
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 

ZAKON SVŠGL ☛ 2017/2018
5, 4, 3, 2, 1 ➡ GREMO NA SV GL!
DRAGI BODOČI DIJAK IN DIJAKINJA!
Geslo naše šole – V SLOGU JE MOČ – ponazarja prepletenost različnih programov, šolskih 
in obšolskih dejavnosti, specifičnost umetniških praks in pomen dobrih medčloveških 
odnosov. Dijake podpiramo v iskanju in razvoju individualne samosvoje podobe  in želimo, 
da realizirajo čim več pričakovanj, ki jih imajo ob vpisu na našo šolo. 

Srednja  vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. 
Naša vizija je razvoj  ustanove v smeri kvalitetne, ustvarjalne, uspešne in zdrave šole. 
Želimo posredovati sodobna znanja  in razvijati samostojno, kritično mišljenje in odgovorno 
ravnanje, z zgledom vzgajati za strpno,  miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi. 
Ena temeljnih nalog je razvijati nadarjenost, ustvarjalnost  in sposobnost za doživljanje 
umetniških del in za umetniško izražanje.

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:
• program predšolska vzgoja v 16 oddelkih,
• program gimnazija v 6 oddelkih,
• program umetniška gimnazija, plesna smer, modul sodobni ples v 4 oddelkih,
• program umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer v 4 oddelkih  
   in filmsko-gledališka v 2 oddelkih
• in poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v enem oddelku.

Skupaj je bilo na šoli na začetku šolskega leta 890 dijakov v 33 oddelkih.
Vsi, ki se prepoznate v enem od naših programov, ste prijazno vabljeni na našo šolo.

Alojz Pluško, ravnatelj

PESMI
1. 

Skrila se bom.
Še ne vem kam.

Res se bom.
Zdrsnila nekam v ozadje, 
čisto tiho. 
Kot miška.
Res!

Oglodala bom vsak spomin nase,
se od njih izmuznila proč.

In jim pokazala jezik.
Ha!

2.

Pogledi ne bežijo 
Ostanejo zaklenjeni in uročeni.
Tako vem, da te hočem.
Tam v noči, v pravljici.
Hočem, da mi dotik ožge srce,
da dotik poljublja kri.
Ne bežim več.
Anamaria Varga Okorn, 4. G

SVŠGL SEKCIJA ➡ POEZIJA 
Literarni prispevki so delo udeležencev 
literarnega krožka pri profesorici Cvetki Bevc 
in literarnih delavnic v okviru Projektnega dneva. 

PESEM
V življenju veliko stvari pusti opekline,
ljubezen, poljubi, sočutje in strast.
A vidne so temu svetu te opekline,
le toliko kot bi mu bile 
vidne opekline balonov.
Nevidna, neslišna, nelogična past.
Eleonora Premože, 1. F

BESEDA
Srhljivo, kaj lahko naredi 
ta majhna stvarca.
Tako poskočna, vesela, razigrana.
Tako težka, mračna, boleča.  
Pričara nasmeh ali solze na lica.
Zlomi srce.
Moč si deli s svojo sestro asociacijo. 
Druga drugo izzoveta. 
Prosim, izberi besedo,
preden poleti iz ust.
Lahko življenje da
ali ga vzame. 
Ana Seme, 1. B

TEMNO MODRA
Neskončna temno modra jama,
ustvarja globok akvarij za vesolje.
Tiste temne oči,
ga polnijo s svojimi solzami,
nastaja morje,
ki zapolnjuje temno neskončnost,
nastaja noč,
ki obleče jamo kot srbeč pulover.
Duši te,
Utapljaš se.
Zakaj -
saj voda je življenje.
Megi Oblak, 2. G

VSAKDANJOSTI
Če bi mah bival v mestu, 
bi bil svet lepši.
Zadušil bi vsakdanji gradnik zvokov, 
povezanih v vrvež,
očistil negativni zrak in
namučil učitelja matematike.
Če lahko uporabim mah
na tako groznem primeru.

Mah in trušč sta si podobna,
v obeh ljudje izgubijo 
svoja imena in glas.

A vseeno je tu glas.

Ker mah prepeva. 

Ko izgine,
se uporabi za kakšen – na videz –
nepomemben gradnik,
ki dopolnjuje mojo dušo s spominom 
na staro omaro,
iz katere sem se izselil.

Trušč je brez mistike,
kopica nepomembnih zvokov,
površen, grd in smrdeč
vedno izgubi zvoke,
ki jih ujame v svojem norem plesu. 
Izgubil je tudi zvok tebe.
Tin Pavlič, 2. F

IMPRESIJA  
PO MINUTAH
5.00
Mrzlo jutro. 
Zasneženo drevo
vpija mraz.
Padanje snežink se ne ustavi.

5.40
Prihaja avtobus.
Počasi zavira na zasneženi cesti.

Odpeljemo. Vožnja je dolga.
Prometni zastoji.

6.30
Dolgo stojimo. Zamujamo.
Pokrijem se z bundo,
da lažje zaspim.
 
0.00/0.00
Sanjam.
Vidim mlečno cesto, 
na njej nov neznani planet.
Lep je. Raznobarven. S črno cesto.

