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Glasilo Dijaškega in študentskega doma Grm

NAGOVOR
PREDSEDNICE DOMSKE
SKUPNOSTI
Kot po navadi smo se
zadnjo nedeljo pred
začetkom pouka srečali
s popolnoma novimi
obrazi »fazanov«, kar
nas je popeljalo v čas, ko
smo tudi sami bili dijaki
1. letnika. Sprejeli smo
jih kar se da lepo in z
dobro voljo, da je njihov
strah počasi zbledel.
Želeli smo si, da bi se
tudi oni dobro počutili v
dijaškem domu in se
hkrati naučili skupnega
bivanja. Menim, da nam
je to kar uspelo in da
tudi oni mislijo tako ter
da se imajo v domu zelo
lepo in bojo ta čas dobro
izkoristili.
Sara Petrovič

Vzgojne skupine se
predstavijo

1.

Naša vzgojiteljica je Mateja Učjak. V njej smo dijakinje od prvega do
petega letnika. Vsem nam, ki smo v tej vzgojni skupini je skupno, da se
imamo v dijaškem domu kar se da lepo. Predvsem pa nam je
pomembno, da se med seboj razumemo in znamo ob problemu stopiti
ena z drugo.
Maša Kosem, predstavnica 1. vzgojne skupine

2.

Naša nova vzgojiteljica Sabina Kralj je tudi mentorica 2. vzgojne
skupine. V njej je večina dijakov ljubiteljev konjev. Prav zaradi
skupnega interesa do konjereje, smo bili tudi združeni. Večina naših
članov se je vključila v interesno dejavnost konjereja, kjer se o tem
hobiju še bolj podučijo. Kljub temu, da smo dijaki od 1. do 4. letnika, se
med seboj družimo, razumemo in drug drugemu pomagamo.

3.

Nina Pečarič, predstavnica 2. vzgojne skupine

Kot dijak 4 letnika in predstavnik 3 vzgojne bi rekel takole. Dijaški dom
je skupnost v kateri, se moraš naučiti prilagajati drug drugemu in živeti
v skupnosti, dom pa ti podari marsikaj novega, kar je marsikomu ,ki ni
v domu prikrajšano. Dom je kot nekakšna »Mala šola za življenje«, zato
polagam na srce mlajšim članom dijaškega doma, vse kar vam rečejo
vzgojitelji vzemite kot dobro, saj vedo kaj rečejo. Razmišljajo bolj
odraslo in odgovorno »kar oni rečejo, vam danes nebo prišlo prav,
ampak mogoče, čez nekaj let«. Na koncu bi zaključil takole, dijaškemu
domu sem hvaležen, saj mi je dal popotnico za življenje.
Matej Penko, predstavnik 3. vzgojne skupine
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4.

V 4. vzgojni skupini je 30 veselih, navihanih in aktivnih fantov, od katerih je kar 11 novincev. Pet fantov bo ob
koncu letošnjega šolskega leta po štirih oziroma petih letih zaključilo bivanje v dijaškem domu. Dijaki so
doma od Podgorja pod Uršljo goro do krajev blizu Snežnika na jugu, od krajev pod Kumom na vzhodu do
Vogrskega na zahodu. V skupini je poleg ostalih zanimivih imen: pet Domnov, trije Jakobi, trije Lukati in dva
Davida.
Vsak zase je poseben, a imajo tudi precej skupnega. Veseli jih kmetovanje, še posebej delo s kmetijskimi
stroji. Radi se družijo ter igrajo nogomet in odbojko ali pa računalniške igrice. Večina meni, da sta
prezgodnja: bujenje ob 7. uri zjutraj in nočni počitek ob 22. uri, zato čas po kosilu radi namenijo počitku.
Med njimi prav gotovo ni Aljaža, ki se od zgodnjega jutra pa do počitka ob 22. uri ukvarja z različnimi športi.
Tudi Gašper, Anej, Jakob, Domen in David, ki so navdušeni konjerejci, popoldanski prosti čas preživljajo
aktivno. Jure je rad v družbi dobre knjige, Bor pa skrbi za zabavno vzdušje. Domen iz četrtega letnika, ki je v
šoli odličen dijak in Tine iz tretjega letnika, pomagata sošolcem in ostalim pri učenju. Domen in David rada
pomagata pri pripravi pice ali peki palačink za večerjo. Urejanje sob ni njihovo priljubljeno opravilo, a imajo
nekateri prav vzorno urejeno posteljo, polico in prezračeno sobo.
Fantje 4. vzgojne skupine redno skrbijo za različna presenečenja, da mi kot vzgojiteljici ni nikoli dolgčas in
imam tudi z njihovo pomočjo vedno dovolj dela.
Pavla Marc, vzgojiteljica 4. vzgojne skupine

