumevanje, skrb za drugega, spodbude, istofrekven;ne
iskrice in predvsem odnosi, odišavljeni s ;ustvi. Prijeten in ljube; odnos do enih profesorjev, pomembnih drugih, ki so zaznamovali moj
tok razmišljanj in odlo;itev, ter na
drugi strani tisti, od katerih sem
jo ucvrla kar najhitreje stran ali pa
sem se jim izognila v širokem loku.
Vsi smo gulili enake klopi, se piflali
isto snov in morali slediti taistemu
sistemu, redu in disciplini. Vsi enaki| Ne, vsak samosvoj individuum,
katerega potenciale in individualnost se je v splošnem zatiralo v imenu skupne enakosti.
Po dvomese;nih po;itnicah
sem s treso;imi ustnicami odprla
velika vrata Gimnazije Poljane in
bila vznemirjena zaradi vseh novih ljudi, ki jih bom spoznala. To je
bil moj svet. Vsakodnevna vožnja
iz Ribnice do Ljubljane je postala
ma;ji kašelj, u;enje, doma;e nalo-
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NAD NAMI JE SAMO NEBO
Podala sem ti roko,
držal si me mo;no.
Pod nama le poljane,
nad nama le nebo.
Zagledal si me v šoli
in k meni šel sedet,
pod nama le poljane,
nad nama pa ves svet.
Nas nosi k soncu tudi, ;e dežuje,
kot mavrica nam bistro je oko.
Mi smo rojeni na poljanah.
Nad nami je samo nebo.
Spoznala sva jih skupaj,
nih;e ne ve, zakaj.
Iskali smo poljane,
zdaj ni poti nazaj.
Pa saj ne bi hoteli
živeti kje drugje.
Na mavri;nih poljanah
pustili smo srce.
Nas nosi k soncu tudi, ;e dežuje,
kot mavrica nam bistro je oko.
Mi smo rojeni na poljanah.
Nad nami je samo nebo.
Nad nami je samo nebo ...
(Aha;i;, Narat)

ge in seminarske pa preizkušanje
lastnih sposobnosti in znanj. Je
šola, ki mi je dala ogromno širino
in tridimenzionalni globinski pogled na svet, a ne zaradi institucije
same, temve; zaradi profesorjev in
mojih današnjih najboljših prijateljev, s katerimi korakamo z roko v
roki od srednje šole naprej. »Ime
mi je Sre;ko in pišem se Zgaga,«
krohotu je sledil njegov dodatek>
»No, ste se odsmejali|« :lovek, ki
ga moraš imeti rad, ker te s svojim
znanjem in skrbjo za so;loveka ne
pusti hladnega. Popeljal nas je po

geografskih in zgodovinskih poteh Zemlje in Slovenije,
hkrati pa nas na posreden na;in spuš;al blizu k sebi, k
;loveku, ki se ni pretvarjal in je zmogel ostati pristen in
iskren. Saj nazadnje je to tisto, kar mi je najbolj ostalo
v spominu> da je vsak ;lovek unikaten, poseben in si
zasluži spoštovanje. Dali so nam sanje in nad nami je
bilo samo nebo. Z najboljšo prijateljico sva hodili med
odmori pogledovat, ;e se bo morda pojavil fant, zaradi
katerega je izgubljala glavo. «Oh, on je tako lep, tako
lep nasmeh ima in tako lepe o;i, pa urejeno garderobno
omarico,» v resnici pa je bil en frajer;ek z zvezdicami
na zobeh in poleg vseh drugih lepotcev vsekakor ne
najlepši. A vsake o;i imajo svojega malarja. U;ili so nas
življenja, nam odstirali nove poti in poglede ter spodbujali naša ob;utja in ;ustva. Ja, pomembna je šola, a
veliko bolj kot sam sistem so odlo;ilni posamezniko-

vo po;utje, blagodejno stanje in predvsem vez s seboj.
Slediti sebi, dopustiti si svobodo in sanjati, ker sanj ti
nih;e ne more vzeti. To in še veliko ve; so mi dale Poljane in dolo;ile nadaljevanje moje študijske smeri na
Filozofski fakulteti.
Šola u;i, ne podaja le znanja, podaja in vzbuja
;ustva, razvija ali zatira individuume, predvsem pa na
tihi in skrivni ravni vzpostavlja utesnjujo; sistem razlik med boljšimi in slabšimi ter med premožnejšimi in
revnimi. Povsod je tako, bi lahko rekli. Je že res, a od
naravnanosti šole in osebnosti u;iteljev je odvisno, ali
bodo sposobni sprejeti vsakega u;enca kot poseben
unikat in mu podariti to vrednost. Za konec le še himna
Gimnazije Poljane.
Vanja Serafini

