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Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Pilonovci ponovno na Nizozemskem
ogledu plaže Scheveningen. Nekaj
več kilometrov dolga peščena plaža
se od Slovenske obale razlikuje po
temperaturah, ki poleti sežejo največ
do 22 °C, in stalnem pihanju vetra.
Morje zato ni namenjeno kopanju,
temveč veter izkoriščajo za jadranje
na deski ter kajtanje.

THE HAGUE CHALLENGE

Dijaki in dijakinje 2. a in dva dijaka
2. e so bili letos tisti popotniki, ki
so se odpravili na Nizozemsko.
Tam so konec marca preživeli
ves teden. Sprejeli so jih njihovi
nizozemski prijatelji, v ponedeljek
pa so spoznali še dijake iz Španije,
Avstrije in s Poljske. Ves teden so se
skozi projektno delo učili na temo
trajnostnosti, obiskali pa so tudi
plažo, Amsterdam, Haag, Rotterdam
in seveda dodobra spoznali svoj
“domači” kraj, Voorburg.

Nizozemska – dežela, ki
te preprosto navduši
KOLESA, MLINI NA VETER,
COKLE, TULIPANI IN ŠE
VELIKO VEČ

Nizozemska
se
nahaja
v
severozahodnem delu Evrope. Na
jugu meji z Belgijo, na vzhodu z
Nemčijo, na severu in zahodu pa s
Severnim morjem. Je ena najbolj
naseljenih in zemljepisno nizko
ležečih držav na svetu. Prepoznavna
je po svojih mostovih, mlinih na
veter, coklah in tulipanih. Nizozemci
se najraje prevažajo s kolesi, za
daljše razdalje pa uporabljajo javni
potniški promet, kot na primer vlak,

tramvaj ali avtobus. Avtomobila
skoraj ne uporabljajo, saj je
zaradi velikega števila semaforjev
kolesarjenje hitrejše in veliko bolj
praktično.

PRVI STIKI Z DEŽELO

Letalo je vzletelo in po dobrih dveh
urah mirnega letenja smo pristali na
Nizozemskem letališču Schiphol.
Od tam smo se z avtomobilom
odpeljali do mesta Voorburg in
po poti občudovali pokrajino, ki je
zelo drugačna od slovenske. Opaziti
ni bilo niti najmanjšega hribčka,
povsod okrog pa je bila sama
ravnina. Ravnino so dopolnjevali
mlini na veter, ki so med sončnim
zahodom
izgledali
naravnost
čarobno.

DAN
SE
ZAČNE
KOLESARJENJEM

S

Jutranje kolesarjenje po ulicah
Voorburga, občudovanje vrstnih
hiš in prebujanje mesta je bilo,
kljub mrazu, za vsakega izmed nas
prav posebno doživetje. Dopoldne
je bilo namenjeno izdelovanju
projekta na temo trajnostnega
razvoja. Popoldne pa smo dijaki
skupaj s svojimi partnerji namenili

Dan smo zopet začeli s projektnim
delom, ki nam je zaenkrat uspevalo
prav odlično. Ker smo si vsi želeli
Nizozemsko v enem tednu kar se da
podrobno ogledati, je sledil ogled
mesta Haag. Naši gostitelji so nam
pripravili »The Hague challenge«.
Ta izziv je potekal kot nekakšen
lov na zaklad. Še pred začetkom
raziskovanja pa smo si privoščili
kavo v Starbucksu. Tretje največje
nizozemsko mesto, v katerem je
sedež nizozemske vlade, parlamenta,
vrhovnega sodišča, državnega sveta
ter vseh tujih veleposlaništev, smo si
tako ogledali na zanimiv in poučen
način.
Sledilo je sproščujoče druženje ob
bowlingu, kjer smo spoznali dijake
iz Španije, Avstrije in s Poljske.
Dan smo zaključili s posebno
nizozemsko palačinko, ki smo jo
nekateri jedli z različnimi vrstami
sadja in s čokolado, spet drugi s
sirom in zelenjavo.

BREZ
GRE

AMSTERDAMA

Bivši
slovenski
smučarski
skakalec, Danilo Pudgar, je po
dolgoletnem delovnem razmerju
in desetih različnih delovnih
mestih končno dočakal zaslužen
oddih. Marca 2018 je namreč šel
v pokoj.

