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Prvi pilonov Špil za okolje

Na četrtkov večer, 13. 6., smo na
šoli oziroma kar pred njo organizirali
Špil za okolje, s katerim smo želeli
širiti glas o okoljskih problemih in
poiskati rešitve za lepšo prihodnost.
Z glasbo smo želeli dati naravi glas.
Špil za okolje smo organizirali
mladi, ki smo se vse šolsko leto
zbirali in razpravljali o okoljskih
tematikah in trajnostnem razvoju.
Beseda je večkrat nanesla na
onesnaževanje s plastiko, podnebne
spremembe in skrb za okolje … in
tudi sami smo si želeli prispevati
k iskanju rešitev. Ker smo člani
mladinske skupine tako glasbeniki
kot likovni umetniki, se je porodila
ideja o umetniškem dogodku
– koncertu.
Filip, Tadej, Teja in Kristina
smo se zbirali v okviru programa
Popestrimo šolo in se vključili v
evropski projekt Start the Change, ki

se odvija v kar dvanajstih evropskih
državah. Z nami sta se družili
navdihovalka Petra z Amnesty
Slovenije in multiplikatorka Staša.
Med pripravo dogodka se je naša
skupina širila. Pridružili sta se ji
še Taja in Valerija, ki sta naslikali
ogromno drevo in vabili obiskovalce
koncerta, da na lističe v obliki
jabolk zapišejo, kaj lahko skupaj
naredimo za okolje. “Jablana” zdaj
krasi steno naše šole. Poleg tega so
si glasbeni navdušenci ob srkanju
našega domačega jabolčnika lahko
ogledali tudi transparente, ki smo
jih ustvarili marca, ko smo se
udeležili t. i. podnebnega štrajka. Na
šolo smo na ta poseben dan povabili
tudi Ajo Vrenjak, gimnazijko in
članico gibanja Mladi za podnebno
pravičnost. Nastja in Lana pa sta
dogodek suvereno povezovali.
Ker smo dogodku želeli pridati

tudi noto “ponovne uporabe”,
smo goste povabili, da na koncert
prinesejo stare majice, na katere
smo med koncertom tiskali motive
in jim tako vdahnili novo življenje.
Sklepni del dogodka je bil krst
domske jablane, ki so jo ta dan
posadili domovci in jo poimenovali
Pilonov Jabček. Jablana bo rasla
in spremljala naslednje rodove
domovcev in zanje obrodila sadove.
To je naš dar prihodnjim rodovom.
Kaj pa glasba?
Seveda je bila v središču “špila”
glasba. Zaigrala sta dva lokalna
benda, The Knobheads in Jet
Black Diamonds. Njuni člani,
nekateri tudi pilonovci, se prav
tako zavzemajo za spremembe
v družbi, varovanje okolja in
zmanjševanje vzrokov podnebnih
sprememb. Zaigrali so tudi nekaj
pesmi prav na to tematiko. Prav
tako nam je Aja s svojim Okoljskim
nagovorom naslikala situacijo, v
kateri se trenutno nahajata naša
družba in svet, in orisala, kakšne
bodo posledice naših dejanj, če
ne spremenimo svojega vedenja.
Že majhne spremembe v našem
vsakdanjem življenju lahko zelo
pripomorejo k boju za ohranitev
planeta. Sistemske spremembe
pa so tiste, ki nas lahko rešijo.
Iskreno upamo in verjamemo, da so
obiskovalci slišali naše sporočilo in
naravo, kateri smo dali z dogodkom
glas, ter bodo v svoje življenje uvedli
vsaj eno spremembo, ki bo koristila
našemu okolju.
Organizatorji Špila za okolje

Sprehod z vozički po Ajdovščini

Lokalni skupini Jet Black Diamonds (zgoraj) in The Knobheads (spodaj).