Prvi domski dan
V nedeljo, 2.9.2018, smo se vsi odpravili v
dijaški dom. Zbrali smo se ob 17. uri. Najprej
so nas razdelili po sobah, nato je sledilo
spoznavanje z novimi cimri in ostalimi dijaki
šole. Spominjamo se, da so bila prva
spoznavanja sramežljiva, saj se med seboj
nismo poznali. Kljub temu so se zdaj, čez
nekaj mesecev, oblikovale prave in trdne
prijateljske vezi. Prvi dan smo spoznali tudi
vzgojitelje. Po namestitvi v sobi, smo odšli
na prireditev, kjer so nam prikazali življenje
v dijaškem domu.
Anita Zavrl, Tina Hribar in Karmen Štrbenc

Peka peciva
V našem domu imamo interesno dejavnost peka
peciva. Izbrala sem jo ker rada pečem. Najboljši je
končni del, ko je pecivo končano in se lahko
posladkamo. Ravno takrat pride veliko dijakov v
domsko kuhinjo.
Lucija Kržišnik

Ples
V našem domu imamo skoraj vsak teden ples.
Vedno se začne po večerji in konča ob 21.00. Po
navadi plešemo v učilnici IR2, kjer razmaknemo
šolske klopi in stole, prostor pa opremimo tudi z
zvočnikom in lučjo, zaradi boljšega vzdušja. Meni
osebno je všeč, ker rada plešem.
Karmen Štrbenc
Ko se odvija ples se imamo zelo lepo in po navadi
nas je veliko na plesišču.
Anita

Delavnice zdravega načina
prehranjevanja
V dijaškem domu želimo ozaveščati dijake, kako
pomembno je pravilna in preventivna skrb za svoje
zdravje in telo. S tem jim želimo dati dobro
popotnico za življenje, saj se skrb za zdrav način
življenja v mladostništvu, poplača tudi v nadaljnjih
življenjskih obdobjih. Zdrava in raznolika prehrana
ter gibanje pripomore k boljši fizični in psihični
kondiciji, kar vodi k boljši koncentraciji in
izboljšanju učnih sposobnosti. V ta namen jih
spodbujamo k obiskovanju športnih interesnih
dejavnosti ter kratkih delavnic na temo zdrava
prehrana. Na eni od delavnic smo se pogovarjali kaj
lahko izvemo z branjem deklaracije prehranskih
izdelkov in pijač. Spoznali smo prehranski
»semafor«, ki nam omogoča enostaven pregled
vsebnosti sladkorja, maščobe, soli in vlaknin v

izdelku. Skupaj z dijaki smo izdelali plakat z
naslovom »Veš kaj ješ?«, s katerim smo predstavili
živila, ki jih dijaki najpogosteje uživajo. V ta namen
smo pripravili tudi zdrav namaz iz čičerike, ki
vsebuje zdrave maščobe, ne vsebuje prekomernih
količin soli, poleg tega pa je bogat z vlakninami.
Čičerikin namaz ali humus je ena od zdravih
alternativ zelo priljubljenemu čokoladnemu
namazu, ki vsebuje veliko dodanega sladkorja,
maščob in nasičenih maščobnih kislin. Naši dijaki se
radi udeležijo interesnih dejavnosti peke peciva,
zato smo v sklopu zdravega načina prehranjevanja
pripravili rižev narastek ter narastek iz prosene
kaše z jabolki. Vsi skupaj smo bili mnenja, da se
lahko občasno »pregrešimo« s kakšnim nezdravim
prigrizkom, pomembno je, da ne pretiravamo.

