
Dragi bodoči Dijak in Dijakinja!
Ob začetku šolanja se vsaj po tiho sprašujemo: kaj nas čaka, kako se bomo počutili v šoli? 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 2015/2016 izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:

· program predšolska vzgoja v 14 oddelkih,

· program gimnazija v 8 oddelkih,

· program umetniška gimnazija, plesna smer, modul sodobni ples v 4 oddelkih,

· program umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer v 4 oddelkih

· in poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v enem oddelku.

Skupaj je bilo na šoli na začetku šolskega leta 838 dijakov v 31 oddelkih.

Šola je v prvi vrsti namenjena dijakom in pred dijaki so vedno novi cilji, veselje, želje, tudi 

skrb in radovednost. Bodite do sebe zahtevni, odgovorni, samostojno opravljajte svoje naloge

in s spoštovanjem vzemite vse najboljše, kar ponujamo, čaka vas mnogo izzivov in priložnosti. 

Alojz Pluško, ravnatelj 

Srednja vzgojiteljSka šola in gimnazija ljubljana 

ZAKON SVŠGL 2015/2016

SVŠgL 
(glasba za intro, dramatično vzdušje)

Globok glas: »Iščete srednjo šolo? Imate radi otroke, ples, gledališče, 

ali ste povsem splošen človek? Idealno! Pridite na SVŠGL.«

Glasba: Ta-ta-ta-taaaam!

Globok glas: »Gimnazija epskih razsežnosti!

Razprostira se namreč kar čez dve stavbi!

Omogoča kreativnost, uči vzgajanje otrok,

 dramsko igro, ples in izdelovanja mila!

Osem oddelkov vsako leto, 

več kot deset krožkov, ekskurzije v Kranjsko Goro,

Bohinj, New York, Pariz in Koper!

Umetnost, šport, ekologija, umetnost, šport, ekologija …

VSE TO DOBITE NA SVŠGL!«

(odmev: SVŠGL)

Blaž Andrašek, Klemen Kovačič, 3. G

DraMSkO-gLEDaLiŠki giMnaZiji …

lociral si mi svet kulture in me

privedel vanj

»u« šoli

nisi mi ukazoval, kako se ustvarja umetnost

ampak si me naučil ustvarjati 

»u« dvorani   

podaril si mi Artauda in povedal

da na odru ne smeš biti oblečen v vijolično razen 

in samo če to zahteva 

predstava

zbudil si mojo žlezo za kritiko ter

mi dal čas da prebolim geometrijo

med izvajanjem pliéjev 

vtetoviral si mi ta čudovita

srednješolska leta 

»u« možgane

da mi bodo vedno sladek opomnik če bom kdaj

slučajno

predolgo dremuckal na klopci

in sproščanje po Strasbergu ne izboljša ocen

ampak počutje

seveda pa dobro počutje 

vpliva na izboljšanje ocen

 

Timotej Novakovič, študent 1. letnika dramske igre na AGRFT in nekdanji dijak SVŠGL, 

umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer

PUSTiTE naM naŠO UMETnOST
ali refleksija na pesem Antona Novačana Slovenska politika (Dadaizem)

Dopustite nam naše sanje, našo umetnost.
Analize in analiziranje pustite doma. 
Dojemite, da nismo le številke. Pomembni smo!
A li morate res posegati v naše ideje?
Ideje, ki so zrasle v naših mislih. 
Zaupajte naši umetnosti, ker gradimo prihodnost.
Enaki ali drugačni, mi smo samo svoji. 
Morate res zatirati naše sanje, potrebujemo izobrazbo. 

Voljo imamo, ne uničite je. Še vedno smo tu in bomo, tudi če nas nočete videti. 

Kako pa si predstavljate življenje brez nas, mladih? 

Umetniki morajo živeti in da živijo, nam pustite umetnost. 

Umetnost ni mrtva in nikoli ne bo. 

Doria Janša, 4. G

ŠKUčEVA MiNiSTRSKA KRiZA
ali refleksija krstne izvedbe/akcije Slovenska politika (Dadaizem)v Galeriji ŠKUC 21. 4. 2015

Gledalci so nam namenili nasmeške, polne pričakovanja ob prihodu na oder. 
Kostumi drugačnosti na vseh umetnikih, vstop v privatni moment. 
Gledalcem ni jasno, kaj se dogaja. Uživam ob kritiziranju slovenske družbe.
Zanima me, če kdo to dojame. Kaj se jim plete po glavi? 
Potem se začne. Grem na svoje mesto v zboru in namenim pogled publiki. 
Resna sem, pojem z vso resnostjo. Opozarjam na današnje probleme. 
Vpijem: »Minister! Kriza!« 
Edino o tem še govorimo. Spreminjamo, opozarjamo, izboljšujemo. 
Kaj že? Ljudi.  Družba se začne s posameznikom. Zaključimo. Zaključili smo. 
Gledalci gledajo zmedeno. Smo jim povedali kaj novega?
Ali samo to, kar oni ne upajo povedati na glas?
Zastor. 