Adrenalinski park
Dijaki tretjih letnikov smo se sredi
junija udeležili športnega dneva v
adrenalinskem parku v Solkanu. Ko
smo prispeli v Solkan, so nas tam
pričakali simpatični inštruktorji.
Pomagali so nam nadeti varnostne
pasove in nas povabili k Soči.
S kanuji so nas prepeljali na
nasprotni
breg
ledeno-mrzle
reke, sledila so navodila o uporabi
varnostnih pasov in ovir, ki so nas
vabile k preizkušanju naših moči in
poguma.
Polni adrenalina smo najprej
preizkusili uporabo varnostnih
pasov na lažjem poligonu in se

nato podali na pravo pustolovščino.
Preizkusili smo se v plezanju,
lovljenju ravnotežja, spuščanju po
zip-linu in premagovanju raznih
ovir; pri tem so nam inštruktorji
bili na voljo s svojimi izkušnjami,
da smo se boljše znašli, mi smo pa
uživali. Ko je kazalo, da nam bo
zmanjkalo moči, smo stisnili zobe
in se podali novemu izzivu naproti.
Za konec smo po želji lahko šli še na
finalni spust po Soči in se zadovoljni
vrnili v Ajdovščino.
Sara Poropat, 3. d

Zdrav duh v zdravem
telesu – na kolesu

V petek, 21.6., smo z dijaki drugih
letnikov gimnazijskega programa
v
duhu
medgeneracijskega
sodelovanja obiskali Dom starejših
občanov Ajdovščina. Tam smo se
srečali z oskrbovanci doma, ki žal ne
morejo več samostojno hoditi, ter
jih na vozičkih peljali na sprehod po
Ajdovščini. Pot nas je vodila skozi
stare šturske ulice, kjer so mnogi
starostniki obujali spomine na svoja
mladostna leta in stara prijateljstva.
Ob pogledu na razvijajoči se center
Ajdovščine smo mladi izvedeli za
marsikatero drobno spremembo,
ki jo je mesto doživelo v zadnjih
desetletjih. Starostniki so nam
zaupali, kje so bile včasih trgovine,

kdo je živel v starih hišah in kje so
se dogajali najboljši plesi v mestu.
Dijaki so varovance popeljali
do Srednje Šole Veno Pilon
Ajdovščina, kjer jih je ob prihodu
pozdravil ravnatelj Andrej Rutar.
Ko so se varovanci ohladili s pijačo,
dijaki pa si povrnili moči s sendviči,
smo nadaljevali pot do Bambole,
kjer smo vsi uživali v osvežilnem
sladoledu. V prijetnem vzdušju so
se dijaki sproščeno pogovarjali z
varovanci, jih tako bolje spoznali
ter se od starešin marsičesa naučili.
Konvoj vozičkov je popotovanje
po Ajdovščini zaključil okoli 12h v
Domu starejših, kjer smo si obljubili,
da tako srečanje ponovimo tudi v

prihodnjih letih.
Sama sem se kot novopečena
učiteljica v programu Mladi učitelj
tega dogodka udeležila prvič,
zato nisem vedela, kaj pravzaprav
pričakovati. Presenetilo me je, kako
so dijaki odgovorno prevzeli svoje
vloge skrbnikov ter se s starostniki
res iskreno povezali. Tudi zame je
bil to čudovit in poseben dogodek,
saj se človek zave svoje družbene
odgovornosti in pozitivnega vpliva,
ki ga imamo do soljudi, če se le
potrudimo z drobnimi dejanji, ki
lahko v spominu in družbi odmevajo
še dolgo.
Špela Jelerčič Bučinel, prof.