Kmečke igre

Kmečke igre smo kot po navadi
organizirali višji letniki. To je dogodek, ko
starejši vzamemo mlajše oziroma prve
letnike za svoje in jih sprejmemo medse.
Priredijo se razne igre skozi katere morajo
po skupini stopiti skupaj in se s timskim
delom prebiti čeznje (npr. slalom s
smučmi, skakanje z jumbo vrečami,
slalom z banano v ustih, samokolnica,
metanje krompirja). Po opravljenih igrah
za nami ponovijo zaprisego, zapojejo
himno ter dobijo diplomo. Kot krst pa vse
zberemo v krog ter jih zalijemo z vodo. To
je dogodek, ko se vsi res povežemo, ne le
prvi letniki, temveč tudi višji, saj moramo
sodelovati, da same igre izpeljemo tako
kot se spodobi.
Sara Petrovič in Nina Pečarič

Na kmečkih igrah je bilo veliko smeha.
Višji letniki so pripravili različne igre. Tako
smo se bolje spoznali, na koncu smo
morali preseči še nekaj zaobljub.
Neža Ožbolt

Že tradicionalno, vsako leto nam
»fazanom«, višji letniki pripravijo kmečke
igre. Igre so bile zabavne, veliko smo se
nasmejali. Na koncu so nas polili z vodo,
zapeli slovensko himno in povedali
zaprisego. Prijeli smo tudi priznanja za
FAZANE LETA 2019.
Adrijana Frank

Za dijake 1. Letnikov so bile v 2. Tednu
bivanja, organizirane kmečke igre. Na njih
smo se zelo zabavali. Ob koncu smo
povedali dijaško zaprisego, potem pa so
nas starejši letniki polili z vodo.
Lucija Kržišnik

Proslava ob dnevu samostojnosti
in enotnosti
Kot vsako leto, smo tudi letos imeli zaključek pred
počitnicami in s tem zaključkom tudi praznovali
praznik dan samostojnosti in enotnosti. Proslava se
je začela ob zvokih harmonike z Žanom Jeričem, ki
nam je zaigral pesem Slovenija od kod lepote tvoje.
Nato sta voditelja, Mateja in Domen, povedala
nekaj zanimivih misli o domovini in kako premalo se
zavedamo pomena domovine. Sledil je pevski
nastop Neje in Sare, ki sta v duetu zelo lepo zapeli
božično pesem. Za njima je sledila predavateljica, ki
nam je govorila o hvaležnosti. Ob njenih besedah
smo ugotovili, da se premalo zavedamo kaj imamo
in vedno želimo še nekaj več. Za konec je imela

Dobrodelni bazar
Dijaki dijaškega doma smo v mesecu decembru
pripravili izdelke za novoletni bazar. Pripravili smo
cake poppse (tortice na palčki), jabolčni čips,
pletenice in krhke piškote. Pri izdelavi izdelkov smo
sodelovali dijaki vseh letnikov. Ob izdelavi izdelkov
smo se nekaj naučili, se neizmerno zabavali in
družili. Dobrodelni bazar je potekal, 5. decembra,
kjer smo na stojnici Dijaškega doma izdelke tudi
prodajali. Na stojnici smo ponujali tudi vaflje, ki so
jih obiskovalci z veseljem poskusili. V veliki
predavalnici se je odvijala prireditev za starše in
dijake, katero smo si jo skupaj z vzgojitelji ogledali
tudi dijaki dijaškega doma. Obiskal nas je tudi
Miklavž, v spremstvu angelčka in parkeljnov. Zbrani
denar je namenjam potrebam dijaškega doma in
dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin.
Karmen Pečarič in Katarina Tekavec

govor še ravnateljica dijaškega doma in nato smo
vsi skupaj zapeli pesem Zapadel je prvi sneg. Po
odpeti pesmi smo starši in dijaki odšli na skupno
večerjo in tako se je naše druženje končalo.
Mateja Petrovčič

Miklavževanje
V četrtek, 6. 12. 2018, smo imeli v dijaškem domu
Grm tradicionalno miklavževanje. Za celoten potek
skrbi organizacijski odbor dijakov višjih letnikov.
S pripravami na miklavževanje smo začeli že dober
mesec prej, saj je potrebno veliko organizacije in pa
predvsem dobre volje. Poskrbeti je bilo treba za
kostume in maske, za glasbo, voditelje, predvsem
pa darila.
Kljub dobri organizaciji, pa se kdaj kaj zalomi,
vendar to vzamemo za zakup in z dobro voljo
rešimo tudi to. Osrednja tema prireditve je bil
prihod Miklavža z angelčki. Miklavž je vse, ki so
želeli darilo tudi bogato obdaril. Vse pridne dijake je
napotil v nebesa, vse poredne pa v pekel.
Po koncu miklavževanja je sledil tudi miklavžev
ples, kjer smo se dijaki vrteli ob ritmih »taprave
domače muske«.
Upamo, da se tradicija miklavževanja ohrani tudi v
prihodnje, ko nas ne bo več v dijaškem domu, saj je
organizacija in izpeljava prireditve dober povod za
druženje.
Pija Šepec in Žan Jerič