6.40
Mrzla klima. Mraz. Belina.
Kot rahel tresk me zbudijo iz sanj.
Manca Janežič, 4. C

Urednica: Andreja Kopač
Avtorji prispevkov: dijaki in dijakinje SVŠGL, 
program predšolska vzgoja, gimnazija,          
umetniška gimnazija - plesna ter dramsko-
gledališka in filmsko-gledališka smer
Lektorici: Jenny Sraka, Barbara B. Trampuš
Oblikovanje: Tanja Radež
Zahvala: Barbari B. Trampuš, sodelavki, 
vsem dijakom in dijakinjam, ki so prispevali 
svoje misli, Petri Županič, profesorici 
likovnega pouka, Anki Dušej Blatnik, 
profesorici slovenskega jezika, 
in Cvetki Bevc, profesorici glasbe in 
voditeljici literarnega krožka
Posebna zahvala: Nataši Zupančič 
in Alojzu Plušku, ravnatelju SVŠGL 

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 13 // Vsi skupaj ➡

NA SVŠGL 
VSAK IGRA SVOJO 

GLAVNO VLOGO 
V SVOJEM FILMU. 
ZATO VABLJEN/A 

NA SVŠGL, 
DA SI USTVARIŠ 

SVOJ FILM!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 1 // Incognito ➡

ZAKAJ SVŠGL?
ZAKAJ NE?

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 12 // LAURA, 1. letnik ➡
SEVEDA NE BO LAHKO, 

VENDAR PA TUDI NE BO SLABO!
ŠOLSKE DNEVE PREŽIVEL BOŠ ZASPAN, 

GLEJ, DA NE BOŠ MANJKAL ALI PA ZASPAL, 
LE TAKO LAHKO KAJ BOŠ POSTAL! 

PS. Če ti matematika ali geografija ne bosta šli od rok, 
ne skrbi, vse se da! 

Dragi bodoči dijaki in dijakinje SVŠGL!Če razmišljate o šolanju na SVŠGL, morate vedeti, da je to dijakom 

prijazna šola.Pred nekaj meseci sem zamenjala program, 
tako da lahko primerjam. Ko sem prej napisala »dijakom prijazna šola«, 

nisem mislila, da je program lažji, ampak da tukaj dobiš več pozornosti  

in več priložnosti, da delaš, kar si sam želiš.Beležke, hudiji, kape, ki jih šola brezplačno podari dijakom, niso nekaj 

vsakdanjega. Ko in če se boste vpisali na šolo, ne jemljite prijaznosti 

in spoštovanja kot nekaj samo po sebi umevnega, ampak to tudi vračajte!

Če koga skrbi dijaški dom, tudi tam ni težko, ko se navadiš!

Pomembno je le vedeti, da če si prijazen, ti bo prijaznost tudi vrnjena!
Vsi, vzgojitelji, dramci, plesalci in tudi splošni gimnazijci vedite, 

da je to prava šola za vas!Burja Podlesnik, 2. H

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 3 // Anonimna ➡

S UP E R
V  R E DU

Š OL A
GR E MO,
L JUD JE !➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 2 // Generalno ➡

Dobil si vstopnico za nepozabno štiriletno potovanje na SVŠGL.
To potovanje ti bo ostalo v srcu za vekomaj. Uživaj in ne obupaj!

Zapisale: Tinkara, Beti in Neža iz 1. H



SVŠGL SEKCIJA ➡ ZAPISI IZ UČILNIC 
➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 2. A
Šola je odlično izhodišče za pridobivanje novih izkušenj in znanja 
na področju predšolske vzgoje, ponuja več različnih programov in dejavnosti; 
predvsem strokovnih predmetov, 
zato priroročam vpis vsem, ki si želite postati vzgojitelji!

»Kuhar’ ce so najboljše, sošolci so »najjači«,
in angleščina mi je eden najlepših predmetov na šoli« …

Sicer je malo visok tempo za pridobivanje ocen, 
vendar mislim, da to zmore vsak, ki si prizadeva za svoje znanje!
Učitelji so super, hrana je »uredu«,  dobimo tudi sadje
in različna darila ob novem letu … Vabljeni! 

Priporočam, da se za šolo odločite tudi, 
če se radi ukvarjate z glasbo in se radi učite!
Najboljši del pouka je namreč – praksa!
Avtorji in avtorice zapisov iz učilnice: Urša, Nika, Roni, Petra, S., Jasna iz 2. A

➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 2. H
Če ste umetniške duše, radi plešete, igrate in govorite, 
in/ali če imate radi otroke in/ali si želite gimnazijski program,
je to prava šola za vas! Vseeno pa se morate zavedati, 
da je to gimnazija in je precej zahtevna. 
Na šoli nudijo tudi širjenje jezikovnega znanja
francoščine, španščine, nemščine in ruščine!
Na gimnaziji se lahko res posvetite temu, kar radi delate, 
zato ne spreglejte priložnosti n pridite na SVŠGL! 

Pripravite se na štiri leta, 
polna veselja, joka,  naporov in padcev 
ter vedite, da vam bodo štiri leta gotovo ostala v spominu!
Sicer neizmerno uživamo v vsakem dnevu na šoli, 
ki je polna vztrajne energije, 
saj nas ima večina podobne cilje. 
Obstajajo tudi težka obdobja, 
ko se pomaknemo nekaj stopnic nižje, 
kar je super, saj imamo odličen zalet na višje stopnice!

Svetujemo, da se učite sproti in da sodelujete pri pouku!
Dajte spraševanja čim prej »čez«, ker se na koncu nabere preveč obveznosti!
Pojavi se tudi stres – vendar, na kateri gimnaziji ga pa ni?
A brez skrbi … čas zelo hitro mineva …
in kmalu boste vi tisti, ki boste pisali podobno sporočilo … 

Pridi na SVŠGL po nova znanja, izkušje in spoznanja! 
Vse je odvisno od želje! Res upoštevajte, kaj si želite!
Avtorji in avtorice zapisov: dijakinje in dijak 2. H

➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 3. G
Dragi bodoči dijak/dijakinja!

Bolj bomo veseli še kakšnega dijaka …
Upam, da veš, da se vpisuješ v program gimnazije, 
zato se naspi že med poletnimi počitnicami, 
ker med letom zato primanjkuje časa!
Drugače se imamo fajn!