Učitelji pilonovci so se tudi letos tradicionalno podali s kolesom v Ankaran.
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Bivša pilonovka: Urška Jelerčič
V četrtek, 13. junija 2019, nas
je pri pouku angleščine obiskala
nekdanja dijakinja naše šole, Urška
Jelerčič. Prišla je z namenom, da
nam predstavi svojo življenjsko pot
do današnjega dne.
Urška je uspešna ženska, ki
je po zaključku gimnazije kot
zlata maturantka izobraževanje
nadaljevala s študijem fizike. Že pred
svojim 32. letom je prejela mnogo
nagrad (npr. Prešernovo nagrado za
svoje diplomsko delo), doktorirala
je iz biofizike ter opravila tudi že
podoktorsko raziskovalno delo.
Za mnoge izmed mojih vrstnikov
je fizika pravi »bav bav«, Urška
pa trdi, da je fizika življenje, saj
je uporabna in zanimiva ter da
lahko reši vsak problem. Sama ji
ne bi nasprotovala, saj se mi zdi
fizika uporaben predmet, prisoten
v našem vsakdanu, ki nikoli ni
dolgočasen, saj povezuje mnoga
znanja. Približala nam je stvarnost
naravoslovnih poklicev in povedala,
da mnogi stereotipi o naravoslovcih
niso resnični. Fizik ni nujno
asocialen, starejši moški, lahko je
tudi lepo, mlado in zgovorno dekle,
kar nam Urška dokazuje.
V svoji predstavitvi se je Urška

osredotočila na njeno trenutno
življenje v Izraelu. Izrael je
predstavila kot državo številnih
nasprotij, saj je ta dežela na
nekaterih delih puščavna, na drugih
zelena; ponekod je visoko tehnično
razvita, drugod pa temu ni tako
… Visoko izobraženi inženirji in
naravoslovci so v tej državi zelo
cenjeni in dobro živijo. Predvsem
prebivalci Tel Aviva uživajo v
sproščenem načinu življenja, jedo
dobro hrano in se sproščajo na
najrazličnejše načine, kot je na
primer surfanje, sproščanje na plaži,
itd. Kljub številnim predsodkom,
ki izvirajo iz pomanjkanja izkušenj
in neznanja, velja Izrael za izredno
varno državo, prestolnica Tel Aviv
pa za velemesto odprtega duha.
Urška pravi, da je tam nikoli ničesar
ni strah in da je na ulici lahko zelo
sproščena. Predstavila nam je tudi
zanimive običaje, ki jim nismo
priča nikjer drugje na svetu. Skozi
njene besede sem Izrael doživela kot
državo, polno priložnosti za zabavo,
sprostitev in uspeh.
Ko pomislimo na nekoga tako
uspešnega kot je Urška, si morda
mislimo, da celo življenje preživi
za zvezki, ali pa, v njenem primeru,

v laboratoriju. A daleč od tega!
Urška je ženska, ki mnogo potuje
in v življenju uživa, obenem pa je
s svojim znanjem sposobna rešiti
mnoge probleme. Svojega poklica
ne doživlja kot obveznost, ampak
kot zabaven izziv, v katerem uživa.
Rada je postavljena pred različne
preizkušnje, ki le potrjujejo njeno
znanje. Ob svojem delu se uči tudi
jezika svoje nove države, pleše in
poučuje tango ter spoznava nove
ljudi.
Mislim, da bi bila lahko mnogim
najstnikom zgled pri tem, da
postanejo to, kar si želijo, ne
glede na pričakovanja družbe.
Naravoslovje
je
tradicionalno
precej moško orientirano, Urška pa
dokazuje, da lahko tudi ženske na
tem področju uspejo in spreminjajo
svet. Osebno me je posebej
fascinirala njena predanost in
miselnost, ambicioznost ter veselje
do tega, kar počne. Ni le objektivno
pripovedovala o svojih doživetjih,
ampak je v naš razred prinesla
pozitivno energijo in vsakega izmed
nas spodbudila k temu, da tudi sami
sledimo svojim sanjam.
Maša Korečič, 2. b