Prav vesel v šolo grem
„Ne grem nikamor!“ Seveda greš, saj te bo ate peljal
in iskat te pride, me je pregovarjala mama. Najmanj 14
prvih šolskih dni sem bila deležna vožnje s konjem v
šolo. Ate je vedno ugodil vsem mojim muhastim željam, mama pa se je samo križala, kot da bo kaj boljše. Bila sem o;etova „muci“, zato mu ni bilo ni; odve;
ustre;i.
„Vstanite!“ Za domovino s Titom – naprej. Taka
sta bila za;etek in konec pouka, ki se nam je zdel zelo
veli;asten. „Ste pozdravljali na poti v šolo|“ je bilo vsakodnevno vprašanje nam, u;encem. Lepo vedenje je
najvažnejše, so nas u;ili. Pa danes| Kaj je najvažnejše| Uh, ne sme me zavesti, moram se držati „naslova,
;eprav moram priznati, da bi kar veliko napisala o temi
današnjih dni. A mogo;e kdaj drugi;.“

Sedela sem v prvi vrsti blizu tovarišice. Seveda
samo v nižji stopnji, kajti takrat sem mislila, da sem
glavna, ;e se rinem v ospredje. Veste, svoje osnovnošolsko življenje sem preživljala na dveh šolah. V višjo
stopnjo sem se preselila v OŠ Sostro. Moja starejša sestra Milena je bila tudi tovarišica u;iteljica (sedaj je v
pokoju). Imela je dva majhna otroka, zato me je vzela k
sebi za varuško. Bila mi je druga mama. Skrbela je zame
in imela sem vse, kar sem želela. Le dolg;as mi je bilo po
Malem Mraševem. Vsako soboto me je moral svak peljati domov, dokler nisem vsaj približno osvojila druge
okolice. Tako imam sošolce tudi v Ljubljani – Sostru.
Prehitro je minila osemletka, to vem danes.
Po 50 letih smo se v soboto, 8. junija, v velikem
številu sre;ali v naši gostilni. Vsi smo se spoznali na

Naš razred neko; …

In danes> petdeset let pozneje
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prvi pogled. To ni bilo naše prvo sre;anje. Težko pa
smo si priznali, da je minilo že 50 let od brezskrbnih
otroških let.
Ogledali smo si našo vas, njene znamenitosti in odšli pred šolo. Posedli smo se kot v prvem razredu, le
da nas je bilo nekaj manj. Ostalo pa primerjajte sami,
saj imate na razpolago obe sliki. Za vse to je lepo poskrbela Ivanka, h;i sošolke Ton;ke. Bilo pa je precej
vro;e, zato smo kar veseli odšli nazaj v gostilno na kosilo. Veliko smo si imeli povedati, najve;ja želja pa je
bila, da bi se še sre;evali in to vsaki dve leti. Upam, da

bo res tako! Na žalost smo imeli samo eno predstavnico u;iteljev, gospo Slavko Jankovi;. Kaj ho;emo,
tako je na tem lubem svet‘. Prepri;ana pa sem, da je
bilo naši generaciji lepo. Imeli smo veliko dela, manj
jela, ve; spoštovanja in manj jezikanja. Saj res – danes
je druga;e. Pa še kako je druga;e! Saj imamo vendar
demokracijo in v Evropi smo. Kakšna sre;a!|
Naj bo dovolj, druga;e bom zopet skrenila z vsebino in prehitevala po levi. Pa drugi;!
Lep pozdrav, Magda Kerin

