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Letošnje bivanje v
dijaškem domu je nekaj
posebnega, saj imamo
prenovljen dijaški dom,
nove vzgojitelje in nove
dijake. Da se navadimo
na nove stvari,
potrebujemo čas. Čas je
dragocen, vendar hitro
teče. Lepo je, ko
izkoristimo svoj čas za
stvari in ljudi, ki so nam
drage oz. dragi. V
dijaškem domu veliko
interesnih dejavnosti
izpopolnjuje naše želje
in potrebe po rasti in
razvoju nas samih.
Življenje v dijaškem
domu nas povezuje in
krepi. Ob morebitnih
težavah si pomagamo
med seboj, utrjujemo
znanja ter snujemo nove
ideje in prijateljstva.

Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak
problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot
bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev
uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in
vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k temu, da
se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena
informacija, ki jo je slišal od učitelja ali prebral v
učbeniku.
Herbert Spencer
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Kako hitro se vrti kolo življenja, opažam tudi pred novo izdajo naših Sapic, ki letos beleži že
jubilejno izdajo, 10. zapovrstjo. Živimo in ustvarjamo v času, ki ga zaznamujejo nenehne
spremembe. Na vsakem koraku smo lahko priča hitremu tempu življenja, ki potiska v
ospredje uspeh, tekmovalnost, dosežke, materialne dobrine in podobno. Tudi v vzgoji se
kažejo podobni pritiski, ob tem pa se pozabljajo osnovne otrokove potrebe, kot so varnost,
sprejetost, pripadnost, brez katerih je pravzaprav nemogoč vsak napredek posameznika.
Bivanje v našem dijaškem domu temelji na dobrih medčloveških odnosih in kvalitetnem
vzgojnem programu z namenom, da bi naši dijaki postali samozavestni ljudje, katerih
samozavest bi temeljila na splošni razgledanosti, strokovni usposobljenosti in vrednotah.
Ob tem pa opažamo, da ni boljšega brusa za brušenje uma in spodbujanje želje po učenju
kot pohvala. Učenje ni nujno prijetno, vse dokler k temu ne pristopimo pozitivno, prav tako
izobraževanje ni nujno učinkovito, dokler ni sproščeno. Ne glede na učne vsebine imajo naši
dijaki v domu raje dejavnosti, ki jih aktivno pritegnejo in v katerih lahko sodelujejo z
drugimi.
Življenje v domu spremlja smeh, glasba, veselje, mladostna energija ter občutek
domačnosti in povezanosti. Naš dijaški dom in posledično tudi šola imata dušo in srce. Vsi
zaposleni se trudimo ustvarjati prijetno, delovno in ustvarjalno vzdušje. S tem si
prizadevamo, da bi se dijaki počutili varne in sprejete. Varnost pomeni, da imajo v domu
dijaki vedno mesto, ki ga ne morejo izgubiti kar tako, zato se zaposleni trudimo, da nam
dijaki in njihovi starši zaupajo in se počutijo varne. Pozitivni medsebojni odnosi so temelj
bivanja v našem domu. Vso skrb in pozornost namenjamo mladim ljudem, za katere želimo,
da so gibalo razvoja in delovanja našega doma in širšega okolja. Bodočim dijakom so vrata
našega doma na široko odprta.
Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju, ob resničnih problemih, ne v
učilnicah.
Charles Handy
Martina Kralj, ravnateljica
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Predstavnik vzgojne
skupine se predstavi

1.

Dekleta iz 1. vzgojne skupine prihajamo z vseh koncev Slovenije. Med
seboj se razumemo in do večjih sporov ne prihaja. Med seboj si
pomagamo, ker vemo, da to lahko izboljša učni uspeh. Zavedamo se,
da je le-ta odvisen tudi od kvalitetnega učenja na učnih urah, zato se
jih redno udeležujemo. Prosti čas izkoristimo vsaka po svoje.
Razlikujemo se po tem, kakšni so naši hobiji, interesi in sposobnosti.
Nekatere dijakinje se rade udeležujejo interesnih dejavnosti, kot so
peka peciva in strelstvo. Druge pa gremo raje v naravo na sprehod.
Čas hitro teče in včasih se tega kar ne zavedamo. Šolskega leta bo kar
naenkrat konec. Nekatere dijakinje se bomo poslovile že meseca maja
in se vračale samo še na izpite. Ostale pa bodo bivale v dijaškem domu
še en mesec. Čeprav se bodo morale tudi učiti, se bodo imele lepo.
Anja Vardič

2.

Letos je v dijaški dom prišla nova vzgojiteljica, ki je dobila našo
vzgojno skupino. Od začetka smo se skupaj z njo prilagajali, sedaj pa
prav lepo sodelujemo. V skupini smo dekleta, od 1. do 4. letnika,
imamo pa tudi tri fante. Vsi se prav dobro razumemo, družimo,
zabavamo in ušpičimo kakšno lumparijo. V dijaški dom prihajamo ob
nedeljah, da se v miru pripravimo na delovni teden. Po pouku se vsak
izmed nas udeleži interesnih dejavnosti, ki mu ustrezajo, npr.
konjereja, petje, peka in tudi kakšen sprehod na Trško goro ali po
okolici. Vsak petek pa pripravimo kovčke in se odpravimo domov. Med
seboj se spoštujemo in toleriramo. Vzgojiteljico smo hitro sprejeli
medse in se je navadili, zato je v naši vzgojni skupini še toliko bolj
prijetno.
Sara Petrovič

3.

Sem Florjan in sem predstavnik 3. vzgojne skupine. Fantje iz 3. vzgojne skupine prihajajo z vseh koncev naše
domovine, povezuje pa nas življenje v dijaškem domu. Obiskujemo različne programe, in sicer sta najbolj
zastopana programa kmetijsko-podjetniški tehnik in gospodar na podeželju. Družijo nas tudi različne
aktivnosti, kot so fitnes, pohodništvo, tek, konjereja, zvečer pa se radi zavrtimo ob narodni in zabavni
glasbi.
Florjan Klun

4.

Sem Luka Capuder, predstavnik 4. vzgojne skupine v dijaškem domu, ki je hkrati tudi najštevilčnejša. V njej
smo sami pridni fantje. Imamo pet novincev, dva v prvem letniku, trije pa so v četrtem letniku PTI
programa. Nekaj dijakov obiskuje tudi zaključne letnike. Prihajamo z različnih koncev Slovenije, vendar nam
to ne povzroča nobenih težav, saj se ravno zato še bolj povežemo med seboj ter se ob vikendih in
počitnicah tudi obiskujemo. Ob četrtkih v dijaškem domu vedno pospravljamo naše prikupne sobe, saj se
čez teden nabere kar nekaj prahu, pajčevine in drugih malenkosti, ki nam kradejo lepoto našega doma. Tudi
prehrana v šolski jedilnici je okusna in vsak dan komaj čakamo na obroke. Veselimo se ogleda kmetije v
pomladanskih dneh, saj želimo posrkati veliko strokovnega znanja s področja, za katerega se izobražujemo.
Imamo odlično vzgojiteljico Janjo, s katero se radi vsakodnevno družimo.
Luka Capuder

Prvi domski dan - skozi oči novinca
Počitnice so se bližale h koncu in tu je bil dan, ko je
bilo spet treba v šolske klopi. Za vse nas, ki smo zelo
oddaljeni od Novega mesta, pa se je začelo že dan
pred tem. Bil je 1. september, ko smo prvič zakorakali
v dijaški dom. Nekatere dijake sem poznal že z
informativnih dni, večina pa mi je bila neznana.
Najprej sem spoznal sostanovalca in se namestil v
sobo. Nato sem spoznal še nekaj novih sošolcev, s
katerimi sem se družil preostanek večera.
Žan Priteržnik
Po dolgih počitnicah se je zopet pričela šola. A tokrat
ne osnovna, pač pa srednja. Ker je moja izbrana
srednja šola daleč od doma, sem se vpisala v dijaški
dom. Moj prvi, težko pričakovani, dan v dijaškem
domu je bil nedelja. Na začetku smo imeli dolgo
predavanje o življenju in delu v dijaškem domu. Nato
pa smo se odpravili v sobe, kjer smo spoznali svoje
sostanovalke. Moram reči, da mi je bilo sprva kar
težko pri srcu. Potem pa sem se navadila. Zdaj je
dijaški dom moj drugi dom.
Patricija Andrejc
Počitnice so prehitro minile in tako je napočil čas za
odhod v dijaški dom. V nedeljo me je v dijaški dom
pripeljal oče. Prvi večer smo imeli sestanek z
vzgojiteljem moje vzgojne skupine. Tam smo se
seznanili s pravili bivanja v dijaškem domu in z
ostalimi informacijami. Tisti večer nismo imeli veliko
časa za spoznavanje novih prijateljev, smo pa drugi
dan to nadoknadili in si izmenjali kontakte. Prvi teden
smo imeli tudi kmečke igre, kjer sem se imel odlično,
saj je bilo zelo zabavno.
Rok Štempihar
Ko sem prvič prišel v dom, sem se počutil kar dobro.
Najprej smo dobili ključe od sobe in odnesli kovčke v
sobo. Dali so nam nekaj časa (približno uro) in nato
smo skupaj s starši odšli v veliko predavalnico. Tam so
nam predstavili domska pravila, ki jih še zdaj pridno
upoštevamo. Po končani kratki predstavitvi so nam
pripravili pogostitev, nato pa odšli v dom. Tam smo
ob 9. uri imeli še sestanek z matičnim vzgojiteljem.
Dobili smo natančnejše informacije o kršenju pravil in
temu primernih posledicah.
Klemen Maurič
Foto: Tilen Dolšak