Priznal je, da je bilo to obdobje
njegovega življenja eno izmed
lepših in rad obuja spomine nanj.
Ker ve, kakšni občutki preplavijo
skakalca v zraku, pogosto pogleda
skoke na televiziji, prav tako pa
nobeno leto ne zamudi priložnosti,
da bi se odpravil v Planico v času
skokov.
Kasneje se je preizkusil še v
vlogi trenerja različnih skupin
smučarskih skakalcev.
Po trenerski karieri se je odločil
za vlogo profesorja športne vzgoje

DRUŽENJE, SPROSTITEV IN
SENDVIČ S SIROM

Četrtek in petek sta bila
večinoma namenjena dodelavi
in zaključevanju naših projektov
ter
sprostitvi,
druženju
in
medsebojnemu povezovanju. Prosti
čas smo namenili laser gamingu in
nakupovanju v centru mesta Haag.
Poskusila sem tudi suši, vendar
mi ta ni bil preveč všeč, zato sem
tako kot prejšnje dni za kosilo raje
pojedla sendvič s sirom.

MODERNO PRISTANIŠKO
MESTO ROTTERDAM

Teden se je bližal koncu in
sledil je ogled še zadnjega mesta
– Rotterdama. Rotterdam velja za

drugo največje nizozemsko mesto,
poznano tudi po pristanišču, ki je
največje v Evropi in drugo najbolj
zaposleno na svetu.
Že v srednjem veku je Rotterdam
veljal za cvetoče trgovsko središče,
kar se je ohranilo vse do danes.
Sprehodili smo se po tržnici, na
kateri smo kupili ‘stroop’ vaflje in
se z njimi posladkali, nekaj pa smo
jih shranili tudi za domov. Čez reko
smo se popeljali z vodnim taksijem
in zadnji dan na Nizozemskem se je
zaključil popolno.

TEDEN NAM BO ZA VEDNO
OSTAL V SPOMINU

Nizozemska je zanimiva, razvita in
pokrajinsko lepa država. Ima dobro
razvito prometno infrastrukturo,
posebno
arhitekturo,
pestre
kulturno-zgodovinske značilnosti
in prijazne ljudi. Ne glede na to, ali
pada dež ali sije sonce, kamor koli
pogledaš, vedno vidiš kakšno kolo.

Taja Pelicon, 2. a
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Prestolnica
Amsterdam
je
finančno in kulturno središče
Nizozemske. V njej imajo sedež
velike nizozemske korporacije in
znana amsterdamska borza. Glavne
znamenitosti so muzej Van Gogha,
hiša Ane Frank, sloveča Rdeča četrt
in kavarne, ki v mesto privabljajo
številne turiste. Ogledali smo si
nacionalni muzej Rijks, kjer so
razstavljena znana umetniška dela
kot na primer Rembrandtovi sliki

Upokojitev Danila Pudgarja
V mladih letih je večino svojega
prostega časa preživel na smučeh,
kariera smučarskega skakalca pa
mu je prinesla ogromno nagrad,
med drugimi tudi nagrado za
osebni skakalni rekord 145 metrov
v Planici ter medaljo za odlično
osmo mesto na Olimpijskih igrah
v Saporu leta 1972. Vse nagrade in
priznanja hrani v svojem muzeju, v
katerega redno vabi svoje učence in
prijatelje.

Nočna straža in Judovska nevesta
ter Vermeerjeva Mlekarica. Skozi
sprehod po mestu smo spoznavali
nizozemsko kulturo in arhitekturo.
Prehodili smo tudi veliko število
mostov, saj je skozi mesto speljanih
veliko kanalov. Amsterdam smo
si proti koncu dneva ogledali še
z druge perspektive, ko smo s
turistično ladjico zapluli po kanalih.