VTISI DIJAKOV:
Na miklavževanju mi je bilo zelo všeč skupno
druženje. Pripravili so tudi igro, ki je bila zelo
zanimiva. Na koncu smo imeli tudi
obdarovanje, kjer je vsak dobil svoje darilo.
Eva Blažič

Na miklavževanju smo se imeli zelo lepo. Všeč
mi je bila celotna postavitev odra, sama
predstava in kostumi nastopajočih. Menim, da
so se dijaki pri organizaciji zelo potrudili, saj se
je videlo, da so vložili veliko truda in časa.
Letos so prav vsi dijaki dijaškega doma dobili
darilo od Miklavža, kar se mi zdi lepa gesta. Po
predstavi smo imeli večerjo izpod rok naših
kuharic. Sledil je še ples, na katerem so dijaki
zelo uživali.
Vzgojiteljica

Delavnica o vinu
VTISI DIJAKOV:
Žan: Najbolj všeč mi je bila degustacija. Vino mi je zdaj še bolj
všeč.
Žan: Najbolj zanimiv del je bilo predavanje o kulturnem pitju
vina. Zdaj ga bom bolj kulturno užival. Želel bi, da bi bilo več
vina za pokušnjo.
Ana: Zanimivo mi je bilo, ko je gospod razlagal, kako se drži
kozarec. Vina ne pijem.
Aljaž: Veliko novega sem izvedel. Zdaj vem, kako se pokuša
vino in s katerimi jedmi se nekatera vina ujemajo.
Lucija: Zdaj vem, da za dobro vino potrebujemo veliko časa.
Pokušanje vina je zanimivo.
Gašper: Zanimivo mi je bilo, da vino lahko ocenimo tudi s
poslušanjem. Ko vino zavrtimo v kozarcu, zaznamo tudi do
50 % več vonjav.
Nina: Pokušina vin mi je bila zanimiva, ker so bili dobri vzorci.
Anja: Meni ni bilo zanimivo, ker me te stvari ne zanimajo.
Špela: Presenetilo me je, da smo vino tudi pokušali, saj sem
pričakovala, da bodo samo govorili.

V dijaškem domu že nekaj
let za dijake prvih letnikov
organiziramo delavnico o
vinu. Namen delavnice je,
da dijaki dobijo informacije
o tem, kako vino pripravijo
za postrežbo, kaj lahko
okušajo v vinu in kako ga
pokušajo ter dobijo osnove
o kulturnem pitju vina.
Delavnico je vodil učitelj
praktičnega pouka
vinogradništva in vinarstva
na Kmetijski šoli Grm
gospod Tone Pezdirc, ki ima
veliko praktičnih izkušenj s
pridelavo vina, saj je bil
vrsto let vodja kleti. Dijaki
so vino tudi pokusili in ga
po navodilih tudi ocenili.
Katja Sotošek

Vtisi ob ogledu kmetije Kužnik
V torek, 10. aprila 2018, smo obiskali kmetijo Kužnik v Podliscu pri Dobrniču. Gospodar Viktor nas je prijazno
sprejel, predstavil dejavnosti kmetije in nas vodil skozi hlev ter pokazal strojni park. Glavna dejavnost
kmetije je pitanje govedi, telic in bikov, pasme šarole in limuzin. Polovica hleva je na rešetkah, polovica pa
je kompostni hlev. Dopolnilna dejavnost je zbiranje in prevoz mleka do mlekarne. Imajo tudi zastopstvo za
stroje Pottinger.
Dijaki so po ogledu povedali naslednje:
Patricija in Laura: Videli sva, da na kmetiji dajo velik poudarek dobremu počutju živali, saj je hlev zračen in
svetel ter je del hleva urejen kot kompostni hlev. Nad videnim sva bili navdušeni.
Gregor: Kmetija mi je bila zelo všeč zaradi opremljenosti in sodobnega hleva, ki mu bi ga zavidal marsikateri
kmet.
Anej: Najbolj mi je bil zanimiv mešalni voz. Izvedel sem, kako se meša krmni obrok. Dobil sem idejo o hlevu.
Žan: Zanimiva mi je bila celotna kmetije. Želim si obiskati še več in večje kmetije tudi izven Slovenije.
Gašper: Najbolj me je navdušil robot, ki pobira krmo po krmilni mizi in jo spravi blizu živalim. Želim si, da bi
take oglede organizirali bolj pogosto.