Prvi domski dan skozi oči dijaka,
ki se vrača
Po dolgih počitnicah smo zopet prišli nazaj in se
vselili v našo »staro« sobo, z rahlo spremembo
sostanovalcev. Pogovori o počitnicah so trajali
pozno v noč, saj je vsak izmed nas doživel veliko
zanimivih in pestrih dogodivščin. Veliko
spremembo je doživel tudi dijaški dom, saj je
opaziti kar nekaj novih obrazov pri naših
vzgojiteljih.
Gašper Volk Burger

Ko smo zopet prišli nazaj v dijaški dom, nas je
presenetilo dejstvo, da imamo kar nekaj novih
vzgojiteljev. Dobil sem tudi drugo sobo ter novega
sostanovalca. Zame je novo tudi to, da se vsako
nedeljo po novem v dijaški dom vozim z avtom. V
dijaškem domu rad igram nogomet. Velikokrat
pomagam tudi dijakom, ki imajo težavo z
razumevanjem snovi pri matematiki.
Tine Perenič

V dijaški dom se je bilo vrniti lepo, saj sem, po
dolgih počitnicah, videla svoje prijatelje. Bilo je
zanimivo, dobili sva dobili novo cimro ter drugo
sobo. V dijaškem domu je bilo precej drugače, ker
so bili v dijaškem domu tudi novi vzgojitelji.
Tina Hribar
V dijaški dom se je bilo težko vrniti, a po eni strani v
redu, zaradi družbe prijateljev in zaradi
spoznavanja novih prijateljev. Letos sem bila vesela
tudi tega, da sva s Tino dobili novo cimro, saj je
lansko leto od sredine leta nisva imeli, ker je
prenehala z bivanjem v dijaškem domu. Z novo
cimro sva se zelo dobro ujeli. To leto se je bivanje v
domu malo spremenilo, ker smo dobili nove
vzgojitelje in malo drugačna pravila kot lansko leto.
Anita Zavrl

Življenje v dijaškem domu
Življenje v dijaškem domu je vsak dan
vznemirljivo. Jutro se začne z dobrim
zajtrkom v šolski jedilnici, potem pa že
hitimo do učilnic, novemu znanju naproti.
Po pouku nam kuharice pripravijo dobro
kosilo, ki nam napolni naše lačne želodčke.
Po kosilu imamo čas za marsikaj. Lahko se
udeležimo katere izmed interesnih
dejavnosti, kot so peka peciva, strelstvo,
ročne in ustvarjalne delavnice, lahko
odidemo na sprehod, v hlev, se družimo
med seboj ali pa preprosto počivamo. Vsak
dan imamo tudi obvezne učne ure, kjer
naredimo domačo nalogo, se učimo ter si
pomagamo pri učenju. Po učnih urah imamo

še čas za športne aktivnosti; običajno se
zberemo v telovadnici, kjer pridno
treniramo odbojko, saj se želimo predstaviti
v dobri luči na Domijadi, ki bo v
spomladanskih mesecih. Včasih pa igramo
tudi druge športe, kot so nogomet, košarka,
hokej ipd. Sledi večerja. Po njej se še malo
podružimo. Nekateri imajo še čas za učenje
in pisanje seminarskih nalog. Na vsake
toliko časa imamo tudi ples po večerji. Tam
se sprostimo in naplešemo. Sledi večerna
rutina v kopalnici in prijetno spanje do
jutranjih ur.
Jure Pečar

Pohod na Trško goro
Lepega septembrskega dne smo se
odpravili na Trško goro. Pogumno smo
začeli vzpon. Zame ni bilo težav, a za
nekatere so se kmalu pojavile. Toplo
jesensko sonce me je grelo in mi dajalo
novih moči. Nekje na sredini poti smo prišli
do šolske zidanice, kjer smo si utrgali
kakšen grozd in se malo posladkali. Zatem
smo prišli do vrha, kjer smo malo počivali
ter se fotografirali. Razgled z vrha Trške
gore je ob lepem vremenu prelep. Ko smo
se vračali proti dijaškemu domu, smo še

malo »rabutali« šolski vinograd. Tako je
hitro minilo lepo popoldne.
David Otoničar
V septembru smo imeli prvi letniki pohod na
Trško goro. Zbor je bil pred vhodom v
dijaški dom. Pot je bila naporna, a hkrati
zabavna, zaradi dobre družbe. Ko smo prišli
na hrib, smo si ogledali prelepo okolico in
počivali na klopicah. Nato pa smo se vrnili
nazaj v dom.
Neža Verbajs

Ogled Novega mesta
Ko smo prišli v Novo mesto, je bil to za nas
popolnoma nov in nepoznan kraj. Da bi se bolje
seznanili z mestom ter mestno zgodovino, nam je
vzgojitelj Artem pripravil ogled mesta. Začeli smo
pri glavni avtobusni postaji. Tja smo se odpeljali z
mestnim avtobusom, ki pelje skozi celo leto.
Vzgojitelj nam je predstavil nekaj znamenitosti, nas
popeljal skozi Glavni trg ter pokazal Zdravstveni
dom Novo mesto. Nazadnje smo se posladkali še s
šolskim sladoledom v Gostišču na trgu, Hiši
kulinarike in turizma. Po ogledu in sladkanju smo
odšli nazaj v dijaški dom in uživali v preostanku
dneva.
Žan Priteržnik

Slovenski
tradicionalni zajtrk

Plesi
Dijaki dijaškega doma Grm se občasno zberemo
skupaj in priredimo ples, ki ponavadi traja od konca
večerje pa tja do 21. ure. Dijaki se zavrtimo v ritmih
slovenske narodnozabavne glasbe ter hrvaških
uspešnic. Dijaki se radi udeležujemo takih plesov,
saj se naučimo tudi novih plesnih korakov ter se
med seboj družimo in zabavamo.
Karmen Šterbenc

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje
dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada
Republike Slovenije in ga obeležujemo vsako leto
tretji petek v novembru. Dolgoročni cilj projekta je
vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene
pridelave, varovanja okolja in zdravja. Zavedamo
se, da sta zdrava prehrana in pridelki iz lokalnega
okolja zelo pomembni.
Tudi na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji
vsako leto organiziramo tradicionalni zajtrk. Dijaki
se ga z veseljem udeležimo, ker je to prav poseben
način druženja. Družimo se namreč tisti, ki sta jim
pomembna prehranska varnost in slovensko
poreklo hrane.
Anja Skebe