SVŠGL ni samo šola enaka ostalim šolam. 
Prav tako je potrebno za lepe ocene vložiti trud tudi v učenje!
Navznoter pa je posebna šola, 
v njej delujejo različni ljudje 
in vsak zase je drugačen in poseben!
Posebni posamezniki skupaj tvorijo neko skupnost. 
Včasih se mi zdi, da je ta skupnost malo »nora«, 
ker je v njej res zbrana vsa različnost.
Šola te pripravi, da začneš razmišljati zunaj okvirjev!

Sporočam ti, da bodo tvoji popoldnevi in prosti čas zapolnjeni z učenjem!
Kljub temu pa boš užival-a v plesu in plesnih predmetih.
Veliko boš ustvarjal-a in lahko boš izrazila svojo domišljijo!
Plesni oddelek je priložnost za tvojo bodočo plesno kariero
in odlična priprava in motivacija za avdicije!
Neja pa vam sporoča, da boste tudi veliko garali. 
Good Luck! Srečno! 

1. Uči se sproti!
2. Poslušaj »feedback«!
3. Čim več sprašuj, če ti kaj ni jasno!
Avtorji in avtorice zapisov: dijakinje in dijak 3. H

SVŠGL SEKCIJA ➡ ANALIZA
 
PLUS 1 SVŠGL ima zelo dobre materialne pogoje. 
MINUS 1 Kar eni »sosedje« … 
PLUS 2 SVŠGL je vedno gimnazija, matura je splošna, matematike 
je ravno toliko kot na splošnih gimnazijah, šola ponuja možnost 
za maturo iz naravoslovnih predmetov, čeprav je obseg teh okrnjen.
MINUS 2 Malice so sicer dobre, vendar se zaporednje menujev ponavlja, 
hrana ni preveč raznolika.
PLUS 3 SVŠGL ponuja in spodbuja raziskovanje večih področij umetnosti.
MINUS 3 Dve lokaciji, na katerih poteka pouk (A in B stavba).
PLUS 4 SVŠGL nauči delovnih navad. 
MINUS 4 Lokacija šole. 
PLUS 5 Veliko profesorjev na šoli je nadpovrečno ustvarjalnih 
in ustvarjalnost spodbujajo tudi pri dijakih. 
MINUS 5 Pouk traja dlje kot na ostalih programih, 
kar pa je nujno za izvedno tako obsežnega programa. 
PLUS 6 Velika večina profesorjev  in profesoric si zelo prizadeva 
za izvedbo visoko kakovostnega pouka.  
PLUS 7 Šola je na splošno prežeta z ustvarjalnim duhom.  
P. S.: Šola ti bo dala toliko, kolikor vlagaš vanjo!
Brita Bautin, 3. G

SVŠGL SEKCIJA ➡ MALICA
TOP 5 jedi, ki postavljajo pod vprašaj 
naše naročilnice za malico: 
☛ Rakove klešče 
(vkleščile bodo vaše brbončice)
☛ Piščančji hamburger 
(naj vas ime ne zavede)
☛ Mehiška enolončnica 
(odgovorne naprošamo, naj kuharjem plačajo izlet v Mehiko!)
☛ Omaka z ananasom
 (komentar ni potreben, ime že vse pove)
☛ Paradižnikova omaka 
(oziroma pogreta paradižnikova mezga)
PS. Na splošno je kuhar pravi »sonček«. 

SVŠGL SEKCIJA ➡ KRATKA ZGODBA 

ZGODBA O ALEX 
Nekje na obrobju mesta, 
tam, za sedmimi prometnimi nesrečami, 
tam, kjer se avtobusi vedno pokvarijo, 
tam, kamor vlak nenehno zamuja, 
tam, blizu Mercatorja, stoji GUGL. 
Tam stoji naša legendarna šola. 
Pravzaprav stojita dve: 
čarovniška palača stavbe A
in magično kraljestvo stavbe B. 
Zanimivo je, da imamo športno 
vseeno na gradbeni šoli!

Nekega jesenskega dne, 
ko je listje že šelestelo, 
se je na šestki (drugače bi šli lahko tudi na osemko ali enajstko),
pripeljala princesa ALEX. 
Skupaj z drugimi vitezi je prikorakala skozi dvorna vrata. 
Čas je mineval in ALEX je spremenila mnenje o tem kvazi magičnem kraljestvu. 
Največji strah ji je predstavljal odnos z ostalimi vitezi
in ta strah se je sčasoma razblinil …

Danes se zaveda, da ji bodo le ti vitezi
stali ob strani skozi vse vojne in napade. 
Vendar je ugotovila tudi skrivnost.
Kraljestvo je prekleto!
Medtem ko ALEX hodi po neštetem številu stopnic, 
sliši glasove, ki prihajajo iz sten.
Besede so ji znane, a ne ve, kaj pomenijo: 

»To je še vedno gimnazija!
Sami ste si izbrali to šolo. 
Vsi ne boste umetniki! 
Se bo treba začet bolj učit!
Malo si odpočij, saj imaš čas!«

ALEX je zmedena. Strah jo je. 
Ne ve, kako se naj odzove.
Je z no kaj narobe? 
Je kaj napak storila?
Ji bo uspelo čez ovire?
ALEX bi že obupala, če ji ne bi glavo nad vodo držali vitezi njenega stanu. 
Le oni in magični ljudje, ki učijo ure čarovnije, ji izboljšujejo voljo. 
Ve, da z njimi ob strani lahko premaga tudi prekletstvo tega kraljestva.
Ji bo uspelo?
Zapisale dijakinje 3. G: Anja Keber, Lara Rošker, Nika Hribernik, Nika Logar, Manca Dečman, Barbara Zjec, Liza Parazajda

SVŠGL SEKCIJA ➡ NAGOVOR  

➡ ➡ ➡
Dragi bodoči »fazani« in »fazanke!«

Pred vami je ena ključnih odločitev, ki vam bo zaznamovala pomemben del življenja: srednja 
šola. Zato je super, če se prav odločite in izberete tisto šolo, ki vam je všeč in vas zanima. 