Slavnostna akademija

Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina
je v šolskem letu 2018/2019 dajalo
poseben poudarek praznovanje
20. obletnice uvedbe programa
Predšolska vzgoja. Ta jubilej smo
obeležili z različnimi dogodki
in prireditvami, s katerimi smo
utrjevali medsebojno povezanost
med dijaki in profesorji, med otroki
v vrtcu in njihovimi vzgojitelji, med
nekdanjimi dijaki in širšim okoljem.
Jubilejno leto smo pričeli prve dni
oktobra, ko smo v Tednu otroka
pripravili Otroško kulturno tržnico
s predstavo Repa velikanka in
različnimi delavnicami. Dogodek je
sovpadal tudi s slovesnim odprtjem
prenovljenega šolskega okoliša. Med
letom so dijaki s svojimi mentorji
pripravili likovne, glasbene, športne,
matematične, literarne in druge
delavnice ter poleg že tradicionalnih
novoletnih igric, s katerimi so
gostovali po vrtcih širom Primorske,
izvedli še tri predstave v prostorih
šole. Posebej odmevna prireditev,
ki se jo je v dveh dneh udeležilo več
kot 500 otrok, pa je bila Pravljična
dežela, ki so jo konec maja pripravili
tretješolci in v njej odigrali kratke
prizore iz različnih otroških pravljic.

Dogodek sta materialno podprli
tudi podjetji Mlinotest in pekarna
Brumat.
S
slovesno
prireditvijo
in
druženjem generacij, ki sta se
odvijala v soboto, 15. 6. 2019, v
veliki dvorani športnega centra
Police, smo praznovanje uradno
zaključili. Dogodek, ki ga je podprla
občina Ajdovščina, je združil okrog
300 udeležencev iz vrst nekdanjih
dijakov, zaposlenih, povabljenih
gostov in nastopajočih. Program, ki
ga je povezovala nekdanja dijakinja,
Tina Velikonja, sta poleg sedanjega
ravnatelja, Andreja Rutarja, s svojim
nagovorom obogatila še župan
občine Ajdovščina, Tadej Beočanin,
ter direktorica direktorata za srednje
in višje šolstvo ter izobraževanje
odraslih
na
Ministrstvu
za
izobraževanje, znanost in šport,
Elvira Šušmelj. Slednja je v svojem
govoru poudarila, da smo šola, ki
poleg rednega dela stalno skrbi za
strokovno nadgrajevanje in se loteva
najrazličnejših projektov ter jih
tudi uspešno in kvalitetno izpelje.
Župan Tadej Beočanin je izpostavil
pomen programa Predšolska vzgoja
v domačem okolju in kakovostnega

izobraževanja kadra. Posebno
zahvalo smo izrekli nekdanjima
ravnateljema, Dragu Bratini za
prizadevanja in uvedbo programa
ter Alojzu Likarju za ohranjanje in
posodabljanje le-tega.
Kulturni del programa so z
recitalom in glasbenimi točkami
obogatili sedanji dijaki obeh
programov s svojimi mentoricami,
svoj delež pa so prispevali tudi
nekdanji dijaki. Iris Batista nas je
navdušila s plesom ob drogu, Marko
Jenko pa presenetil s prodornim
tenorjem. Svoje sta k vzdušju na
prireditvi prispevali še dve glasbeni
skupini, pri katerih sodelujejo tudi
naši sedanji in bivši dijaki, in sicer
Ženska vokalna skupina Plejade ter
Glasbeno društvo Tamburjaši.
Večer smo nadaljevali z družabnim
srečanjem oz. plesom generacij, ki se
je uradno zaključil s slavnostno torto
opolnoči, plesalce pa na plesišču
zadržal tja do 2.30. Zaznamovalo ga
je veselo vzdušje ob obujanju lepih
spominov na srednješolska leta,
zaposlenim pa utrdilo prepričanje,
da vse lepe stvari ostanejo zapisane
v srcih.
Vlasta Lokar Lavrenčič, prof.