Konjereja
Interesna dejavnost konjereja poteka tako, da najprej
skrtačimo konja, mu očistimo kopita, ga vprežemo in
odpeljemo v jahalnico. Tisti dijaki, ki so bolj izkušeni v jezdenju,
jezdijo sami, ostali pa jezdijo konja ob pomoči lonžirne vrvi. Ko
sem prvič jahal, mi je bilo zelo lepo. Nič me ni bilo strah. Čez čas
sem se naučil jezditi brez lonžirne vrvi. Sedaj jezdim sam.
Mark Komac
Za to interesno dejavnost sem se odločila, ker me to najbolj
veseli. Kadar grem na konjerejo, se sprostim. Profesorica je zelo
prijazna in zna prisluhniti našim željam. Predvsem mi je všeč
jahanje v zunanji maneži, kjer je veliko prostora. Mirno lahko
zagalopiram. Z obiskovanjem konjereje bom nadaljevala, ker se
imam lepo.
Špela Močilar
Letos konjereja poteka malo drugače. Dobili smo novo
učiteljico jahanja in smo se nanjo morali najprej privaditi.
Starejši dijaki najprej pridno poskrbimo za svoje konjičke, dijaki
prvih letnikov pa so se na začetku šolskega leta razdelili v
skupine in se pridno učijo ter vsrkavajo novo znanje, ki za
potrebujejo za uspešno delo s konji. Imamo tudi novega mini
ponija, ki nam vsak dan kaj zakuha in nas pošteno nasmeji.
Sara Petrovič
Na konjereji se veliko naučimo o oskrbi konj, njihovem vedenju
in o tem, kako naj bi se v hlevu obnašali. Konjereja poteka po
kosilu, dijaki pa smo razporejeni tako, da ima vsak dan
konjerejo pet dijakov. Najprej konje osedlamo in pripravimo za
ježo. Če je slabo vreme, jahamo v jahalnici, ob lepem vremenu
pa v maneži. Jahamo približno eno uro. Po končanem jahanju
konje razsedlamo, jim shladimo noge in jih odpeljemo v bokse.
Neža Ožbolt in Adrijana Frank
V dijaškem domu imamo veliko različnih interesnih dejavnosti,
ki potekajo v popoldanskem času. Ena izmed teh dejavnosti je
konjereja, ki jo obiskujeva tudi midve. Konjereja poteka pod
okriljem Barbare Turk, od ponedeljka do srede, začne pa se
okoli 14. ure. Pri jahanju uporabljamo naslednje konje: Lio, Jill,
Emulet, Eqina, Pištola in Firefly. Na začetku konje skrtačimo in
opremimo, nato pa se odpravimo do jahalnice ali pa maneže,
kjer poteka jahanje. Ko končamo, konje razsedlamo in jim
shladimo noge ter očistimo in pospravimo opremo.
Tjaša Juhart in Nika Repič

Sodelovanje na
bazarju
V sredo, 4. 12. 2019, smo na zavodu Grm Novo
mesto center biotehnike in turizma organizirali
bazar. Na bazarju smo sodelovali dijaki, ki smo se
prostovoljno javili za pomoč. Dijaki so že pri praksi,
med poukom, pripravljali vse, kar je bilo potrebno
za postavitev prireditvenega prostora. Prostovoljci
pa smo si porazdelili delo pri prodaji in peki. Na
bazarju so se prodajali raznovrstni izdelki in srečke
ter pekli vaflji. Na začetku bazarja je potekala
prireditev, na kateri so nastopali dijaki, ki so
pokazali svoje talente. Po končani prireditvi so
lahko kupili izdelke ali pa so se posladkali z vaflji.
Tina Hribar in Anita Zavrl

Proslava ob dnevu
samostojnosti in
enotnosti
Vsako leto v dijaškem domu praznujemo dan
samostojnosti in enotnosti. V ta namen pripravimo
prireditev za starše. Prireditev pripravljajo dijaki
prvih letnikov. Tako smo že v mesecu novembru
začeli z zbiranjem idej. Ko smo po večkratnih
pogovorih le prišli do skupne ideje, smo začeli z
vajo. Ta je bila kar naporna, saj smo v zadnjih dveh
tednih imeli kar dvakrat dnevno vaje. Vsi dijaki prvih
letnikov smo se zbrali v zborček in zapeli tri pesmi.
Pri eni izmed njih so se nam pri petju pridružili tudi
straši. V programu smo se, poleg dneva
samostojnosti in enotnosti, dotaknili tudi
praznovanja božiča. Po končani prireditvi smo
skupaj s starši imeli še pogostitev. Mislim, da smo
program dobro pripravili in ga izvedli.
Tomaž Jugovac
Ob obeležitvi dneva samostojnosti in enotnosti
smo pripravili prireditev za starše. Veliko časa smo
vadili, kar se nam je obrestovalo. Vsi dijaki prvih
letnikov smo peli v zborčku. Posneli smo tudi film,
kjer je vsak od dijakov prvih letnikov povedal nekaj
o hvaležnosti. Na koncu smo imeli še okusno
pogostitev.
Mark Komac

Dijaki prvih letnikov smo s pomočjo vzgojiteljev
dijaškega doma pripravili prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti ter božiču. V programu
je bilo veliko petja ter malo kulturnega programa.
Pridružili so se nam tudi starši dijakov iz dijaškega
doma ter ravnateljica doma. Na koncu proslave so
se nam starši pridružili in z nami zapeli zadnjo
pesem, pridružili so se nam tudi na večerji. Skupaj
zbrani smo se imeli zelo v redu.
Lina Snoj

Športne aktivnosti

V dijaškem domu imamo nekateri zelo radi šport. Zato se vsak dan, takoj po učnih urah,
udeležujemo športnih aktivnosti v telovadnici. Zbere se nas kar veliko, tako fantov kot deklet.
Uživamo v igranju odbojke, včasih tudi nogometa. Vzgojiteljica skoraj vedno predlaga, da bi
izboljševali tehniko, ne pa samo igrali. Včasih se je usmilimo, večinoma pa ne. Po celodnevnem
sedenju pri pouku in po učnih urah najbolj uživamo v igri brez vseh omejitev. Letos se bomo
pomerili v odbojki, na prijateljski tekmi, z Dijaškim domom Novo mesto. Sledi tudi tekmovanje
v nogometu. Tudi fantom iz študentskega doma bomo napovedali tekmo. Meseca aprila pa
potujemo na Domijado v Ljubljano. Komaj čakam in upam, da bomo tudi v kateri športni
panogi slavili zmago.
Jure Pečar
V našem dijaškem domu imamo tudi prijateljska tekmovanja z dijaškim domom iz Novega
mesta. Letos smo organizirali prijateljsko tekmo v odbojki. Iz našega doma se je tekme
udeležilo 12 dijakov, medtem ko je bilo nasprotnikov 8. Odigrali smo pet tekem, v katerih smo
se tekmovalci menjavali. Naš dom je slavil s tremi zmagami. Po končanem tekmovanju so nam
kuharice postregle z obilno večerjo.
Neža Verbajs
V četrtek smo imeli v telovadnici naše šole tekmo v odbojki. Pomerili smo se s skupino
Dijaškega doma Novo mesto. Zmagali smo dijaki našega dijaškega doma. Bilo je zelo zabavno,
na koncu smo dijake nasprotne ekipe povabili na večerjo.
Dasha Ljubišič

Od prvega dne v dijaškem domu je vzgojiteljem jasno, da veliko dijakov in dijakinj uživa v športu in da je
šport sestavni del njihovega vsakdana. Prav vsak dan, po učnih urah in po večerji, prijazno potrkajo na vrata
vzgojiteljske pisarne in prosijo za ključe od telovadnice. Medse sprejmejo vsakega, ki se ima željo poditi
naokrog skupaj z njimi. Brez težav se dogovorijo, katera žoga jih bo tisti dan razveseljevala ali spravljala v
obup. Opreme nikoli ne pozabijo. Zdi se nam celo, da imajo nekateri v dijaškem domu tudi rezervne športne
copate … Tudi s pospravljanjem nimajo težav in to da misliti. Šport je res »zakon«. Pa ne toliko zaradi
razvijanja motoričnih sposobnosti in osvajanja novih gibalnih struktur. Bolj zaradi lepega občutka sprostitve
in zadovoljstva po telesni aktivnosti, prijetnega občutka pripadnosti skupini z istimi interesi, zadovoljstva ob
uspešnih akcijah in zmagah. Kako je lep občutek, ko ti soigralci in nasprotniki čestitajo in zaploskajo, ko ti
nekaj uspe ...Vsak dan vidimo, kako dekleta in fantje ob odhodu iz telovadnice žarijo. Zato bomo še naprej,
vsak dan, vsak teden in mesec odklepali telovadnico. Tudi dvakrat na dan. Mi namreč vemo, da bodo dijaki
zaradi ukvarjanja s športom bolj zadovoljni in seveda imeli v šoli boljše ocene … Upamo, da bodo dekleta in
fantje še naprej znali uživati v prijateljskih tekmah, se skupaj veselili ob zmagah in ne predolgo žalostili ob
porazih.
Katarina Teršar Zalar, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Dijaški dom - moj drugi dom
Sem Florjan. Letos zaključujem srednješolski
program kmetijsko-podjetniški tehnik. V preteklih
letih v domu se je ob bivanju zgodilo veliko lepega
in zanimivega. Spoznal sem nove ljudi. Naučil sem
se živeti v skupnosti oz. usklajevati svoje želje in
interese z mojimi prijatelji in prijateljicami iz
dijaškega doma. V popoldanskem času sem ves čas
aktiven. Vsakodnevno se ukvarjam s športom. Še
posebej sem ponosen, da že od samega začetka
šolanja na Kmetijski šoli Grm in biotehniški
gimnaziji obiskujem interesno dejavnost -konjerejo.
Danes imam dve izkaznici: Jahač 1 in Jahač 2.
Florjan Klun
Ko sem prišel v dijaški dom, nisem bil ravno najbolj
navdušen nad obiskovanjem učnih ur, ki jih imamo
vsak dan od 16. do 18. ure. Vendar je marsikaj
pozitivnega v dijaškem domu, kot so dobra hrana,
čas za družbo, interesne dejavnosti ter čas, ki ga
prihraniš, če bi se vsak dan vozil domov. Zaradi
naštetih prednosti je to za dijaka, ki izbere bivanje v
dijaškem domu, dobra izbira.
Matej Zaletelj