Pri izbiri »sledite srcu,  sledite svojim sanjam,« naj vam bo to vodilna rdeča nit!

Sem Ivana Gajšek, dijakinja 1.F razreda umetniške gimnazije, smer gledališče in film. 
Odločila sem se, da nekaj povem o sebi in o odločitvi glede srednje šole. Moje sanje že od 
malega so bile, da postanem igralka ali pevka. Zelo rada stojim na odru; igram v predstavah, 
povezujem prireditve, pojem, plešem … Ko sem slišala za to šolo, sem bila navdušena. Res 
sem si želela vpisati tja, kjer bi se lahko najbolj približala umetnosti, predvsem igri. Po 
informativnem dnevu pa sem bila še bolj navdušena, imela pa sem tudi dva strahova. Vsi so 
mi govorili, da je gimnazija zelo težka, bilo me je res strah, zdaj pa sem v dobrih štirih mesecih 
spoznala, da je potrebno zgolj več učenja kot v osnovni šoli in več organiziranosti. 

Sploh ni tako težko, kot so mi govorili!

Moj drugi strah pa je bil bivanje v dijaškem domu. Sem iz okolice Celja, iz vasi Šentvid pri 
Grobelnem, zato se mi res ne bi izšlo, da bi se vsak dan vozila. Zelo sem navezana na družino 
in na vas, kjer stanujem. Rada imam naravo in mir, zato me je res bilo strah, kako bo bivati 
v Ljubljani. Če bi kot devetošolka vedela, kako mi bo v dijaškem domu super, bi se smejala 
svojemu strahu! Na začetku se moreš privaditi, ampak ko se, ti je bivanje v dijaškem domu 
v veselje. Vedno te obkrožajo prijatelji, imaš veliko možnosti sodelovanja pri dobrodelnih 
akcijah, na prireditvah, nastopih ipd …

Dijaški dom je res zakon.

S šolo sem res zelo zadovoljna, imaš veliko možnosti, da se vključiš kamorkoli. Zelo so mi 
všeč strokovni umetniški predmeti, kot so: Zgodovina in teorija filma, Zgodovina in teorija 
gledališča, Fotografija in film, pri katerih veliko izveš o umetnosti. Imamo tudi dva umetniška 
predmeta; gib, pri katerem se učimo osnovnih plesnih gibov, in improvizacijo, pri kateri že 
delamo na predstavi za produkcijo, ki je bila premierno uprizorjena drugega februarja. Torej, 
če vas zanimajo podobne stvari, je SVŠGL prava šola za vas; širila vam bo obzorja in odprla 
mnogo možnosti za nadaljno pot!

Naj vas nič ne prestraši in ustavi!

Če si želite dovolj močno postati karkoli - od vzgojiteljice, igralca, modnega oblikovalca, 
frizerja, arhitekta, plesalca do profesionalnega kuharja, vam to lahko uspe. Nihče ni rekel, da 
bodo ta štiri leta lahka, na vaši poti bo tudi nekaj trnja, ki pa ga boste, če boste dovolj vztrajni, 
uspešno prebrodili! Morali se boste učiti in delati domače naloge, tudi kakšen cvek bo padel, 
ampak to vam bo samo še v večji zagon, da se naslednjič začnete učiti prej ... Nabrali si boste 
polno izkušenj, ampak kjer je volja, tam  je tudi pot!

Želim vam čim boljšo odločitev!
Ivana Gajšek,  1. F

➡ ➡ ➡
Iza in Tanja iz 2. A sporočata: 
Vzdušje na SVŠGL  je vseeno super! 
Veliko je zabave in dobre volje.
Seveda vse zanima, kakšna je hrana.
Vsak dan so na voljo 4 meniji in vsaj eden od njih je dober, haha.
Upamo, da vas vidimo na SVŠGL naslednje leto!«

»Šola te dobro pripravi na življenje in ti da pomembne izkušnje 
za funkcionalno delovanje v družbi!«,  dodaja Urša. 

➡ HAIKU A LA SVŠGL  št. 5 // 
by Tinkara Kelenc, 

insta: @nika_demsar, 
(Hana Jurca) ➡
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➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 6 // Incognito ➡
ŠPORTNA = BEST = LIFE = YES = ♥

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 7 // Šifra_Stres ➡
V ŠOLI SE POČUTIM »UREDU.«

PROFESORJI NAM VELIKOKRAT PONUDIJO POMOČ,
KO ČESA NE RAZUMEMO.

PODPIS: STRES

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 8 // Luka V., 2.A ➡
NEKI LEP’GA!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 9 // Incognito ➡
THE NEW SCHOOL ORDER

1. TRY TO LIVE EVERY DAY LIKE ELLE WOODS  
AFTER WARNER TOLD HER THAT  

SHE WASN’T SMART ENOUGH FOR A LAW SCHOOL.
2. DO YOUR WORK!

3. SCHOOL IS TOUGH, BUT SO ARE YOU!
4. YOU GET, WHAT YOU WORK FOR!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 10 // 3.G ➡ 
STAVBA A        STAVBA B

ŠIFRA: NON STOP! 