Prav rad v šolo grem
Osemnajsti junij. Maturantje smo trenutno globoko v knjigah, nekateri (vklju;no z mano) vedno manj,
ker se nam po dveh mesecih neprestanega u;enja za
;im boljše ocene in intenzivnega tritedenskega finiša
za maturo po;asi že meša. Samo še odštevamo zadnje
dni do petka, do konca ustnih izpitov in mature. Mlajši, ki nimajo mature in so se skozi letnik privlekli brez
dodatnih poletnih dolžnosti, so že vse zaklju;ili, vendar prav tako kot mi mrzli;no ;akajo konec šole, da
bodo lahko kon;no zaužili težko zasluženo poletje.
Mislim, da v tem trenutku ne bi mogel najti nobenega
osnovnošolca ali srednješolca, ki bi se poistovetil z naslovnim stavkom. Pa vendar se po dveh mesecih brezdelja vedno prikrade tisti ob;utek, podoben domotožju, ki
nas požene v šolsko leto z novim zanosom. Zakaj| Je to
želja po reševanju novih matemati;nih problemov| Si res
tako želimo zamenjati spanje, glasbo, televizijo ali šport
za geometrijo, zgradbo celice, za odkrivanje skrivnih pomenov v knjigi, katere avtor je sam izjavil, da skrivnih
pomenov in sporo;il v njej sploh ni| Ne. :eprav je del
naših potreb tudi želja po spoznavanju in u;enju novega,
je šola veliko ve; kot le polnjenje možganov z nekaj potrebnimi in veliko nepotrebnimi informacijami. V mojih
o;eh je predvsem socialna izkušnja – naše okolje, v katerem se razvijamo in iš;emo svoj prostor pod soncem.
V odgovoru otroka na vprašanje, zakaj rad hodi v šolo,
bo eden od razlogov brez dvoma vedno prijatelji. Skozi
prva leta življenja nas vodijo starši, ko pa odraš;amo,
pa je šolsko okolje tisto, ki poskrbi, da sami prevzemamo krmilo. Starši so po;asi le še smerokazi in prometni
policaji. Predvsem policaji. Vrstniki imajo na nas med
odraš;anjem vedno ve; vpliva in vsa doživetja, ki jih imamo z njimi, naredijo dolgo;asen šolski dan vreden obiska.
A zakaj dajemo tako prednost druženju s prijatelji pred
u;enjem| Dejstvo je, da je šolski sistem zastarel. Pouk pa;
nikoli ne bo zanimiv kot celota, ker ve;ino u;encev zanima le dolo;en predmet ali dva. Ve;no dolgo;asni predmeti pa imajo ponavadi tudi dolgo;asne in nezanimive

u;itelje, ki k medli izkušnji le še pripomorejo, namesto da
bi se jo trudili izboljšati. V;asih je še huje in je na mestu
nepriljubljenega predmeta ;lovek, ki uživa v izživljanju
nad u;enci, neutemeljeno slabem ocenjevanju in nekoristnem pou;evanju. Ko poslušam zgodbe vrstnikov se
sprašujem, ;emu taki ljudje u;ijo| U;iteljskih mest je že
tako preve;, zasedajo pa jih ljudje, ki dajejo vtis, da se trudijo mladim ;imbolj zagreniti u;enje in pridobivanje znanja, ali pa svoje delo opravljajo tako podpovpre;no, da v
nas zavlada prav takšna apatija do znanja kot pri njih do
pou;evanja. Ve;inoma je najljubši predmet pri osnovnošolcih kar telovadba. To ni nujno slabo, vendar mi da misliti, kam to pelje| Ker šola ne vzpodbuja ustvarjalnosti in

Nace Bani; v elementu po blatnem spustu
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foto> Marko Bani;

nam že petdeset let polni možgane z enako, sivo in pusto
snovjo ter ne pomaga iskati v u;encu dobrih lastnosti, jih
nekateri iš;ejo drugje in zanemarjajo izobrazbo, nekateri
pa popolnoma opustijo bogatenje uma in se predajo hedonizmu in apatiji, ki ne pelje v ni; dobrega. MTV, filmi
in ostali najstniški mediji k tej apatiji samo še pripomorejo. Zato nam pouk vsako leto od oktobra naprej, ko se
ustalimo v vsakdanjo rutino postane znova dolgo;asen.
Svetle to;ke so nam odmori, malica, za mlajše podaljšano
bivanje. Nekateri se prej ali slej najdejo v nekem podro;ju
in se, ;e ne drugega, vsaj lažje u;ijo, žalostno pa je to, da
veliko otrok in tudi mojih vrstnikov ne zanima prav ni;
povezanega s šolo.
:e združim vse te misli, pridem do zaklju;ka, da v
šolo radi hodimo predvsem zaradi druženja z vrstniki,
pa naj bo to prijateljstvo, tekmovalnost, opravljanje ali
sovraštvo. :eprav je to pomemben dejavnik v našem
razvoju, bi nam šolski sistem moral ponuditi še kaj ve;.