Letos sem prvič v dijaškem domu. Do sedaj smo se
imeli dobro. Skupaj smo pekli razna peciva,
palačinke in piškote. Uživam na plesih, ki jih
prirejajo fantje višjih letnikov. V dom prihajam zelo
rada, ker sem si tu ustvarila nova prijateljstva.
Skupaj se zabavamo, vem pa tudi, da se na
prijateljice lahko zanesem, tudi ko sem v stiski.
Skupaj ustvarjamo nepozabne trenutke.
Ana Švigelj
V dijaškem domu se počutim odlično, saj se
zabavam s prijateljicami in prijatelji. Imamo tudi
veliko dejavnosti, kjer vsak teden spečemo slastno
pecivo in se potem tudi posladkamo. Vzgojitelji v
našem dijaškem domu so zelo prijazni in nam z
veseljem pomagajo. V prostem času se veliko
družim s prijatelji. Tukaj mi je zelo lepo.
Anja Plahuta

Sprejem novincev s kmečkimi igrami

Prvo sredo v septembru so dijaki višjih letnikov za novince pripravili sprejem med dijake dijaškega doma.
Bilo je veliko zanimivih iger, kot je na primer vožnja samokolnice. Vsi smo bili mokri. Na koncu smo morali
zapeti himno in izreči zaprisego »fazanov« starejšim dijakom. Vsi skupaj pa smo se posladkali še s
sladoledom.
Rok Štempihar
Prvi teden v dijaškem domu smo imeli kmečke igre. Vsi dijaki smo se zbrali na travniku pri dijaškem domu.
Tam so dijaki višjih letnikov pripravili poligone in rekvizite, ki smo jih uporabili pri različnih igrah, kot so
slalom s smučmi, skakanje v jumbo vrečah, molzenje itd. To prireditev vsako leto pripravijo starejši dijaki za
sprejem novincev v dijaški dom. S tem se dijaki med seboj spoznamo in povežemo. Bilo mi je všeč.
Tomaž Jugovac
Kmečke igre so potekale na travniku pri dijaškem domu. Dijaki višjih letnikov so nam pripravili različne igre,
ki smo jih opravili. Bilo je zelo zabavno. Malo smo bili tudi mokri, saj so nas vmes polivali z vodo. Na koncu
smo dobili tudi priznanje za opravljen sprejem dijakov v dijaški dom, ki so nam ga pripravili organizatorji
višjih letnikov.
Mark Komac
Septembra smo imeli kmečke igre. Sodelovali smo vsi dijaki prvih letnikov. Med kmečkimi igrami so nas
dijaki višjih letnikov polivali z vodo. Nastopila sem v vseh igrah, razen v eni igri ne. Po zaključku iger smo
imeli prisego fazanov in po prisegi so nas starejši letniki zalili z vodo. Na koncu smo vsi dobili sladoled, ki je
bil zelo dober. Na igrah sem se zelo zabavala.
Eva Ješelnik

Miklavževanje
V dijaškem domu vsako leto v mesecu decembru
praznujemo prihod sv. Miklavža. To prireditev
pripravimo dijaki višjih letnikov za vse ostale dijake.
Obiščejo nas parkeljni, pridne pa tudi Miklavž z
angelčki. Miklavž preveri, kako pridni so bili naši
dijaki skozi celo leto. Pridne dijake obdaruje z darili
v nebesih, tiste malo manj pridne pa čaka
preizkušnja v peklu, kjer se oddolžijo za vse grehe,
ki so jih storili v tem letu. Če se dijaki na preizkušnji
v peklu dobro izkažejo, dobijo darilo, z upanjem, da
bodo v prihodnem letu bolj pridni.
Gregor Godeša
Miklavževanje je bilo letos izjemno zabavno.
Parkeljni smo bili letos zelo mili, ker smo načeloma
prijazni in dobrega srca. Odziv dijakov na prireditev
je bil dober. Naslednje leto bomo prireditev
ponovili.
Danijel Kandare
Vsako leto se v dijaškem domu odvija
miklavževanje. Dijaki višjih letnikov nekaj dni prej
hodijo po sobah in za vsakega, ki si želi darilo,
zberejo denar. Na predvečer prihoda Miklavža
pripravijo predstavo. Eden starejših dijakov je
Miklavž, nekaj deklet je angelov, fantje pa se
oblečejo v parkeljne. Ko je dijak poklican, mora iti
do Miklavža, se mu usesti na kolena in opraviti
nalogo, ki mu jo določi Miklavž. Če nalogo opravi,
gre v nebesa, kjer ga pričakata dva angela in ti
naložita eno molitev ali pesem. Če naloge ne
opraviš, greš skozi pekel v nebesa in tam dobiš še
težjo nalogo. Po koncu prireditve oziroma
miklavževanja moramo vsi dijaki pomagati
pospraviti. Ob tem dogodku se zelo zabavamo in
neizmerno nasmejimo.
Katarina Cencelj in Blaž Lukančič
Miklavževanje je bil lep dogodek. Obiskal nas je
Miklavž skupaj z angelčki in parkeljni. Vsak od nas je
dobil darilo. Dijaki višjih letnikov so nam pričarali
dobro vzdušje. Bilo je zanimivo. Na koncu smo
skupaj z njimi tudi pospravili prireditveni prostor.
Mark Komac

Kot vsako leto smo tudi letos dijaki tretjih in četrtih
letnikov organizirali miklavževanje. Za dijake prvih
in drugih letnikov je bila udeležba obvezna. S
pripravami smo začeli že meseca oktobra. Trudili
smo se, da bi bila darila čim bolj raznolika in
praktična. Veseli smo bili, ker so nam na pomoč
priskočila tudi številna podjetja. Pripravili smo
zanimiv in raznolik program. Miklavž je prišel v
spremstvu svojih angelčkov in parkljev. Dijaki so se
morali za svoja darila potruditi tako, da so opravljali
različne naloge. Če niso bili uspešni, so jih parkeljni
pospremili v pekel. Zaradi veliko smeha in zabave je
družabni večer minil, kot bi mignil.
Patricija Lanšček, Nina Pečarič

Učne ure
Tudi v našem dijaškem domu so zapisana
pravila, ki se jih moramo dijaki držati. Eden od
pomembnih oz. obveznih je tudi obisk učnih
ur, ki se jih moramo udeležiti dijaki prvega in
drugega letnika. Učne ure potekajo v
popoldanskem času, in sicer od 16. do 18. ure, z
vmesnim 15-minutnim odmorom. Dijaki drugih
letnikov imamo možnost obiskovati športno
dejavnost odbojko, ki se jo lahko udeležimo
drugo uro učnih ur. Na učnih urah imamo dijaki
čas za učenje, delanje domačih nalog in branje.
Med učnimi urami je prepovedano uporabljati
telefon, lahko pa računalnik, če se predčasno
dogovorimo z vzgojitelji. Učne ure so lahko
tudi zabavne, saj jih nekateri naši dijaki
velikokrat popestrijo z dobro voljo.
Katarina Cencelj