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 11 // 3.G ➡ 

ŠTIRI DNI V TEDNU: 
 OD OSMIH  DO TREH!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 4 // profesorica baleta ➡    
»ČE NI LEVO,  

JE PA DESNO!«



SVŠGL SEKCIJA ➡ ZAPISI IZ UČILNIC 
➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 2. A
Šola je odlično izhodišče za pridobivanje novih izkušenj in znanja 
na področju predšolske vzgoje, ponuja več različnih programov in dejavnosti; 
predvsem strokovnih predmetov, 
zato priroročam vpis vsem, ki si želite postati vzgojitelji!

»Kuhar’ ce so najboljše, sošolci so »najjači«,
in angleščina mi je eden najlepših predmetov na šoli« …

Sicer je malo visok tempo za pridobivanje ocen, 
vendar mislim, da to zmore vsak, ki si prizadeva za svoje znanje!
Učitelji so super, hrana je »uredu«,  dobimo tudi sadje
in različna darila ob novem letu … Vabljeni! 

Priporočam, da se za šolo odločite tudi, 
če se radi ukvarjate z glasbo in se radi učite!
Najboljši del pouka je namreč – praksa!
Avtorji in avtorice zapisov iz učilnice: Urša, Nika, Roni, Petra, S., Jasna iz 2. A

➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 2. H
Če ste umetniške duše, radi plešete, igrate in govorite, 
in/ali če imate radi otroke in/ali si želite gimnazijski program,
je to prava šola za vas! Vseeno pa se morate zavedati, 
da je to gimnazija in je precej zahtevna. 
Na šoli nudijo tudi širjenje jezikovnega znanja
francoščine, španščine, nemščine in ruščine!
Na gimnaziji se lahko res posvetite temu, kar radi delate, 
zato ne spreglejte priložnosti n pridite na SVŠGL! 

Pripravite se na štiri leta, 
polna veselja, joka,  naporov in padcev 
ter vedite, da vam bodo štiri leta gotovo ostala v spominu!
Sicer neizmerno uživamo v vsakem dnevu na šoli, 
ki je polna vztrajne energije, 
saj nas ima večina podobne cilje. 
Obstajajo tudi težka obdobja, 
ko se pomaknemo nekaj stopnic nižje, 
kar je super, saj imamo odličen zalet na višje stopnice!

Svetujemo, da se učite sproti in da sodelujete pri pouku!
Dajte spraševanja čim prej »čez«, ker se na koncu nabere preveč obveznosti!
Pojavi se tudi stres – vendar, na kateri gimnaziji ga pa ni?
A brez skrbi … čas zelo hitro mineva …
in kmalu boste vi tisti, ki boste pisali podobno sporočilo … 

Pridi na SVŠGL po nova znanja, izkušje in spoznanja! 
Vse je odvisno od želje! Res upoštevajte, kaj si želite!
Avtorji in avtorice zapisov: dijakinje in dijak 2. H

➡ ZAPISI IZ UČILNICE: 3. G
Dragi bodoči dijak/dijakinja!

Bolj bomo veseli še kakšnega dijaka …
Upam, da veš, da se vpisuješ v program gimnazije, 
zato se naspi že med poletnimi počitnicami, 
ker med letom zato primanjkuje časa!
Drugače se imamo fajn!

SVŠGL ni samo šola enaka ostalim šolam. 
Prav tako je potrebno za lepe ocene vložiti trud tudi v učenje!
Navznoter pa je posebna šola, 
v njej delujejo različni ljudje 
in vsak zase je drugačen in poseben!
Posebni posamezniki skupaj tvorijo neko skupnost. 
Včasih se mi zdi, da je ta skupnost malo »nora«, 
ker je v njej res zbrana vsa različnost.
Šola te pripravi, da začneš razmišljati zunaj okvirjev!

Sporočam ti, da bodo tvoji popoldnevi in prosti čas zapolnjeni z učenjem!
Kljub temu pa boš užival-a v plesu in plesnih predmetih.
Veliko boš ustvarjal-a in lahko boš izrazila svojo domišljijo!
Plesni oddelek je priložnost za tvojo bodočo plesno kariero
in odlična priprava in motivacija za avdicije!
Neja pa vam sporoča, da boste tudi veliko garali. 
Good Luck! Srečno! 

1. Uči se sproti!
2. Poslušaj »feedback«!
3. Čim več sprašuj, če ti kaj ni jasno!
Avtorji in avtorice zapisov: dijakinje in dijak 3. H

SVŠGL SEKCIJA ➡ ANALIZA
 
PLUS 1 SVŠGL ima zelo dobre materialne pogoje. 
MINUS 1 Kar eni »sosedje« … 
PLUS 2 SVŠGL je vedno gimnazija, matura je splošna, matematike 
je ravno toliko kot na splošnih gimnazijah, šola ponuja možnost 
za maturo iz naravoslovnih predmetov, čeprav je obseg teh okrnjen.
MINUS 2 Malice so sicer dobre, vendar se zaporednje menujev ponavlja, 
hrana ni preveč raznolika.
PLUS 3 SVŠGL ponuja in spodbuja raziskovanje večih področij umetnosti.
MINUS 3 Dve lokaciji, na katerih poteka pouk (A in B stavba).
PLUS 4 SVŠGL nauči delovnih navad. 
MINUS 4 Lokacija šole. 
PLUS 5 Veliko profesorjev na šoli je nadpovrečno ustvarjalnih 
in ustvarjalnost spodbujajo tudi pri dijakih. 
MINUS 5 Pouk traja dlje kot na ostalih programih, 
kar pa je nujno za izvedno tako obsežnega programa. 
PLUS 6 Velika večina profesorjev  in profesoric si zelo prizadeva 
za izvedbo visoko kakovostnega pouka.  
PLUS 7 Šola je na splošno prežeta z ustvarjalnim duhom.  
P. S.: Šola ti bo dala toliko, kolikor vlagaš vanjo!
Brita Bautin, 3. G

SVŠGL SEKCIJA ➡ MALICA
TOP 5 jedi, ki postavljajo pod vprašaj 
naše naročilnice za malico: 
☛ Rakove klešče 
(vkleščile bodo vaše brbončice)
☛ Piščančji hamburger 
(naj vas ime ne zavede)
☛ Mehiška enolončnica 
(odgovorne naprošamo, naj kuharjem plačajo izlet v Mehiko!)
☛ Omaka z ananasom
 (komentar ni potreben, ime že vse pove)
☛ Paradižnikova omaka 
(oziroma pogreta paradižnikova mezga)
PS. Na splošno je kuhar pravi »sonček«. 