Kdor najde svoje mesto v tem sistemu, je po mojem mnenju zmagovalec, mi je pa žal, da je v današnjem ;asu še
posebno na gimnazijah toliko ljudi, ki ne vedo, kaj bi sami
s sabo in se kot mu;eniki na pamet u;ijo generi;no snov,
misle; da jim bo petica iz zgodovine odprla vsa vrata v
življenju. Žal mi je, da je šolski sistem postal tovarna, ki
izdeluje enoli;ne izdelke, poslušne in apati;ne delavce z
ravno toliko pameti, da znajo opravljati svoj poklic, zanje
pa na koncu tako ali tako ni delovnih mest. V;asih je to
še delovalo, zdaj pa tudi specializacija ali magisterij ne
zadoš;ata ve; za delovno mesto. Za to sicer ni kriv šolski
sistem kot tak, vendar bi se moral prilagoditi razmeram.
:eprav se ve;ina tega še ne zaveda, ;utijo da nekaj ni prav
in v prihodnosti se nadejam sprememb.
Pa vendar, kljub vsemu, rad hodim v šolo. Nekaj se
le nau;im, kava in novice s sošolci po pouku pa odtehtajo tudi 7 ur z dvojno uro matematike.
Nace Bani;

Moja osnovna šola
Kar nekaj ;asa, let, desetletij je minilo, odkar sem se
zadnji; skupaj s sošolci postavila pred vrata stare križevske osnovne šole. V vrsti, skoraj po vojaško, smo v
zboru pozdravljali “zdravo” in potem odšli novim izzivom naproti.
Ne smem pozabiti povedati, da mi še vedno odzvanjajo besede našega nadvse cenjenega ravnatelja
Zupan;i;a, naj se umirimo, ker smo zadnji; na tem

Majda v šolskih dneh v krogu širše družine
foto Lojze Kerin.
Teta Fani Kerin, sestri;na Vidka Kerin, sestri;na Anica Bani;, sestrica
Irena, ne;ak Jože Colari;, avtorica Majda Kerin, ne;akinja Darja Colari;,
stara mama Ton;ka, sestri;na in botrica Ton;ka Bani;. Zadaj so še stric
Zoran Didek, mama Zofija, teta Ton;ka Bani; in teta Anica Jan;igaj.
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šolskem pragu in kdo ve, kam nas pelje naša življenjska pot.
Zgodbic iz obdobja osnovne šole je bilo zelo veliko.
Moram pa povedati, da sem v šolo hodila skupaj z bratrancem Jožkom in najboljšo prijateljico Magdo, ki je
že dolgo njegova žena, in kasneje je prišel z Bizeljskega
tudi mali bratranec Jože Krainer. V našem razredu je bilo
vselej zelo živahno. Snov smo lahko dojemali in smo si
privoš;ili razne vragolije, kljub temu da smo imeli strogega razrednika, ki je bil tudi ravnatelj.
V prvem in drugem razredu nas je pou;evala tovarišica Helena Prah. Magda je bila že od nekdaj korajžna,
pa tudi pravi;na. Njena starejša sestra je bila tudi tovarišica u;iteljica in mogo;e je bila zato bolj sproš;ena v
odnosu u;enec–u;itelj.
Vsak šolski dan smo za;eli s pozdravom> “Za domovino
s Titom naprej.” Magda pa nekega dne> “Nazaj.” Sledila je
kazen, po pouku za eno uro ostati v razredu. Ker sem bila
zelo pripadna svoji prijateljici Magdi, sem iz solidarnosti
ostala z njo. Kazen sva odsedeli skupaj. Kako je bilo potem
doma, pa ne vem ve;. Gotovo je sledila še kakšna kazen.
Po petdesetih letih smo se zopet zbrali v OŠ
Podbo;je. Sre;anje je bilo skrbno na;rtovano v režiji
Magde, Ton;ke in Jožka. Veliko smo si imeli povedati.
Ogledovali smo si staro fotografijo, le redki se niso prepoznali. Potem smo naredili še nekaj posnetkov v istem
zaporedju, samo razredni;arko smo morali zamenjati,
ker je tovarišica Helena že pokojna.
Sre;anje je bilo nadvse prijetno in obljubili smo si,
da se bomo sedaj dobivali pogosteje.