Urška na surfanju na obali pri Jaffi – jug Tel Aviva
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Pevski zbor na izletu v Izoli
V četrtek, 13. junija, se je pevski
zbor naše šole odpravil v Izolo.
Na cilju smo v roke vzeli svoje
instrumente in se odpravili do
Srednje šole Izola, kjer smo z dijaki
tamkajšnjega programa Predšolska
vzgoja najprej naredili nekaj vaj za
upevanje. Nato smo si ogledali tri
igrice za predšolske otroke, ki so jih
pripravili izolski dijaki, in eno, ki so
jo ustvarili dijaki naše šole. Poslušali
smo še pesmi, ki jih je zapel sekstet
izolskih dijakinj, nato pa je sledil

nastop našega zbora. Na začetku
smo zapeli kanone, Pesem o sinički,
Adiemus in Pesem o miru. Naše
druženje smo zaključili s pesmijo
Nine Pušlar Svet je tvoj, ki smo jo
zapeli skupaj z dijaki Srednje šole
Izola. Ker je bil dan lep in vroč, smo
za nekaj časa odšli še na plažo.
Ekskurzija mi bo ostala v lepem
spominu. Najbolj si bom zapomnila
trenutek, ko smo vsi skupaj zapeli
Svet je tvoj. Všeč so mi bile tudi
upevalne vaje, ki so bile nekoliko

drugačne, saj nam jih je poleg naše
profesorice zbora pokazal tudi
profesor, ki uči na izolski srednji
šoli. Seveda smo uživali tudi na
plaži.
Z vrnitvijo v Ajdovščino tistega
popoldneva so se končala tudi tudi
srečanja šolskega pevskega zbora …
do naslednjega šolskega leta.
Gaja Čuk, 2. č

Predavanje o hitri modi v dijaškem domu
Dijakinje in dijaki 1. in 2. letnikov
smo se udeležili predavanja Mojce
Bernik iz društva Moj svet, čist
planet. To je društvo za spodbujanje
kvalitetnega, zdravega in okolju
prijaznega načina življenja. Poslušali
smo predavanje o hitri modi in
sodelovali na delavnici.
Vsako naše dejanje ima posledice
za naš planet. Mladi se zavedamo

različnih načinov onesnaževanja,
predvsem z oblačili, ki postajajo vse
večji problem na odlagališčih. Tako
smo na predavanju spoznali pot od
surovine do izdelka in kaj vse se v
tem ciklu zgodi do končnega izdelka.
Na koncu smo se preizkusili tudi na
delavnici, kjer smo iz bombažne
preje iz rabljenih majic izdelali nov
izdelek.

Nagradna ekskurzija:
Domovci na obali
Na vroč poletni dan smo dijake,
ki so v letošnjem šolskem letu
sodelovali v domskem dogajanju,
nagradili z ekskurzijo na obalo. Prvi
postanek je bil v Piranu, kjer so nas
počakali dijaki tamkajšnje srednje
šole in dijaškega doma ter njihova
vzgojiteljica. Popeljali so nas na
ogled mesta in nam ga predstavili na
zanimiv in prijeten način. Ogledali
smo si tudi mestni akvarij, kjer so
nas še posebej navdušili morski
konjički.
Sledil je najbolj zabaven in

sproščen del ekskurzije, ko smo
zasedli plažo v Kopru in se naužili
sonca ter že prijetno toplega morja.
Z nami sta popoldan preživela tudi
dijaka gostitelja, s katerima smo
izmenjali domske in šolske izkušnje.
Kljub opozorilom vzgojiteljic
smo se v dom vrnili z rdečimi
noski, kar pa ni pokvarilo dobrega
razpoloženja. Zagotovo se bomo
tudi naslednje leto potrudili za
udeležbo na nagradni ekskurziji.
Dijaki in vzgojitelji

V našem domu ločujemo odpadke,
ker pa se zavedamo, da je to premalo,
dijake spodbujamo k ponovni
uporabi in zmanjševanju količine
odpadkov. Takšno predavanje
nas še dodatno spodbuja k bolj
odgovornemu ravnanju do okolja.
Dijaki in vzgojitelji