SVŠGL SEKCIJA ➡ KRATKA ZGODBA 

ZGODBA O ALEX 
Nekje na obrobju mesta, 
tam, za sedmimi prometnimi nesrečami, 
tam, kjer se avtobusi vedno pokvarijo, 
tam, kamor vlak nenehno zamuja, 
tam, blizu Mercatorja, stoji GUGL. 
Tam stoji naša legendarna šola. 
Pravzaprav stojita dve: 
čarovniška palača stavbe A
in magično kraljestvo stavbe B. 
Zanimivo je, da imamo športno 
vseeno na gradbeni šoli!

Nekega jesenskega dne, 
ko je listje že šelestelo, 
se je na šestki (drugače bi šli lahko tudi na osemko ali enajstko),
pripeljala princesa ALEX. 
Skupaj z drugimi vitezi je prikorakala skozi dvorna vrata. 
Čas je mineval in ALEX je spremenila mnenje o tem kvazi magičnem kraljestvu. 
Največji strah ji je predstavljal odnos z ostalimi vitezi
in ta strah se je sčasoma razblinil …

Danes se zaveda, da ji bodo le ti vitezi
stali ob strani skozi vse vojne in napade. 
Vendar je ugotovila tudi skrivnost.
Kraljestvo je prekleto!
Medtem ko ALEX hodi po neštetem številu stopnic, 
sliši glasove, ki prihajajo iz sten.
Besede so ji znane, a ne ve, kaj pomenijo: 

»To je še vedno gimnazija!
Sami ste si izbrali to šolo. 
Vsi ne boste umetniki! 
Se bo treba začet bolj učit!
Malo si odpočij, saj imaš čas!«

ALEX je zmedena. Strah jo je. 
Ne ve, kako se naj odzove.
Je z no kaj narobe? 
Je kaj napak storila?
Ji bo uspelo čez ovire?
ALEX bi že obupala, če ji ne bi glavo nad vodo držali vitezi njenega stanu. 
Le oni in magični ljudje, ki učijo ure čarovnije, ji izboljšujejo voljo. 
Ve, da z njimi ob strani lahko premaga tudi prekletstvo tega kraljestva.
Ji bo uspelo?
Zapisale dijakinje 3. G: Anja Keber, Lara Rošker, Nika Hribernik, Nika Logar, Manca Dečman, Barbara Zjec, Liza Parazajda

SVŠGL SEKCIJA ➡ NAGOVOR  

➡ ➡ ➡
Dragi bodoči »fazani« in »fazanke!«

Pred vami je ena ključnih odločitev, ki vam bo zaznamovala pomemben del življenja: srednja 
šola. Zato je super, če se prav odločite in izberete tisto šolo, ki vam je všeč in vas zanima. 

Pri izbiri »sledite srcu,  sledite svojim sanjam,« naj vam bo to vodilna rdeča nit!

Sem Ivana Gajšek, dijakinja 1.F razreda umetniške gimnazije, smer gledališče in film. 
Odločila sem se, da nekaj povem o sebi in o odločitvi glede srednje šole. Moje sanje že od 
malega so bile, da postanem igralka ali pevka. Zelo rada stojim na odru; igram v predstavah, 
povezujem prireditve, pojem, plešem … Ko sem slišala za to šolo, sem bila navdušena. Res 
sem si želela vpisati tja, kjer bi se lahko najbolj približala umetnosti, predvsem igri. Po 
informativnem dnevu pa sem bila še bolj navdušena, imela pa sem tudi dva strahova. Vsi so 
mi govorili, da je gimnazija zelo težka, bilo me je res strah, zdaj pa sem v dobrih štirih mesecih 
spoznala, da je potrebno zgolj več učenja kot v osnovni šoli in več organiziranosti. 

Sploh ni tako težko, kot so mi govorili!

Moj drugi strah pa je bil bivanje v dijaškem domu. Sem iz okolice Celja, iz vasi Šentvid pri 
Grobelnem, zato se mi res ne bi izšlo, da bi se vsak dan vozila. Zelo sem navezana na družino 
in na vas, kjer stanujem. Rada imam naravo in mir, zato me je res bilo strah, kako bo bivati 
v Ljubljani. Če bi kot devetošolka vedela, kako mi bo v dijaškem domu super, bi se smejala 
svojemu strahu! Na začetku se moreš privaditi, ampak ko se, ti je bivanje v dijaškem domu 
v veselje. Vedno te obkrožajo prijatelji, imaš veliko možnosti sodelovanja pri dobrodelnih 
akcijah, na prireditvah, nastopih ipd …

Dijaški dom je res zakon.

S šolo sem res zelo zadovoljna, imaš veliko možnosti, da se vključiš kamorkoli. Zelo so mi 
všeč strokovni umetniški predmeti, kot so: Zgodovina in teorija filma, Zgodovina in teorija 
gledališča, Fotografija in film, pri katerih veliko izveš o umetnosti. Imamo tudi dva umetniška 
predmeta; gib, pri katerem se učimo osnovnih plesnih gibov, in improvizacijo, pri kateri že 
delamo na predstavi za produkcijo, ki je bila premierno uprizorjena drugega februarja. Torej, 
če vas zanimajo podobne stvari, je SVŠGL prava šola za vas; širila vam bo obzorja in odprla 
mnogo možnosti za nadaljno pot!