Moj najljubši
predmet

Zabavna
šola

Pisal bom o predmetu, ki mi je bil v tem šolskem letu
najbolj vše;. Ta predmet je TIT (tehnologija in tehnika).
Pri tehnologiji in tehniki mi je bilo najbolj vše;, ko smo
delali z lesom. Tudi s papirjem ni bilo slabo, vendar najprej
les. Pri obdelavi lesa rabimo rokavice in zaš;itno obleko.
Les ponavadi obdelujemo z>
- žago,
- vrtalnim strojem,
- žgalnikom.
Iz lesa smo izdelali stojalo za telefon in stojalo za pisala.
Sedaj pa papir. Pri obdelavi papirja ne potrebujemo posebne zaš;ite, le paziti moramo na prste. Za obdelavo papirja potrebujemo>
- škarje,
- lepilo,
- selotejp,
- svin;nik.
Iz papirja smo izdelali most, škatlico in vetrnico.

V šoli sem imela veliko zabavnih trenutkov. Na
primer to, ko smo šli dvakrat v kino. Najprej smo šli
gledat film Skrivni varuhi gozda. Nato pa Mali volkodlak
Dolfi. Oba filma sta mi bila zelo vše;. Enkrat smo šli s
pevskim zborom. Drugi; pa z razredom. Z razredom
smo šli gledat Mali volkodlak Dolfi. S pevskim zborom
pa Skrivnostni varuhi gozda. Upam, da ste tudi vi uživali
v tem šolskem letu!
Tjaša Cerkovnik 3. B

NO, SEDAJ VESTE, KAKO OBDELATI LES ALI
PAPIR. RABITE LE ŠE … DELAVNICO.
Gašper Cerkovnik 6. a

Vodna pištola, risba Tjaša Cerkovnik

foto Daša Kerin Repinc

Juhu,
špricanje z vodo
V torek smo se špricali z vodo. U;enci smo imeli s
sabo kopalke, brisa;o in vodno pištolo. U;itelj Franci
je u;iteljico Anjo polil z vedrom vode. In u;iteljica je
tudi nas. Komaj ;akam, da gremo na morje.
Tjaša Cerkovnik 3. b

Majda Cuzak
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Foto

Križanka

kotiček
Rezultat nate;aja na temo>
Spremembe
Ob tem nam je urednica Alja Pregl zapisala> Božo je odli;no povzel
možne spremembe. Koza ni ravno
obi;ajen ;uvaj „ognjiš;a“. Osel\konj
je kontrastne barve glede na govedo
in obrnjen v nasprotno smer. S kolesi po vodi, ;eprav to ni v navadi.

Tudi v šolo grem rad!

Lep pozdrav,
Alja
Pri Trogirju so imeli pri neki
doma;iji kar kozla za ;uvaja.

V Braziliji - Pantanalu smo se umikali
;redi govedi, ki so jo vodili na druge
pašnike zaradi suše.

Z društvom KOLOART smo morali
pre;iti Idrijco kar po plitvini,
ker je bi most predale;.
foto> Božo Sotler
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In memoriam Stane Markič

Lipa zelenela je …
Snovi, lahko bi rekel tudi besed,
nam pri Trtah ne zmanjka. :e niso
trte, je pa lipa, ;e ni predsednik Andrej Kerin, je pa njegova žena Alenka
Kerin. :e re;emo Lipa zelenela je …,
se to sliši kot Andrej Kerin, in ;e
re;emo Andrej Kerin, se to sliši kot
Lipa zelenela je. :e pogledamo v Lipin koš, bomo tam našli ;ez tristo
pesmi. Da, pa je to res| Res je, res, to
potrjujeta sam pevski zbor Lipa zelenela je … in duša tega zbora Andrej
Kerin. Oprijemljiv dokaz za uspešen
razvoj Lipe je tudi zgoš;enka, ki so jo
ob petindvajsetletnici izdali Andrej
in njegovi. Nisem posebno razgledan
po literaturi, ki se ukvarja z nastankom in rastjo tega slovitega pevskega
zbora, a sem vendarle tolikokrat poslušal to nenavadno petje, da lahko
dokumentirano zapišem nekaj besed
hvale in zahvale tej enkratni Lipi in
še bolj enkratnemu Andreju Kerinu.
Da je to petje nenavadno| Trideset let, hm, saj navsezadnje to niti ni
toliko. Da, ;e bi ob tej tridesetletnici
ne bilo še druge tridesetletnice; v
mislih imam pa; trideset let dela Andreja Kerina, utemeljitelja in vodje