Eva Lipovšek, 4. G

ParLaMEnT
Situacija: Učenci tretjega letnika umetniške gimnazije so v lanskem šolskem letu obiskali slovenski parlament. 

Nekaj se jih je zataknilo v dvigalu, zato so zamudili večino vodenega ogleda. Iz dvigala so prišli zadnjih deset minut. 

Ob »spominu« na dogodek je nastal naslednji zapis. 

Ujeti v dvigalu čakamo, da pridemo na prostost.

Čakamo, da bi si lahko od znotraj ogledali parlament Slovenije.

Po petinštiridesetih minutah končno svoboda. 

Vsi izmučeni hodimo proti parlamentu.

Zmanjkuje nam kisika, 

Urša pa ima v plastenki še kapljico vode. 

Prebijamo se skozi betonsko džunglo. 

Na svetilkah čepijo krokarji in čakajo, da eden od nas obleži. 

Pod roko držim Vita, ki ne zmore več hoditi.

Vrata dvigala so mu zlomila gleženj na levi nogi.

Noga se vleče za njim kakor mrtvi pes, 

če ga vlečeš po tleh za sabo. 

Dlesen mu krvavi in kri kaplja po tleh. 

Najbrž zato, ker ne uporablja zobne paste Parodontax. 

Urška se bolj ali manj plazi po tleh, 

Aljaž pa se premika kot gosenica. 

Tio smo izgubili ali pa je nekje obležala, ne vem.

Ko bi vsaj obležala tu nekje, da bi jo lahko pojedli  

ali pa vsaj vzeli njene obleke. 

Aljaž je zakričal: »Vidim parlament!«

Odgovoril sem mu: »Verjemi, to je fatamorgana.«

Urša pa le: »Ha! Fata.«

Po treh dnevih smo končno prišli do parlamenta.

Ta je bil krasen.

Imel je WC z umivalnikom, ki je imel pipo, 

iz katere je prihajala voda.

Napili smo se je, Vitu oskrbeli zlom,

umirili Aljaževe astmatične napade,

Urški dali jogurt, Urši petko,

in kar je najbolj pomembno, našli smo Tio. 

Urh Mlakar, 4. G

odSKočNA dESKA 
V baZEn SVETa, 

V KATEREM hočEM biTi 
Ta šola ni kot vsaka druga šola. Ni boljša, ne slabša, je pa drugačna. In ta 
drugačnost je meni in mnogim drugim zalivala popke cvetov kreativnosti in 
jim pustila, da rastejo. Naučila sem se matematiko in slovenščino, pa vse 
kar paše zraven, naučila pa sem se tudi biti povezana z ljudmi, ne samo 
preko besed. 

Skozi skupno in individualno ustvarjanje bolje spoznaš svoje sošolce in 
sošolke. Ko te nekdo spusti v tak intimni skrivni svet, se zgradi zaupanje. 
Spoznala sem tudi sebe, fizično, kako moje telo sploh deluje in tudi, kaj 
sploh hočem povedati svetu. Posledično sem bolj zaupala tudi sebi. Ta šola 
je bila zame odskočna deska v bazen sveta, v katerem hočem biti. 

Lara Ostan Vejrup, 
študentka 1. letnika Den Danske Scenekunstskole in nekdanja dijakinja SVŠGL, 

umetniška gimnazija, plesna smer

Julita Kropec, 3.G

Pia Lapanja, 3.G

Kaja Kokalj, 3. G

Tina Černuta, 3. G



KRALJ MEd ŽENAMi
Zgodilo se je prvi četrtek v mesecu oktobru. 
Dijakinje smo sedele v razredu in čakale na profesorico matematike. 
Vrata so bila odprta in pred nami se je znašel fant s skodranimi lasmi. 
Vprašal nas je, ali smo prvi letnik. 
Veselo smo mu pritrdile in ga povabile v razred kot našega sošolca. 
Usedel se je na prosti stol in se čudno oziral naokoli. 
V resnici je padel k nam iz prvega letnika fakultete. 
Ko je le ugotovil, da smo malo »premlečne« zanj, nas je zapustil. 
Tako smo v desetih minutah pridobile in izgubile našega edinega sošolca. Žalostno. 
Teja in Veronika, 1. A

Fantom se opravičujemo vnaprej: 
imamo ženski WC, imamo žensko-moški WC, 
nimamo moškega WC-ja.