Naj vas nič ne prestraši in ustavi!

Če si želite dovolj močno postati karkoli - od vzgojiteljice, igralca, modnega oblikovalca, 
frizerja, arhitekta, plesalca do profesionalnega kuharja, vam to lahko uspe. Nihče ni rekel, da 
bodo ta štiri leta lahka, na vaši poti bo tudi nekaj trnja, ki pa ga boste, če boste dovolj vztrajni, 
uspešno prebrodili! Morali se boste učiti in delati domače naloge, tudi kakšen cvek bo padel, 
ampak to vam bo samo še v večji zagon, da se naslednjič začnete učiti prej ... Nabrali si boste 
polno izkušenj, ampak kjer je volja, tam  je tudi pot!

Želim vam čim boljšo odločitev!
Ivana Gajšek,  1. F

➡ ➡ ➡
Iza in Tanja iz 2. A sporočata: 
Vzdušje na SVŠGL  je vseeno super! 
Veliko je zabave in dobre volje.
Seveda vse zanima, kakšna je hrana.
Vsak dan so na voljo 4 meniji in vsaj eden od njih je dober, haha.
Upamo, da vas vidimo na SVŠGL naslednje leto!«

»Šola te dobro pripravi na življenje in ti da pomembne izkušnje 
za funkcionalno delovanje v družbi!«,  dodaja Urša. 

➡ HAIKU A LA SVŠGL  št. 5 // 
by Tinkara Kelenc, 

insta: @nika_demsar, 
(Hana Jurca) ➡
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➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 6 // Incognito ➡
ŠPORTNA = BEST = LIFE = YES = ♥

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 7 // Šifra_Stres ➡
V ŠOLI SE POČUTIM »UREDU.«

PROFESORJI NAM VELIKOKRAT PONUDIJO POMOČ,
KO ČESA NE RAZUMEMO.

PODPIS: STRES

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 8 // Luka V., 2.A ➡
NEKI LEP’GA!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 9 // Incognito ➡
THE NEW SCHOOL ORDER

1. TRY TO LIVE EVERY DAY LIKE ELLE WOODS  
AFTER WARNER TOLD HER THAT  

SHE WASN’T SMART ENOUGH FOR A LAW SCHOOL.
2. DO YOUR WORK!

3. SCHOOL IS TOUGH, BUT SO ARE YOU!
4. YOU GET, WHAT YOU WORK FOR!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 10 // 3.G ➡ 
STAVBA A        STAVBA B

ŠIFRA: NON STOP! 

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 11 // 3.G ➡ 

ŠTIRI DNI V TEDNU: 
 OD OSMIH  DO TREH!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 4 // profesorica baleta ➡    
»ČE NI LEVO,  

JE PA DESNO!«



SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 

ZAKON SVŠGL ☛ 2017/2018
5, 4, 3, 2, 1 ➡ GREMO NA SV GL!
DRAGI BODOČI DIJAK IN DIJAKINJA!
Geslo naše šole – V SLOGU JE MOČ – ponazarja prepletenost različnih programov, šolskih 
in obšolskih dejavnosti, specifičnost umetniških praks in pomen dobrih medčloveških 
odnosov. Dijake podpiramo v iskanju in razvoju individualne samosvoje podobe  in želimo, 
da realizirajo čim več pričakovanj, ki jih imajo ob vpisu na našo šolo. 

Srednja  vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. 
Naša vizija je razvoj  ustanove v smeri kvalitetne, ustvarjalne, uspešne in zdrave šole. 
Želimo posredovati sodobna znanja  in razvijati samostojno, kritično mišljenje in odgovorno 
ravnanje, z zgledom vzgajati za strpno,  miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi. 
Ena temeljnih nalog je razvijati nadarjenost, ustvarjalnost  in sposobnost za doživljanje 
umetniških del in za umetniško izražanje.

V šolskem letu 2017/2018 izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:
• program predšolska vzgoja v 16 oddelkih,
• program gimnazija v 6 oddelkih,
• program umetniška gimnazija, plesna smer, modul sodobni ples v 4 oddelkih,
• program umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer v 4 oddelkih  
   in filmsko-gledališka v 2 oddelkih
• in poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v enem oddelku.

Skupaj je bilo na šoli na začetku šolskega leta 890 dijakov v 33 oddelkih.
Vsi, ki se prepoznate v enem od naših programov, ste prijazno vabljeni na našo šolo.

Alojz Pluško, ravnatelj

PESMI
1. 

Skrila se bom.
Še ne vem kam.

Res se bom.
Zdrsnila nekam v ozadje, 
čisto tiho. 
Kot miška.
Res!

Oglodala bom vsak spomin nase,
se od njih izmuznila proč.

In jim pokazala jezik.
Ha!

2.

Pogledi ne bežijo 
Ostanejo zaklenjeni in uročeni.
Tako vem, da te hočem.
Tam v noči, v pravljici.
Hočem, da mi dotik ožge srce,
da dotik poljublja kri.
Ne bežim več.
Anamaria Varga Okorn, 4. G

SVŠGL SEKCIJA ➡ POEZIJA 
Literarni prispevki so delo udeležencev 
literarnega krožka pri profesorici Cvetki Bevc 
in literarnih delavnic v okviru Projektnega dneva. 