na srednji šoli Veno Pilon v
Ajdovščini, kjer je učil 13 let. Kot
energična oseba z željo po novih
izkušnjah meni, da je bila ta pozicija
sicer zelo zanimiva, vendar si ne bi
želel učiti celo življenje, saj lahko
po nekaj letih takšno delo postane
enolično.
Njegovi učenci so bili ob njegovi
upokojitvi vsekakor nesrečni.
Po svojih najboljših močeh so se
potrudili, da bi mu delo profesorja
ostalo v spominu v najboljši luči
z raznimi darilci in pogovorih ob
kavi.
»Človek se vsakega obdobja, ki
ga čaka, veseli. Še bolj pa si vesel,
ko določeno obdobje končaš,
zaključiš,« je Pudgar s to lepo
mislijo opisal svoj pogled na svet
in tako dokazal, da čeprav je užival
tako v vlogi skakalca kot v vlogi
profesorja, ne obžaluje konca teh
obdobij.
»Kar se mene tiče, so bile moje
odločitve vse zelo lepe. Tudi na šoli
mi je bilo lepo. Ali bom to pogrešal,

še ne vem. Bomo videli. Vsekakor
o tem še ne razmišljam. Tudi o tem
ne, kaj bom delal sedaj. Prepustimo
se času brez hudih obveznosti.«
Kot odgovor na vprašanje, kakšni
so njegovi načrti za prihodnost
zdaj, ko ima toliko prostega časa
na razpolago, je povedal, da se
ne toliko obremenjuje s tem, da
pa vsekakor namerava obdržati
šport v svojem življenju. Vsak dan
namreč teče, kolesari ali hodi, saj
sta po njegovem mnenju kondicija
in zadihanost zelo pomembni za
optimizem v njegovih letih. Veseli
se spontanosti, ki mu jo kopica časa

omogoči. Posvetil se bo tudi raznim
opravilom po hiši in na vrtu, ter
branju.
Pudgar dokazuje, da se z
upokojitvijo življenje ne zaključi,
temveč da je to le začetek novega
obdobja v življenju posameznika,
ki ima svoje prednosti in slabosti,
tako kot tudi vsa druga. Sam v
njega vstopa z optimizmom in
odločenostjo, da bo vsak trenutek
izkoristil kar najbolje, pri tem pa
neizmerno užival.
Anja Koglot, Timotej Cotič, 3.a
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FMF na obisku

V sredo, 11. aprila 2018, smo imeli na naši šoli matematično preda-

vanje. Predaval nam je dr. Marjan
Jerman s Fakultete za matematiko
in fiziko iz Ljubljane. Predavanje je
bilo zastavljeno na bolj komunikativen način, kar nam je omogočilo
aktivno sodelovanje in nam temo še
dodatno približalo. Osrednja tema
predavanja je bila zgodovina števil.
Pogovarjali smo se o starih civilizacijah, njihovi vsakdanji rabi matematike in poskušali njihove premetene kalkulacije ‘prevesti’ v nam razumljiv jezik. Spoznali smo, da so že
takrat znali seštevati, odštevati ter
množiti števila in razvili veliko uporabnih formul, kot je na primer
formula za izračun ploščine kroga.

Odkrili smo veliko zanimivosti, ki
so nam pomagale razumeti začetke
uporabne matematične vede, hkrati
pa smo imeli priložnost videti, kako
potekajo predavanja na fakulteti.
Menim, da je bilo predavanje prav
zato za nas tako zelo koristno, saj
je vsaka informacija te vrste neprecenljivega pomena pri izbiri nadaljnjega študija. Seveda matematika
ni bila zanimivo področje za vsakogar, a prepričana sem, da je predavanje prav zaradi svoje dostopne
in zanimive vsebine pritegnilo prav
vsakega izmed nas.

Tako boste lahko prisluhnili
izkušnji mladih učiteljev in njihovih
mentorjev, ki so na trg dela stopili
preko projekta Prva zaposlitev v
VIZ, svoje delo in poslanstvo nam
bo predstavila multiplikatorka,
zaposlena na projektu Popestrimo
šolo, se seznanili z ugodnostmi
projekta Erasmus+ mobilnost
dijakov in strokovnih delavcev
ter prisluhnili strategijam, ki se
v okviru nacionalnega projekta
OBJEM pripravljajo in katerih cilj
je dvig pismenosti med našimi

Hitre noge v dijaškem
domu

Tina Mozetič, 3. b

Vabilo na okroglo mizo
V šoli smo v zadnjih letih
izkoristili številne priložnosti, ki jih
omogoča sofinanciranje iz EU virov.
Zato bomo v četrtek, 17. maja, ob
19.00 v Lavričevi knjižnici v okviru
kampanje EU projekt, moj projekt
izvedli okroglo mizo z naslovom
Evropski viri, priložnosti in/ali
ovire.
Prikazali bomo prakso naše šole in
predstavili projekte, ki so financirani
iz teh virov, predvsem s poudarkom
na dijakih in pedagoški vrednosti,
ki jo posamezni projekti prinašajo.

mladimi. Ob vsem tem pa ne smemo
pozabiti na pomen in podporo
Občine Ajdovščina, ki nam jo v
naših prizadevanjih po doseganju
odličnosti ves čas nudi.