Lipe. – To je pa že od sile! Kako se
mu je to posre;ilo; Vsega ne vem,
nam je pa jasno – ne samo meni, temve; vsem Kerinom in Stritarjem – da
ni šlo za kakšno posebno sre;o, marve; za delo in za tisto vztrajnost, ki
po dolgih letih (v našem primeru po
30 letih!) prinaša ugled in nagrado.
To potrjuje tudi zapis v brošuri, ki jo
je ob 25- letnici zbora natisnilo Kulturno društvo Mešani pevski zbor
Lipa zelenela je … Tam je ena od pevk
Andreja po;astila z ljubkovalnim
vzdevkom predsednik s trajnim
mandatom. Najbrž ni treba pojasnjevati, da je trajni mandat tukaj
mišljen in tudi razumljen kot priznanje in pohvala.
Trideset let … Pa saj to je eno celo
;loveško življenje, sploh pa, ;e upoštevamo tista najbolj ustvarjalna, da
ne re;em kreativna leta. Za svoje delo
– nadvse uspešno! – je Drejc prejel že
mnoga priznanja in odlikovanja, a si
ne morem kaj, da mu ne bi še enkrat
;estital in se mu zahvalil za vse, kar je
naredil za svoje pevsko društvo in za
rodoslovno Društvo Kerini in Stritarji. Pri slednjem je treba še posebno

Jubilejni koncert

(8. 5. 1928–7. 4. 2013)
Dragi Stane,

teh nekaj besed ti namenjam kot prijatelju
ob zadnjem slovesu osebno, pa tudi v imenu pevk
in pevcev zbora Lipa zelenela je … in velike družine
Kerinov in Stritarjev.

Andrej Kerin

foto Mihaela Petek

omeniti Trte – ;asopis, ki mu skorajda ni para na Slovenskem. Tukaj, namre; pri izdajanju Trt, pa res lahko
govorimo o sre;i, da imamo tako vsestranskega ;loveka, kot je Andrej Kerin. Veseli smo in ponosni, da ga imamo, in si želimo, da bi ga imeli še dolgo, dolgo, do konca pa;.
Janez Bani;

Osebno se dobro poznava vsaj
trideset let, odkar sta se pri;ela
družiti tvoja h;i Alenka in moj brat
Miha, ;e ne štejem še študentskih
let, ko sem te sre;eval v okviru Ljubljanske univerze, ko sva bila tam
funkcionarja, jaz študent in predsednik ZŠ na FAGG, ti pa že prekaljen, prav na vrhu univerzitetnega
komiteja ZK sredi šestdesetih let
prejšnjega stoletja.
Bližje spoznavanje se je kaj
kmalu razvilo v številna druženja
in v iskreno prijateljevanje na tvojem vikendu na Brezju pri Pijavi
Gorici, kjer so bila vedno odprta
vrata in dovolj priložnosti, da smo
lahko zbrani prisluhnili tvojim
zgodbam iz mladih let, o tvojem rosno mladem partizanstvu … Z velikim žarom si nam pripovedoval o
teh re;eh. Svoje bližnje si popeljal
po teh svojih nekdanjih poteh v
Liki, da ste pretaknili nekaj
koti;kov, ki si jih prepeša;il kot
partizanski kurir.
Lepo je bilo poslušati tvoje zgodbe, ko si kot komandant mladinske
delovne brigade na travniku pred Gorico gradil s svojimi brigadirji Novo
Gorico v brk sosedom Italijanom.
Nisi bil med tistimi, ki od slave
in oblasti pozabijo na vso svojo
preteklost in prijatelje. Kot nekdanji ustavni sodnik in s tem v
vrhu sodne veje oblasti si sogovor-