Informativni dan

Gledališke
predstave

Na informativnih dnevih mi je bilo super, čeprav
sem bil malo manj prisoten, ker sem imel vaje za
nastop. Bilo je veliko vpisov. Imeli smo se fino, ker
smo se družili na stojnici in spoznavali nekaj
morebitnih bodočih dijakov.

Gledališče večkrat povabi dijake na ogled kakšne
nove, prijetne predstave. Tisti željni ogleda,
spoznavanja novega in uživanja kulture imajo
možnost, da se z vzgojiteljem pridružijo publiki.
Predstave, ki sem si jih odšla do sedaj ogledat, so
bile filozofskega mišljenja, biografije ali pa zgolj
misli modrijanov. Pogledam si jih rada zato, ker na
koncu vedno poskušam ugotovit, kaj je padlo na
glavo tistemu, ki si je izmislil igre brez smisla in kje
je našel navdih tisti, ki je ustvaril mojstrske igre.
Ina Graj

Konjereja
Konjereja je interesna dejavnost, ki se odvija v popoldanskem času. Na začetku konje pripravimo, jih
skrtačimo, očistimo kopita, razčešemo grivo in jih opremimo s sedlom in uzdo. Potem se odpravimo v
pokrito jahalnico, kjer jahamo. Tisti, bolj izkušeni, lahko jahajo sami, tisti, malo manj pa so še na lonžirni vrvi.
Po končanem jahanju, konje razsedlamo in jim z mrzlo vodo shladimo noge. Opremo pospravimo na svoje
mesto. Nato pa konje še nahranimo s senom in prehranskimi dopolnili.
Anonimno

Anekdota

Pohod na
Trško goro

Na začetku leta je organiziran ogled Novega mesta,
kjer si dijaki prvih letnikov ogledajo glavne točke
mesta, ki so za nas atraktivne, oziroma bi jih skozi
šolanje potrebovali. Nekatera dekleta pa smo
zamudile avtobus za ogled centra. Namesto, da bi
šle na ogled mesta smo ostale v sobi in igrale
družabne igre. Kljub temu se je na koncu izkazalo
za pozitivno izkušnjo, saj smo se zaradi skupne
anekdote še malo bolje spoznale. Ob igri smo si
predvajale glasbo ter res uživale.

Naš dom se nahaja pod Trško goro, kamor se
nekateri dijaki pogosto odpravimo v prostem času,
ali v sklopu interesne dejavnosti pohodništvo. Na
vrhu Trške gore je cerkev, od koder je tudi najlepši
razgled na dolino.
V prvem tednu mojega bivanja v dijaškem domu,
smo se vsi dijaki prvega letnika odpravili na pohod
na Trško goro. Med potjo smo si ogledali okolico,
se dobro nasmejali in se med seboj še bolje
spoznali.

Neža, Adrijana, Karmen in Katarina

Katarina Cencelj, Urh Cigale

Dan
v dijaškem domu
Ko sem se pred tremi leti in pol vpisal v dijaški dom,
se mi je življenje povsem spremenilo. Ne le, da sem
bil prisiljen spremeniti življenjski slog, temveč sem
se začel intenzivneje ukvarjati s športom, ki pa še
danes predstavlja velik del mojega vsakdana.
Svoj dan tako začnem z preprostim treningom ob
šestih zjutraj. Sledi priprava na delavni dan, zajtrk in
seveda pouk. Po končanem pouku se vrnem v
internat, pojem kosilo in se s kolesom odpravim na
mestni stadion: na trening atletike. Po končanem
treningu seveda ne sme manjkati vroča prha, kateri
sledi nekaj prostega časa, v katerem se posvetim
šoli. Zadnje sončne žarke z prijatelji izkoristimo za
skupinski trening, z čem ne le, da skrbimo za telo,
temveč tudi navezujemo stike. Ravno zaradi
družbe težki treningi postanejo zabava in zdi se, da
še tako temni in hladni dnevi postanejo svetlejši in
toplejši. Ob sedmih pojem večerjo, po tem pa spet
z kolesom v mesto, na zadnji trening; kempoarnisa. Tako se že v trdi temi vrnem v internat in
utrujen a dobre volje ležem v posteljo in kočam
svoj dan.
Dan v dijaškem domu se začne zgodaj in konča
pozno, vendar ker v njem uživam se mi še vedno
zdi prekratek.
Aljaž Lenič
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