Dogodek je namenjen vsem, ki
želite spoznati delovanje naše
srednje šole ali pa razmišljate
o prijavi na podobne projekte.
Toplo vabljeni!

V sredo, 11. 4. 2018, je v Postojni
potekal tek dijaških domov.
Sodelovalo je 69 tekačev dijakov
in vzgojiteljev. Med dijakinjami je
s trikilometrsko progo najhitreje
opravila Kaja Gruden, dijakinja
Dijaškega doma Srednje šole Veno
Pilon Ajdovščina. Tudi ostale naše

Ekskurzija v Ljubljani

Na deževen marčevski četrtek smo
se 3. letniki programa Predšolska
vzgoja odpravili na ekskurzijo.
Naša pot se je začela v Ajdovščini
in nas najprej popeljala v Kamniško
Bistrico, kjer smo imeli predavanje
o gozdni pedagogiki. Predavala
nam je mag. Natalija Györek, ki je
zaposlena na Inštitutu za gozdno
pedagogiko. Kot se za gozdno
pedagogiko spodobi, smo se najprej
odpravili v gozd in šele nato začeli
z dejavnostmi. Najprej smo na

prisrčen način pozdravili gozd
in gozdne živali, nato pa nam je
gospa razložila, s čim se gozdna
pedagogika ukvarja. Izvedli smo
nekaj primerov dejavnosti, ki jih
tudi sama uporablja v praksi.
Pot nas je iz Kamniške Bistrice
vodila v našo prestolnico. V Ljubljani
smo imeli nekaj prostega časa, nato
pa smo si ogledali Etnografski muzej.
Vodička je našo skupino popeljala
po prostorih muzeja, ki ga krasijo
značilni slovenski predmeti; vse

od kmečkih pripomočkov, raznih
oblačil, pirhov pa vse do čebelarstva
in glasbe. Prikazan je tudi čas, ko je
čez Slovenijo prepotovalo ogromno
prebežnikov. Ostali dve skupini
sta si ločeno ogledali razstavi o
slovenskih običajih in Afganistanu.
Muzej se nam je zdel zanimiv, lahko
bi celo rekli, da nekoliko bolj kot
gozdna pedagogika, verjetno zaradi
dežja.
Neža Dolenc, 3. č

Dijaki popisali steno pri slovenščini
V
času
IKT,
tipkovnic,
računalnikov, SMS-ov in tvitov se
rado zgodi, da kar malo pozabimo na lepo pisano besedo. Zato
smo se tudi na naši šoli pridružili
praznovanju tedna pisanja z roko,
ki ga je organiziralo Društvo Radi
pišemo z roko.
Z društva so nam med drugim
sporočili: “Pisanje z roko je več
kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo
z vajo. Naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki
jo napišemo z roko, se v spominu
zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko
se nam utrne več idej, ohranjamo pa
tudi dolgotrajnejšo pozornost.”
Zato smo k lepi pisani besedi spodbudili tudi naše dijake in v tednu
pisanja z roko izvedli številne krajše
aktivnosti. Urili smo pisano pisavo,
pisali analogna sporočila, k sode-
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lovanju pa smo povabili tudi kaligrafinjo Loredano Zega. Prav tako
so bili na šoli ves teden izobešeni
plakati, kjer so se zbirale pisave dijakov: “To je moja pisava. Kakšna pa
je tvoja?”.

Avtorica ilustracije: Adriana Ronkali

dijakinje so se uspešno prebile čez
blatno in spolzko progo. Utrujenih
nog, toda z zadovoljstvom v srcu,
so se dijakinje vrnile v dom.
Čestitke zmagovalcem in vsem, ki
so prišli do cilja.
Maja Bavdaž, 2. č