Neja Komac

Domijada
57. Domijada je potekala v mesecu aprilu na Rogli. Gre
za športno, kulturno in družabno srečanje dijakinj in
dijakov dijaških domov Slovenije. Letošnja tema 57.
Domijade je bila SVET IN JAZ V LETU 2030. Poleg
tekmovalnega dela so se dijaki družili tudi na različnih
delavnicah in drugih dogodkih. Preizkusili so se v
izdelovanju lesenih pručk ter se udeležili zbiralne akcije
starih aparatov. Med organizatorji 57. Domijade je bil
tokrat tudi naš dijaški dom. Veliko zaslug za
soorganizacijo prireditve, nemoten potek dela in
mentorstvo dijakov gre pripisati ravnateljici, ge. Martini
Kralj, ter vzgojiteljema Sabini Kralj in Mateju Zupančiču.
Dijaki so tekmovali v strelstvu, odbojki, teku, na
fotografskem natečaju in na likovnem natečaju. Dosegli
so izjemne rezultate, na kar smo zelo ponosni. Tako
dijakom, kot tudi ravnateljici in vzgojiteljema, čestitamo
in želimo še veliko uspehov na njihovi poti.
STRELSTVO - Na regijskem tekmovanju v strelstvu so
dijakinje Iza Debeljak, Suzana Kink in Neža Japelj
dosegle 1. mesto. Pri fantih pa so 1. mesto slavili Aljaž
Lenič, Jean Mark Solomun in Domen Judnič. Na
medregijskem tekmovanju v strelstvu so tako dijaki kot
dijakinje v strelstvu z zračno puško dosegli 3. mesto.
ODBOJKA - Dijaki so na regijskem tekmovanju v odbojki
dosegli 2. mesto, dijakinje pa 3. mesto.
TEK - Na tekmovanju dijaških domov v teku, na Rogli,
so sodelovali Aljaž Lenič, Johan Habe in Leon Andrejc, ki
so ekipno dosegli 4. mesto. Aljaž Lenič je v kategoriji
posameznikov dosegel 2. mesto.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ - Fotografskega natečaja sta
se udeležili dijakinja Anja Vardič s fotografijo »Vsaka
situacija ima lahko dve plati, pozitivno ali negativno,
pomemben je naš pogled nanjo« in dijakinja Nika Repič
s fotografijo »S teboj sem, to kar sem«.
LIKOVNI NATEČAJ - Na likovnem natečaju je, na
državnem nivoju, dijakinja Karmen Pečarič s sliko »Levo
ali desno« na Domijadi 2019 osvojila 1. mesto. Dijakinja
Lucija Kržišnik pa se je uvrstila med prvih deset.
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Janja Klemenčič, vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

Z dijaškim domom smo se sodelovali na Domijadi,
ki je potekala na Rogli. Tja smo se odpravili za dva
dni. Naš dijaški dom je imel nalogo voditi celotno
prireditev. Prvi dan smo imeli srečanje vseh
predstavnikov dijaških domov, kasneje pa so se
odvijale različna tekmovanja in igre. Zvečer je
sledilo podeljevanje priznanj za natečaje in
tekmovanja. Po podeljevanju je sledil ples.
Naslednji dan so se odvila še preostala tekmovanja,
veliko udeležencev se je udeležilo teka, nato pa je
sledila podelitev priznanj za tek. Po podelitvi smo
pripravili prtljago in zadovoljni odšli nazaj do
dijaškega doma. Imeli smo se odlično.
Mateja Petrovčič

OB TEBI
Ob tebi je prijeten in zanimiv roman, v
katerem mlad bogataš zaradi nepričakovane
nesreče pristane na vozičku. Starši mu zaradi
posledic najamejo prijetno in zelo klepetavo
dekle, da bi mu vrnilo voljo do življenja. Kljub
temu da sta skupaj preživela vrsto zanimivih
dogodkov ter potovanj, ni več videl poti
naprej.
Roman je zanimiv in prisrčen, konec pa je
čisto nasprotje.
Karmen Frank

Prenova doma
V mesecu avgustu se je pri dekletih, v prvem
nadstropju dijaškega doma, izvedla velika prenova.
Vsa vrata sob so bila zamenjana. Prav tako so nova
tudi tla hodnika. Novo podobo je doživela tudi
stena hodnika, tako pri dekletih kot pri fantih v
drugem nadstropju, saj je oranžno barvo stene
nadomestila svetlejša barva, ki daje nov pridih
mladosti in dobrega počutja.
Janja Klemenčič

MAGIJA
Branja včasih sploh nisem marala. V osnovni
šoli še nekaterih domačih branj nisem
opravila, ker sem raje drugače izkoristila tisti
čas. No, dokler se učiteljica ni spomnila, da bo
dala negativno oceno vsem, ki ga ne bodo
opravili. To me je nekako spodbudilo. Letos
sem za domače branje prebrala roman
pisateljice Angie Sage Magija. Ko sem knjigo
prvič prijela v roke, sem se prav ustrašila
njene debeline, saj ima kar 450 strani. Zgodba
se začne, ko čarodej Silas Heap, med
nabiranjem zelišč za svojega bolnega
novorojenčka, najde v snegu dojenčico z
vijoličnimi očmi. Ko pride domov, njegov
nebogljeni sin umre. Silas in njegova žena
Sarah se odločita, da bosta deklico vzela za
svojo in jo vzgajala skupaj z njunimi šestimi
sinovi. Zgodba je polna preobratov ter
zamenjav identitet. Magija je samo prva
knjiga v seriji Septimus Heap, ki je sestavljena
iz sedmih delov. Prebrala sem že peti del in
moram reči, da ne morem izbrati knjige, ki mi
je najljubša. Nameravam prebrati celo serijo.
Lucija Kržišnik

Dijaški dom,
moj drugi dom
Sem Jasmina Penca, zaposlena, kot vzgojiteljica 2. vzgojne
skupine. Končala sem študij na Filozofski fakulteti v Mariboru in si
pridobila poklic mag. prof. zgodovine in mag. prof. sociologije. In
ker ne želim in ne čakam, da se zgodi vse samo po sebi, sem tako
sprejela delo vzgojiteljice v našem dijaškem domu. To ni moja prva
služba, kajti znam poprijeti za vsako delo. Opravljala sem tako že
dela, kot so prostovoljka na Debelem Rtiču in kot učiteljica
podaljšanega bivanja v Litiji. In kot vidite, se večina del vrti okoli
otrok. Delo z otroki, mladostniki me izredno veseli in obenem
polni moje duhovno obzorje.
Že sama misel zjutraj, da bom kmalu z »našimi nadobudneži«, mi
da zagon in energijo vsak dan posebej. Ko vstopam v prostore
dijaškega doma, me že na stopnicah pričaka skupina sijočih
nasmehov dijakov, ki me popeljejo v delovno popoldne. Skupaj še
z ostalimi vzgojitelji se vsak dan posebej trudim, da bi bili dijaki
čim bolj zadovoljni z bivanjem v dijaškem domu, predvsem pa čim
bolj uspešni na poti, ki so si jo začrtali.
Tisti, ki me poznajo, o meni pravijo, da sem prijetna in družabna
oseba. In ko takole malo pomislim, morda pa to res drži, kajti
popoldanskih sproščenih klepetov ob kavici in slastnem pecivu, za
katerega poskrbimo sami, v naši domski kuhinjici, res ne manjka.
Moji (naši) dijaki imajo res barvit izbor tem za naše skupne
pogovore. Največkrat se zgodi, da jim kar ne zmanjka besed in jih
moram prekiniti, ker se nam mudi na učne ure ali druge
obveznosti.
Rada prisluhnem njihovim težavam, če so jih le pripravljeni deliti z
menoj. Če je čas, odpeljem dijake na sprehod, da si na svežem
zraku zbistrimo misli, ogledamo si tudi kakšen dober film v kinu …
Seveda poskrbimo tudi za urejenost bivanja v samem domu,
pomagamo našim zmeraj nasmejanim kuharicam v kuhinji … ali
pa preprosto naši dijaki popestrijo dan s kakšno »lumparijo«, ki jih
pa seveda tudi ne manjka. Včasih so te zadeve prijetne in nas
nasmejijo, se pa zgodi, da nas vse skupaj spravijo v zaskrbljujoč
trenutek, ko ne vemo, kaj bi, vendar na koncu s skupnimi močmi
zadeve razrešimo in si oddahnemo spet za nekaj časa. Vsaka
zgodba ima svoj nauk in vedno znova se ob tem vsi skupaj nekaj
naučimo.
Pride ponedeljek, … pa pride torek … in že je petek … Dijaki
»spakirajo svoje kufre« in odhitijo vsak na svoj konec, na svoj dom.
Pregledam sobe, zaprem okna in vrata, ugasnem luči in nikogar ni
več. V ključavnici zaškriplje ključ in grem domov.
In pride spet ponedeljek, naš dijaški dom zopet zaživi v polni meri
z nasmehi, razposajenim vrvežem dijakov sem in tja, kričanjem,
prerekanjem, klepeti. Zopet zadiši po dišeči kavici in pecivu … Da,
včasih je res težko, naporen dan, ko ne veš, kaj bi in kako bi,
ampak izplača se, zato se vsak dan znova in znova, ko prihajam na
delo v dijaški dom, počutim, kot da pridem domov.
Jasmina Penca, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