nike nagovarjal s prijateljsko in
toplo besedo. Ni ti bilo pod ;astjo
z enakim spoštovanjem nagovoriti
kateregakoli ob;ana ali prijatelja
iz mladih let ali pa visokega funkcionarja.
Spominjam se, kako sta z vnukom Andrejem mizarila v tvoji vedno urejeni delavnici ali pa sta opazovala živali, da o opravilih okoli
hiše niti ne govorim. Rad si prihajal
tudi h Kerinom in Stritarjem na kakšen izlet ali na kosilo v Gadovo
pe;, postal si del te velike družine
in to medsebojno zaupanje je ;util
vsakdo, ki se je sre;al s teboj.
Seveda so pogovori nanesli tudi
na aktualne dogodke v politi;nem
prostoru ali pa na lovske prigode,
obrezovanje trte in drevja, gobarjenje ter številne druge teme, ob katerih smo se vsi nau;ili kaj novega.
Rad si prihajal s svojimi bližnjimi
tudi na koncerte našega zbora in
tudi o tem je stekla beseda. Z Neno
in h;erama ste bili res od nekdaj
najboljši gostitelji.
Na enem takih prijateljevanj se
je porodila ideja, da bi morda naš
veteranski zbor – nekdanjih ;lanov
APZ Tone Tomši; –, poimenovan
Lipa zelenela je ..., lahko kdaj nastopil na tradicionalni septembrski
proslavi ob;inskega praznika Škofljice in hkrati na sre;anju borcev
za vrednote NOB ter spominski

foto Miha Kerin
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slovesnosti ob spomeniku padlim
partizanom na hribu nad vašo vasjo. Pobudo smo pevci sprejeli za
svojo in zdaj že leta in leta v za;etku
septembra, takoj po prvi jesenski
vaji, prihajamo na hrib in na kres in
rade volje prispevamo svoj delež k
slovesnostim z nekaj pesmimi v
obojestransko zadovoljstvo pevcev
in organizatorjev prireditve.
Po obveznem golažu na prizoriš;u
sledi še obisk pri vas na vikendu, kjer
je vedno pripravljeno kakšno
presene;enje> kozarec vina, posladek,
sadje in spet prijeten klepet.
Še ve;, to je odprt dom tudi ob
kakšnem našem kolesarjenju in še
ob drugih priložnostih, ko nas pot
zapelje mimo Brezja.
Zdaj te ni ve;! Ostal pa boš v
naših srcih, tak, kot si bil, prijazen
sogovornik, prava zakladnica znanja, iskren prijatelj, najve;krat nasmejan, nikoli brezbrižen ob aktualnih dogodkih.
Naša pesem ti je bila tudi poslednji pozdrav!
Andrej Kerin, 12. 4. 2013

Zadnje novice

Kaja je prva iz šeste
generacije Stritarjev
25. junij je pri mladih Stritarjih postal ne le državni, pa; pa tudi družinski praznik. Na Jesenicah je mamico Petro in o;eta Roka osre;ila mala Kaja. Za prihod na svet si je izbrala prav dan, ki so ji ga prej skoraj devet mesecev napovedovali zdravniki. Nad porodom se trije udeleženi niso ni; pritoževali, zdaj pa se
sre;ni crkljajo doma in se veselijo prihajajo;ih skupnih doživetij.
S tem smo tudi pri Stritarjih do;akali prvo praprapravnukinjo Andreja in Uršule Stritar, poro;enih
1878. Od njiju ter od njunih sodobnikov Janeza in Katarine Kerin štejemo naše skupne rodove. Po tem štetju je Kaja prva predstavnica 6. generacije v naši veji
družinskega drevesa.

Rodil se je Jakob
Dne 18. 6.
2013 ob 21.57
smo prejeli v
uredništvo tole
veselo novico
sre;ne mamice>
Eva je ob
18.42 v Brežicah do;akala
bratca Jakoba,
ki ima 50 cm in
je težek 3450 g,
je zdrav fant in
že sedaj vsem v
veselje.

Sre;ni dedek Andrej

pozicija spletnega naslova

Ana, Eva in
Martin
Kramperšek
Eva z bratcem Jakobom

37 mm

2r

w w w. k r k a . s i

w w w. k r k a . s i

Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Pisava
Za tiskane medije: Avant Garde

Srečnim staršem in
starim staršem
iskreno čestitamo,
mali Kaji in Jakobu
pa želimo veliko sreče
na njunih življenjskih poteh.
Kerini & Stritarji
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