Simulacija sodnega
procesa pri angleščini

Naj prostovoljec 2018
V torek, 11. 6. 2019, se je del ekipe pilonovih junakov mudil na Brdu pri Kranju. Mladinski svet Slovenije je
namreč organiziral zaključno prireditev 17. natečaja Prostovoljec leta, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Priznanje smo si z lansko akcijo Junaki za en dan prislužili tudi mi, pilonovci,
ki po malem spreminjamo svet.
Zgornja slika:
Prostovoljca Rok
Čebron in Matej Oder z
mentoricama
Spodnja slika:
Predsednica Mladinskega
sveta Slovenije
Anja Fortuna, ekipa
Mladinskega sveta
Ajdovščina in Inštituta za
mladinsko politiko
in mentorici v projektu
Junaki za en dan

Projekt Popestrimo šolo
sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega
sklada.

V petek, 7. junija 2019, smo pri
pouku angleščine simulirali sodni
proces na temo splava najstnice.
Pod vodstvom profesoric Špele
Jelerčič Bučinel in mag. Melite
Lemut Bajec smo se najprej
seznanili s temo splava in splošnim
sodnim besediščem. Profesorici sta
nam dodelili vloge noseče najstnice,
njenih staršev, odvetnikov in prič
obeh strani ter nas razdelili v tri
skupine: obrambo, tožilstvo in
poroto. Ko smo spoznali primer,
je vsaka skupina aktivno sestavljala
svojo zgodbo in oblikovala
vprašanja za sodni proces.
Tožilstvo je iskalo argumente
za ohranitev življenja nerojenega
otroka, obramba pa argumente, ki
so podpirali svobodno odločitev
najstnice, da prekine svojo
nosečnost. Porota je bila zadolžena
za končno, objektivno odločitev
na podlagi argumentov, ki sta jih
predstavili obe strani. Pomagali
smo si s številnim gradivom,
prav tako pa sta nam profesorici
nudili pomoč in podporo s svojim
znanjem angleščine in poznavanjem
omenjene teme.
Svoje delo smo po tednu dni zelo
aktivnega samostojnega in skupnega
dela predstavili tako, da smo
namesto v razred vstopili v šolsko
sodno dvorano in izpeljali sodni
proces. Klopi so bile postavljene

kot na sodišču, uporabljali smo
primerno sodno terminologijo ter
spoštovali red sodne dvorane. Vsaka
skupina je svoje stališče zastopala
objektivno na podlagi znanstvenih
dejstev in statistike ter poskušala
izpodbijati argumente nasprotne
strani. Z vzdušjem, ki smo ga s tem
pričarali, pa smo tudi mi vsak v svoji
vlogi intenzivno občutili čustva in
občutke kot ob realnem sodnem
procesu.
Šolsko uro so spremljali tudi
številni profesorji in vrstniki, ki
so bili nad našim delom vidno
navdušeni, saj je uprizoritev prejela
veliko pohval. Posebej so izpostavili
naše vživljanje v vloge in ideje, ki
smo jih predstavili skozi številne
argumente.
Tema je tudi izven učilnice
angleščine med dijaki vzbudila
mnogo debat o tem, ali je dejanje
splava moralno ali ne, ali je
upravičeno in kdo ima pravico
o njem odločati. Učenci smo ob
drugačni obliki pouka uživali, saj
smo se naučili veliko več, kot če bi
snov zapisovali v zvezke. Obenem
smo širili obzorja, razvijali kritično
mišljenje in izpopolnjevali svoje
znanje angleščine. Bilo je zabavno
in poučno obenem.
Maša, Rok, Živa, Žiga, Tjaša, Sara, 2. b

Ta mesec sva Ana in Kristina šolske vsebine za Latnik prvič urejali samostojno, brez najinih izkušenih
mentoric – bivših dijakinj. Gabriela Stanković in Katja Cigoj, zahvaljujeva se vama za predano znanje in
vama želiva vso srečo pri nadaljnjem šolanju. (Oprostita za vse neporavnane stolpce :)
Ana Petrič in Kristina Novak