ŽIVLJENJE DRUGE VZGOJNE SKUPINE
Ko v nedeljo dijaki v dom prihitijo,
vneto o vikendu govorijo.
Naša skupina je velika,
a ne ravno raznolika.
Izmed 26 deklet,
nam 3 fantje delajo zaplet.
Nekateri zjutraj zgodaj odprejo oči,
da v štali še pred poukom opravijo stvari.
Mleko v kuhinjo dostavijo,
da kasneje s kosmiči se nahranijo.
Petim konjereja je veselje,
drugim kosilo lepša jim življenje.
Učnih ur ne želijo,
saj tam vseskozi vzdržujemo tišino.
Dijaki vesele so narave,
še posebno, ko jim ni potrebno na učne
priprave.
Včasih okoli prsta nas vrtijo,
da v sobi se učijo.
Večerja je zdrava,
vendar ni vedno prava.
Pleskavice jim do sobe pridišijo,
medtem ko ob mlečnem rižu mimo kuhinje
hitijo.
Po večerji imajo veselico,
kjer vrtijo se na Golico.
Ko ob devetih morajo se ločiti,
mi moramo vrata nadstropja zakleniti.
Hodnik pomesti
in smeti odnesti.
Ob popisu se še kaj pogovorimo
in lahko noč si zaželimo.
Jasmina Penca, vzgojiteljica 2. vzgojne
skupine

Gledališke in
filmske predstave
Popoldne, po učnih urah, smo z vzgojiteljicami odšli
v kino, kjer smo si ogledali risani film Ledeno
kraljestvo 2. Risanka je bila zelo zanimiva in mi je
bila zelo všeč. Po risanki smo se odpravili nazaj
proti domu, kjer nas je čakala še okusna večerja.
Ana Čop in Neja Komac

Peka peciva
Zelo rad pečem in pomagam pri peki piškotov.
Redno se udeležujem peke piškotov, saj se tam
počutim sproščeno. Najraje pečem sladka peciva,
kot so razpokančki, pijana nevesta, kokosove
kroglice ipd. Sicer pa tudi druge, še raje jih pa
pojem. Pri peki piškotov je vedno veselo, saj se tudi
vzgojitelji pošalijo, nam skuhajo čaj, kavo …
Rok Štempihar
Pri peki peciva se zelo zabavava. Pri tem se naučiva
veliko novega in zelo pozorno bereva navodila.
Včasih je profesorica z nama, da nama pomaga ali
pa nama zaupa in sami pečeva naprej. Včasih, ko je
komu dolgčas, se nama pridruži. Včasih si lahko tudi
sami izbereva recept. Recepte si izbereva s spletne
strani www.okusno.je ali kakšne kuharske knjige.
Najinega peciva hitro zmanjka, saj vsi pravijo, da je
odlično. Nazadnje sva delali pecivo s kislo smetano.
Pri peki neizmerno uživava.
Eva Ješelnik in Anja Plahuta

Vzgojitelj se predstavi
Janja Klemenčič
V letošnjem šolskem letu sem vzgojiteljica 4.
vzgojne skupine. Skupino sestavlja kar 28
nadobudnih mladih fantov. Vsi so si različni, pa
vseeno podobni med seboj. Velikokrat poskrbijo,
da se nasmejim njihovim šalam, občasno pa šalo
nadomesti tudi kakšna vzgojna beseda. Vsak dan
me presenetijo s svojo iznajdljivostjo, predvsem v
času učnih ur in času, ki je namenjen pospravljanju
njihovih sob. Kljub temu vsak posameznik
pripomore k ugodni klimi naše vzgojne skupine.
Veliko dijakov se udeležuje različnih dejavnosti, kjer
si izoblikujejo osebne lastnosti in veščine, pri
katerih so še posebej močni. Kot vzgojiteljica jih
podpiram in spodbujam pri njihovi poti, včasih pa
tudi skušam pomagati najti pravo pot, kadar ima
kdo izmed njih težavo ali slab dan. Kljub temu
moram poudariti, da se vsi skupaj dobro
razumemo, podpiramo in imamo rad kot ena malo
večja družina.

Katarina Teršar Zalar
Skupaj smo pet mesecev. Je to veliko ali malo?
Kakor za koga. Smo z vseh vetrov, smo različne
starosti, imamo različne interese, različne
preteklosti, predvsem pa različne osebnostne
strukture.
Mogoče bomo skupaj pet let. Pet najstniških let.
Pet let iskanj, spoznavanj, potrjevanj, oblikovanja
navad, razvijanja ustvarjalnosti, vrednot, načel, pet
let veselja, osebne rasti, pa tudi razočaranj, krivic
…
Novo življenje za marsikoga ni lahko. Trdne opore
staršev, bratov, sester, starih staršev in prijateljev
iz domačega kraja ni na dosegu roke. Smo pa tukaj
dijaki in dijakinje z vseh vetrov, ki preživimo skupaj
pet dni na teden, potem sošolci, razredniki,
vzgojitelji in seveda vodstvo dijaškega doma. Res
lepa priložnost, da se oblikujejo nove vezi …
Nekateri se že zavedamo, da imamo drug drugega
in včasih se že zgodi, da zadihamo kot eno.
Ne vem, koliko kot vzgojiteljica bogatim dijake.
Vem pa, da neizmerno rada prihajam v dijaški dom,

ker me moje dijakinje vsak dan razveseljujejo in
predvsem presenečajo. V pozitivnem in
negativnem smislu. S svojo ustvarjalnostjo in
bistrim umom, s svojimi neštetimi darovi, s svojo
tenkočutnostjo ob krivicah, s svojo pripravljenostjo
pomagati drugim, s svojo vztrajnostjo, pa tudi s
svojo potrebo po zoperstavljanju avtoriteti, s svojo
umetnostjo pogajanja in postavljanja zase, z
neustavljivo željo po svobodnem odločanju in
bežanju iz ustaljenih okvirjev. Ugotavljam, da
besede in dejanja včasih niso potrebni. Nasmeh,
spuščena glava, prijazen, prazen ali pa pomenljiv
pogled mi povedo vse …
Želim si, da bi moja dekleta v našem dijaškem domu
odraščala brez gorja, da ne bi bile ogrožene in da
ne bi prav do vseh bridkih življenjskih izkušenj
prišle po metodi lastne kože ravno v najbolj
občutljivem obdobju najstništva. V tem obdobju bi
moralo biti čim več izkušenj prijetnih in zato
nepozabnih.
Rada bi, da bi izkoristile priložnost izobraževanja in
se vedno zavedale, da velja samo trdo delo in da do
uspeha ni bližnjic. Vzgojitelji to življenjsko modrost
že poznamo in upam, da moja dekleta veste, da s
svojim postavljanjem okvirjev in nastavljanjem
ogledal ne želim nič slabega. Vedite, da me vaše
majhne navihanosti in iskrivosti bogatijo in
plemenitijo.
Upam, da bo mojim dekletom mladost, preživeta v
dijaškem domu, nekega dne predstavljala prijeten,
lep spomin.

Artem Lešnikov
Tudi v letošnjem šolskem letu sem vzgojitelj 3.
vzgojne skupine, saj sem se na dijake zelo navezal.
Iz skupine vsako leto odide kar nekaj dijakov, saj
zaključijo s srednješolskim izobraževanjem. Te
spremembe vedno občutim in pogrešam ljudi, s
katerimi sem delil njihovo življenjsko pot.
Letos je precej boljše, ker so skoraj vsi dijaki, ki so
zapustili mojo skupino, postali naši študentje in so
nastanjeni v študentskem domu. Tako imam še
vedno veliko priložnosti, da z njimi poklepetam.
Zaradi tega ne čutim velike izgube.
Seveda v novem šolskem letu ni samo izgub,
ampak je tudi veliko “daril”. V mojo skupino se je
pridružilo 7 novih, živahnih, prijaznih, radovednih in
odprtih dijakov, ki so se vpisali v prvi letnik različnih
izobraževalnih programov. Vzel sem jih za svoje. Z
zadovoljstvom opazujem, kako hitro so postali
enakopravni člani naše velike družine. Vidim, kako
hitro so se povezali dijaki prvih in višjih letnikov.
Včasih zaznam tudi kakšno napetost, ki jo
odpravimo s skupnimi moči. Vsak dijak je nekaj
posebnega, z dobrimi in slabimi lastnostmi, z
znanjem in izkušnjami, ki jih lahko delijo s
sovrstniki.
Vzgojno skupino doživljam kot mojo drugo družino,
včasih celo kot prvo. Vesel sem vsake spremembe
na boljše in sem ponosen na zmage mojih fantov.
Dobro se zavedam, da se nahajajo na prelomnici
med otroštvom in odraslostjo. Zato morajo
dobiti čim več koristnih izkušenj, da se oblikujejo v
zrele in srečne osebnosti.
Ker ne želim nobenega prizadeti, ne bom navajal
imen in priimkov. Z zagotovostjo pa lahko trdim, da
sem pri slehernem dijaku zasledil spremembe na
boljše, če gledam njihovo življenjsko pot. Mislim, da
je vsak dijak vreden pohvale in igra svojo unikatno
vlogo v naši skupnosti.