PESEM
V življenju veliko stvari pusti opekline,
ljubezen, poljubi, sočutje in strast.
A vidne so temu svetu te opekline,
le toliko kot bi mu bile 
vidne opekline balonov.
Nevidna, neslišna, nelogična past.
Eleonora Premože, 1. F

BESEDA
Srhljivo, kaj lahko naredi 
ta majhna stvarca.
Tako poskočna, vesela, razigrana.
Tako težka, mračna, boleča.  
Pričara nasmeh ali solze na lica.
Zlomi srce.
Moč si deli s svojo sestro asociacijo. 
Druga drugo izzoveta. 
Prosim, izberi besedo,
preden poleti iz ust.
Lahko življenje da
ali ga vzame. 
Ana Seme, 1. B

TEMNO MODRA
Neskončna temno modra jama,
ustvarja globok akvarij za vesolje.
Tiste temne oči,
ga polnijo s svojimi solzami,
nastaja morje,
ki zapolnjuje temno neskončnost,
nastaja noč,
ki obleče jamo kot srbeč pulover.
Duši te,
Utapljaš se.
Zakaj -
saj voda je življenje.
Megi Oblak, 2. G

VSAKDANJOSTI
Če bi mah bival v mestu, 
bi bil svet lepši.
Zadušil bi vsakdanji gradnik zvokov, 
povezanih v vrvež,
očistil negativni zrak in
namučil učitelja matematike.
Če lahko uporabim mah
na tako groznem primeru.

Mah in trušč sta si podobna,
v obeh ljudje izgubijo 
svoja imena in glas.

A vseeno je tu glas.

Ker mah prepeva. 

Ko izgine,
se uporabi za kakšen – na videz –
nepomemben gradnik,
ki dopolnjuje mojo dušo s spominom 
na staro omaro,
iz katere sem se izselil.

Trušč je brez mistike,
kopica nepomembnih zvokov,
površen, grd in smrdeč
vedno izgubi zvoke,
ki jih ujame v svojem norem plesu. 
Izgubil je tudi zvok tebe.
Tin Pavlič, 2. F

IMPRESIJA  
PO MINUTAH
5.00
Mrzlo jutro. 
Zasneženo drevo
vpija mraz.
Padanje snežink se ne ustavi.

5.40
Prihaja avtobus.
Počasi zavira na zasneženi cesti.

Odpeljemo. Vožnja je dolga.
Prometni zastoji.

6.30
Dolgo stojimo. Zamujamo.
Pokrijem se z bundo,
da lažje zaspim.
 
0.00/0.00
Sanjam.
Vidim mlečno cesto, 
na njej nov neznani planet.
Lep je. Raznobarven. S črno cesto.

6.40
Mrzla klima. Mraz. Belina.
Kot rahel tresk me zbudijo iz sanj.
Manca Janežič, 4. C

Urednica: Andreja Kopač
Avtorji prispevkov: dijaki in dijakinje SVŠGL, 
program predšolska vzgoja, gimnazija,          
umetniška gimnazija - plesna ter dramsko-
gledališka in filmsko-gledališka smer
Lektorici: Jenny Sraka, Barbara B. Trampuš
Oblikovanje: Tanja Radež
Zahvala: Barbari B. Trampuš, sodelavki, 
vsem dijakom in dijakinjam, ki so prispevali 
svoje misli, Petri Županič, profesorici 
likovnega pouka, Anki Dušej Blatnik, 
profesorici slovenskega jezika, 
in Cvetki Bevc, profesorici glasbe in 
voditeljici literarnega krožka
Posebna zahvala: Nataši Zupančič 
in Alojzu Plušku, ravnatelju SVŠGL 

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 13 // Vsi skupaj ➡

NA SVŠGL 
VSAK IGRA SVOJO 

GLAVNO VLOGO 
V SVOJEM FILMU. 
ZATO VABLJEN/A 

NA SVŠGL, 
DA SI USTVARIŠ 

SVOJ FILM!

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 1 // Incognito ➡

ZAKAJ SVŠGL?
ZAKAJ NE?

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 12 // LAURA, 1. letnik ➡
SEVEDA NE BO LAHKO, 

VENDAR PA TUDI NE BO SLABO!
ŠOLSKE DNEVE PREŽIVEL BOŠ ZASPAN, 

GLEJ, DA NE BOŠ MANJKAL ALI PA ZASPAL, 
LE TAKO LAHKO KAJ BOŠ POSTAL! 

PS. Če ti matematika ali geografija ne bosta šli od rok, 
ne skrbi, vse se da! 

Dragi bodoči dijaki in dijakinje SVŠGL!Če razmišljate o šolanju na SVŠGL, morate vedeti, da je to dijakom 

prijazna šola.Pred nekaj meseci sem zamenjala program, 
tako da lahko primerjam. Ko sem prej napisala »dijakom prijazna šola«, 

nisem mislila, da je program lažji, ampak da tukaj dobiš več pozornosti  

in več priložnosti, da delaš, kar si sam želiš.Beležke, hudiji, kape, ki jih šola brezplačno podari dijakom, niso nekaj 

vsakdanjega. Ko in če se boste vpisali na šolo, ne jemljite prijaznosti 

in spoštovanja kot nekaj samo po sebi umevnega, ampak to tudi vračajte!

Če koga skrbi dijaški dom, tudi tam ni težko, ko se navadiš!

Pomembno je le vedeti, da če si prijazen, ti bo prijaznost tudi vrnjena!
Vsi, vzgojitelji, dramci, plesalci in tudi splošni gimnazijci vedite, 

da je to prava šola za vas!Burja Podlesnik, 2. H

➡ HAIKU A LA SVŠGL št. 3 // Anonimna ➡
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Dobil si vstopnico za nepozabno štiriletno potovanje na SVŠGL.
To potovanje ti bo ostalo v srcu za vekomaj. Uživaj in ne obupaj!

Zapisale: Tinkara, Beti in Neža iz 1. H