Dasha Ljubišić

Mnenje o dijaškem domu
ji so
čutim dobro. Vzgojitel
V dijaškem domu se po
ovih
Spoznal sem veliko n
prijazni, niso prestrogi.
r
ka
za
t,
čis
at
da je intern
prijateljev. Všeč mi je,
jem sob
n
če
čiš
im
sk
en
z vsakoted
poskrbimo tudi sami,
sobe.
ika in stopnic dežurne
ter pometanjem hodn
Jakob Trošt Kerševan
e. Spoznal
troge in so zelo prijazn
es
pr
o
nis
ice
elj
t
oji
g
Vz
bavamo. V
eljev, s katerimi se za
jat
i
pr
vih
no
o
lik
ve
m
se
, moji
a interesnih dejavnosti
internatu je velika izbir
tej šoli in
na
nje
a
l
šo
strelstvo. Za
in
et
om
g
no
sta
i
bš
najlju
r me zanima
mu sem se odločil, ke
bivanje v dijaškem do
evzel
pr
a
prihodnosti mord
kmetijstvo, saj bom v
.
ro
b
omu se počutim do
kmetijo. V dijaškem d
Jakob Savšek

V dijašk
em
jih lahko domu je kar n
ek
u
kjer se z deležujemo. Ja aj interesnih d
ejavnos
avrtimo
z se obč
ti, ki se
asno pr
ob razn
sprostim
id
o
ra
ru
o
okusna . Večkrat grem znih ritmih in s žim plesu,
. S sosta
e tako
tudi na
novalci
Trško g
oro. Hra
se dobr
o razum
na je
emo.
Anej La
vrič

V dijaškem dom
u se počutim ze
lo dobro. Vzgojit
prijazne. Imam ve
eljice so
liko prijateljev, s
katerimi se druž
se imamo radi ko
im, in
t prašički mladi.
Tomaž Činkelj
Dijaški dom je ze
lo dobra odločite
v za tiste dijake,
nimajo možnosti
ki
vsakodnevnega
prevoza iz šole do
ali pa so iz zelo
mov
oddaljenih kraje
v. Tu mi je zelo vš
Vzgojitelji so pri
eč.
nekaterih stvare
h strogi. Ko imam
čas, si ogledam
prosti
film ali se udele
žim katere od in
dejavnosti, recim
teresnih
o peke peciva. V
dijaškem domu
pridobil kar nek
sem si
aj novih prijatelj
ev.
Klemen Velikon
ja

epo. Popoldne imam veliko
V dijaškem domu se imamo l
at podam na pohajkovanje
prostega časa, zato se večkr
il nova sostanovalca, s
po Trški gori. Letos sem dob
. Zelo rad pridem tudi v
katerima se dobro razumem
imamo zelo zanimive
pisarno k vzgojiteljicam, kjer
žnost vsakodnevnega
pogovore. Pogrešam samo mo
praktičnega pouka, saj
popoldanskega dela v sklopu
. Drugače pa v dijaškem
uživam v vožnji s traktorjem
ahko potrdi tudi tehtnica,
domu zelo dobro jemo, kar l
vedno, ko stopim nanjo.
Jan Petrevčič

Predstavitev domačega kraja
Doma sem s Polžnika. Na naši kmetiji je okoli 50−60 glav goveda. Zjutraj se z očetom odpraviva v hlev, kjer
opraviva vsakodnevno oskrbo goveda. Ker vsega ne obdelujemo strojno, zaradi hribovitosti terena, imamo
živino na paši. Čez dan se na kmetiji vedno najde kakšno delo. Pri tem pomagata tudi moja brata. Zvečer
živino spravimo nazaj v hlev in pomolzemo krave. Življenje na kmetiji je lepše. Več je miru in narave,
medtem ko je v mestu hrup in gneča.
Dominik Sladič

Hobiji dijakov
Tekmovanje mladih Fitnes
rejcev v Italiji
Po uspešnem tekmovanju mladih rejcev v Novem
mestu, julija 2019, kjer sem bil drugi, sem šel na
tekmovanje v Italijo, v mesto Cremona. Tja smo se
peljali zelo dolgo. Ko smo prispeli na cilj, smo najprej
imeli žrebanje telic, kar pomeni, da nam je bila v varstvo
in oskrbo dodeljena telica za tri dni tekmovanja. To
telico smo že prvi dan oskrbeli, kot je potrebno. Drugi
dan tekmovanja se je začel zelo zgodaj zjutraj. V hlevu
smo telice oprali, kasneje pa imeli tekmovanje v
striženju. V popoldanskem času smo vadili vodenje
živali. Tretji dan tekmovanja smo se pomerili v vodenju
telic v ringu. Po koncu mojega dela tekmovanja sem še
nekaj časa spremljal tekmovanja drugih sotekmovalcev.
Zame je bila to izjemna izkušnja, ki je ne bom pozabil
nikoli.
Dominik Sladič

Sirarstvo
Zaključujem 4. letnik, programa kmetijsko-podjetniški
tehnik, in sem že četrto leto v dijaškem domu. Včasih,
ko popoldne nisem imela obveznosti za šolo, sem
hodila, po predhodnem dogovoru, pomagat v šolsko
sirarno. Največkrat sem pakirala skuto, saj ostala dela
opravijo že v dopoldanskem času. V sirarni sem se
naučila veliko novega in sem zelo uživala. Tudi čas je
hitreje minil, pa še nekaj ur za prakso sem pridobila.
Laura Turk

V letošnjem letu sem se odločil, da bom redno obiskoval
fitnes. Od ponedeljka do četrtka, skoraj vsak dan, sem
se odpeljal z lokalnim avtobusom v fitnes, v Bršljin, takoj
po koncu pouka. Skupaj z mojim prijateljem iz Nove
gorice sva sestavila zame poseben jedilnik, ki je bil
popolnoma prilagojen meni. Seveda sem moral tudi
kupovati posebno hrano, ki sem jo potem pripravil v
domski kuhinji.
JEDILNIK:
Zajtrk:
5 jajc
2 žlici arašidovega masla
100 g ovsenih s 70 g malinami/borovnicami
Malica:
180 g pustega mesa
70 g riža
1 žica olivnega olja
zelenjava po želji
Kosilo:
180 g pustega mesa
1 žlica olivnega olja
70 g riža
zelenjava po želji
Večerja:
200 g pustega mesa
70 g riža
2 žlici olivnega olja
zelenjava po želji
Pred spanjem:
100 g ovsenih kosmičev
40 g whey protein
20 g pravega kakava
30 min. pred treningom:
2 banani
Takoj po treningu:
40 g whey protein
60 g riževih vafljev ali maltodextrin
V ponedeljek in torek dodaj: 30 g riža k vsakemu obroku
z rižem (skupno 90 g) / 50 g ovsenih pred spanjem / 1
banano ali jabolko pred treningom.
Dejan Hribljan

DOBER TEK!
PIJANA NEVESTA
Sestavine:
9 žlic moke
9 žlic mleka
9 žlic olja
9 žlic sladkorja
4 žlice kakava
1 pecilni prašek
1 vanilijev sladkor
3 jajca
Za preliv:
3 dcl mleka
6 žlic sladkorja
7 žlic ruma
2 vanilijeva pudinga
¾ l mleka
250 ml sladke smetane
Postopek:
Vse sestavine za testo mešamo tako dolgo, da je zmes gladka.
Vlijemo jo v pomaščen pekač kvadratne oblike. V pečici, na 200 °C,
pečemo približno 20 minut oz dokler ni pečeno. Medtem ko se
testo peče, stopimo sladkor v 3 dcl mleka in ko se ohladi dodamo
7 žlic ruma ter zlijemo po vročem testu. Nato pripravimo puding in
ga vlijemo po testu. Ko se puding strdi in testo ohladi, premažemo
vse skupaj s stepeno sladko smetano.

KOKOSOVE REZINE
Sestavine:
2 jajci
1 lonček sladkorja
½ lončka mleka
½ lončka olja
1 lonček moke
½ pecilnega praška
2 žlici kakava
Krema:
½ l mleka
1 lonček sladkorja
5 žlic zdroba
100 g kokosove moke
Čokoladna glazura
Postopek:
Zmešamo jajca in sladkor, nato še ostale sestavine. Polovico testa
vlijemo v naoljen manjši pekač in pečemo, na 150 °C, 20 minut, da
se zgosti, nato dodamo kokos. To polijemo po pečenem testu, na
to pa še drugo polovico (še nepečenega) testa. Pečemo še 20
minut oz. dokler ni pečeno. Po vrhu polijemo s čokoladno glazuro.

SLADKI ZOBOTREBEC
Biskvitni piškoti z banano, obliti s čokolado
SESTAVINE
1 vrečka okroglih biskvitnih piškotov
2 banani
200 g mlečne kuverture
3 žlice olja
POSTOPEK
Na koščke nalomimo kuverturo, dodamo olje in počasi stopimo
nad paro. Medtem narežemo banani na kolobarje in združimo dva
piškota z enim kolobarjem banane v "sendvič". V sredino zapičimo
zobotrebec. Ko je čokolada stopljena, vanjo namočimo
"sendvičke" in jih pustimo, da se čokolada pocedi. Čez noč jih
shranimo v zaprti škatli v hladilniku.

PUDINGOVO PECIVO
Pudingovo pecivo je res hitro in enostavno za pripravo, okus
in tekstura pa sta božanska. Iz ene mase dobimo pecivo z
rahlo skorjico, kremasto pudingovo sredico in biskvitno
podlago. Iz ene mase kar tri plasti. In kar je pri vsem tem
najboljše pecivo ne vsebuje pudinga v prašku. Res odlično
poskusite!
Pudingovo pecivo sestavine:
4 jajca
160 g sladkorja
vanilijev sladkor ali vanilijev ekstrakt
120 g masla
50 g nesladkanega kakava
75 g moke
pol žličke pecilnega praška
0,5 l toplega mleka
sladkor v prahu za posip
Po želji lahko postrežemo z:
vanilijevim sladoledom in
vročimi gozdnimi sadeži, ki jih zmešamo z žlico sladkorja.
Postopek:
Najprej si pripravimo sestavine in pripomočke. Pekač obložimo s
peki papirjem. Maslo stopimo. Mleko segrejemo, da bo kar vroče,
vendar naj ne zavre. Rumenjake in beljake ločimo. V eni posodi
zmešamo pecilni prašek, moko in kakav. Beljake stepemo v čvrst
sneg. V drugi posodi zmešamo rumenjake, sladkor in vanilijev
ekstrakt. Dodamo stopljeno maslo in premešamo. Dodamo
mešanico moke in kakava in zopet premešamo. Dodajamo pol litra
toplega mleka (postopoma) in vmes mešamo z metlico, da
dobimo enotno maso. Masa bo precej redka tako je tudi prav. Na
koncu v maso dodamo še stepen sneg (postopoma) in maso z
lopatko ali žlico le narahlo premešamo. Maso prelijemo v pekač in
pečemo 1 uro, na 160 °C. Ko je pecivo pečeno, ga ohladimo na
sobni temperaturi; preden ga narežemo, ga damo še za vsaj pol
ure v hladilnik. Tik preden pecivo postrežemo, po vrhu posujemo
sladkor v prahu. Po želji lahko ob pecivu postrežemo vanilijev
sladoled in vroče gozdne sadeže, ki jih pripravimo tako, da jih
zmešamo z žlico sladkorja in segrejemo v kozici.

DOBER TEK!
ČOKOLADNI RAZPOKANČKI, KI SE KAR TOPIJO V USTIH

Čokoladni razpokančki, ki se topijo v ustih, so naravnost
odlični. Mehki piškoti, v katerih se skriva intenziven čokoladni
okus. Poleg tega je priprava čokoladnih razpokančkov
povsem enostavna. Nobenega valjanja, izrezovanja, itd …
Povsem preprosto, z dlanmi oblikujemo kroglice, jih
povaljamo v mletem sladkorju in narejeno, čokoladni
razpokančki so tu!
Čokoladni razpokančki sestavine:
210 gramov ostre moke;
(lahko tudi gladke;
55 gramov masla;
ščepec soli;
1/2 vrečke pecilnega praška;
1 vanijev sladkor z burbonsko vaniljo;
2 jajci (celi);
230 gramov čokolade za kuhanje (čokoladni razpokančki
bodo odlični, če boste uporabili čokolado, ki vsebuje
kandirano pomarančo);
80 gramov sladkorja v prahu;
in še: sladkor v prahu, v katerega boste povaljali čokoladne
razpokančke še pred peko.
Postopek:
Čokolado nalomimo na manjše koščke in jo skupaj z maslom
stopimo nad paro. Ohladimo do mlačnega. Medtem ko se
čokolada in maslo ohlajata, razžvrkljamo jajca, skupaj z vanilijevim
sladkorjem, sladkorjem in ščepcem soli. Posebej si pripravimo tudi
moko, v katero vmešamo pecilni prašek. Dodamo stopljeno
čokolado z maslom in dobro premešamo. Na koncu zmesi za
čokoladne razpokančke dodamo še moko, ki smo ji primešali
pecilni prašek. Moko s pecilnim praškom dodajamo postopoma.
Vse skupaj dobro zmešamo. Ko je masa za čokoladne razpokančke
dobro premešana, jo za nekaj časa postavimo v hladilnik. Vsaj za 4
do 5 ur. Še bolje pa bo, če jo boste v hladilniku pustili kar čez noč.
Če jo boste v hladilniku pustili čez noč, jo pred nadaljnjim
oblikovanjem za približno 10 do 15 minut pustite na sobni
temperaturi.
Opomba
Ne skrbite, ko bo masa za čokoladne razpokančke končana, bo
tekoča, kot za biskvit. Kasneje, v hladilniku, se bo strdila. Maso za
čokoladne razpokančke vzamemo iz hladilnika in pričeli bomo z
oblikovanjem. Še prej pa si pripravimo nizek pekač, na katerem
bomo čokoladne razpokančke pekli in ga obložimo s peki
papirjem. Prav tako si vnaprej pripravimo posodo, v katero
stresemo nekaj mletega sladkorja. Umijemo si roke in s prsti
zajamemo nekaj mase za čokoladne razpokančke ter z dlanmi
oblikujemo kroglico (v velikosti oreha). Kroglico povaljamo v
mletem sladkorju, nikar ne bodite preveč skopi z valjanjem v
mletem sladkorju, mleti sladkor naj dobro prekrije čokoladno
kroglico. Kroglico položimo na pekač, obložen s peki papirjem. In
tako nadaljujemo, dokler ne porabimo vse mase za čokoladne
razpokančke. Ker bodo čokoladni razpokančki med peko narasli,
vam svetujem, da na pekaču med njimi pustite približno 1,52
centimetra prostora. Pečemo jih na 180 °C, približno 10 minut. Ko

jih boste vzeli iz pečice, bodo čokoladni razpokančki še mehki,
strdili se bodo na zraku med ohlajevanjem.
Nasvet avtorice
Da bodo lepše razpokali, lahko pekač z oblikovani kroglicami za
nekaj minut (npr. 10 minut) postavite na hladno (hladilnik, v
zimskem času lahko kar ven, na okensko polico …), da se masa
ponovno nekoliko ohladi).

PECIVO S KISLO SMETANO

SESTAVINE:
Biskvit:
4 jajca
200 g sladkorja
1vanilijev sladkor
1 dl olja
1 dl mlačne vode
malo ruma
200 g moke
1 pecilni prašek
4 žlice čokolade v prahu
Bela plast:
1,5−2 veliki kisli smetani
4−6 žlic sladkorja
4−6 žlic kokosove moke
Temna plast:
200 g jedilne čokolade
200 g margarine
Postopek:
Ločimo rumenjake od beljakov. Rumenjake zmešamo s sladkorjem
in vanilijevim sladkorjem. Dodamo olje, vodo in malo ruma.
Premešamo in dodamo še moko s pecilnim praškom in čokolado v
prahu. Na koncu vmešamo sneg beljakov. Nalijemo v pekač.
Pečemo 15−20 minut na 200 °C. Ko se biskvit peče, zmešamo kislo
smetano s sladkorjem in kokosovo moko. Ko je biskvit pečen, še
vročega premažemo s smetano. Ko se ohladi, na koncu
premažemo še z nad soparo stopljenim maslom in čokolado.
Postavimo v hladilnik, najbolje čez noč.