IMAM KROMPIR!
Enkrat sem pri malici kuharico zaprosil 
za dodatno porcijo krompirja, v bistvu za malo več krompirja. 
Kuharica me je pogledala in mi na krožnik 
dala samo en krompir, nato pa rekla: »Tu maš!«. Dijak, 1. A

V našem razredu imamo fante!

aTrakCija V MOnakU
Ko smo v okviru šolske ekskurzije obiskali Monako, 
smo si tam ogledali kazino. Ker ni nihče vedel, kaj bi počel, 
je Jaka zavpil, da je zadel bilijon dolarjev. 
V trenutku smo postali atrakcija, 
Kitajci so nas začeli takoj fotografirati. Dijak, 3. C

NAJboLJŠE JE biTi čETRTi LETNiK
Samo priprave na maturo. Nobene geografije, zgodovine, fizike … 
In letošnja uprizoritev 4. letnikov bo super. Najboljša do sedaj. 
Super je biti 4. letnik, a do tu je težka pot, polna znoja, solz in krvi. 
Na šolo naj pridejo samo tisti, ki jih drama, gledališče in oder res veselijo.

 

 

PRVI ŠOLSKI DAN …
Ko sem prvi dan prišla v novo šolo sem bila zelo zmedena. 
Nikogar nisem poznala, ne sošolcev, ne učiteljev, še manj, kako se pride do šole. 
Pospremila me je prijateljica iz drugega letnika. 
Ko sem se vračala, sem zamudila vlak. 
Spraševala  sem se, kako bom sploh lahko hodila v neznano šolo. 
A smo naslednji dan odšli na dvodnevni spoznavni tabor, kjer smo se dobro spoznali. Lucija, 1. B 

Že v prvem mesecu pouka mi je profesorica vzela telefon. Groza!

Prvi dan pouka sem se izgubila na poti do telovadnice.
Telovadnico sem našla 10 minut pred koncem ure.

ŠOLSki PrEDMETnik
Fizika – najlepši predmet
Ples – najpomembnejši predmet
Geografija – strah in trepet
Matematika – počitek
Petje – naporni del telovadbe
Angleščina – slovo od družabnega življenja Anja in Pia, 1. B

SkUPinSkO SLikanjE
Prišel je čas za skupinsko slikanje. 
V razredu smo se dogovorili, da bomo na veseli sliki  nenormalni. 
Na žalost sva samo medve to razumeli dobesedno.
Še danes se nama smejijo. Nika in Petja. 1. B

MI SMO DRUŽINA
Če komu zazvoni telefon med poukom, vsi kašljamo. 
Vsak dan moramo objeti 30 ljudi. 
Vedno smo lačni in si hrano delimo. 
Eni profesorji so povprečno prijazni, eni več, eni manj, eni so pa GROZNI. 
Mi imamo DVA. 
Najbolj smešna stvar, kar jo je rekel profesor za geografijo je: 
»Jaz na tej šoli delam že 120 let.« Seveda se ni nihče smejal. Dijakinja, 1. G

(PO)NOVOLETNA DARILA
Na SVŠGL je krasno. Sploh pred decembrskimi počitnicami, ko nas razredničarka obdari z mafini. 
Po počitnicah seveda takoj razdeli nekaj neopravičenih ur in nam zaželi: »Srečno novo leto!« Brita, 1. G

ni Da ni
Boljše šole ne morš najt … Ker je ni!
Boljših sošolcev ne morš met … Ker jih ni!
Boljših profesorjev ne morš najt … Ker jih ni!
Bolj zabavnih ur ne morš met … Ker jih ni!
Bolj okusne malce ne morš jest … Ker je ni!
Več sreče in veselja na kupu ne morš najt … Ker ju ni! Amadea in Barbara, 1. G

IZ DNEVA V DAN …
Že kot majhna deklica sem rada plesala 
in moja ljubezen do plesa je z leti le še rasla. 
Zato sem tudi prišla na to šolo, 
kjer se moje znanje in naklonjenost do plesa razvijata iz dneva v dan … Živa Kadunc, 3. H

PrVi  naSTOP
Spomnim se, kako smo se pripravljali na lansko produkcijo MATI MATI.  Spomim se dolgih priprav in ur, 
preživetih v gledališki dvorani s prijatelji. Vsi smo bili na trnih, v pričakovanju, hkrati pa veseli, 
živahni in sproščeni. Že po petih dnevih priprav smo imeli prvi nastop. Tisti dan smo prišli v dvorano 
nekoliko kasneje kot običajno, se oblekli v kostume in začeli vaditi. 
Po kosilu so prišle dijakinje s frizerske srednje šole, ki so nam uredile pričeske. Zatem smo se naličili, 
pričela se je generalka. Že na generalki smo bili vsi malo živčni, kljub temu da smo imeli manjšo vlogo. 
Po generalki je sledila premiera. Gledališče je bilo nabito polno. Prišli so naši starši, prijatelji, učitelji … 
Ko sem stopila na oder, je trema nenadoma izginila. S sošolci smo zelo dobro odigrali svoje vloge in 
nihče se ni zmotil. Ob koncu smo še malo zaplesali na glasbo »Uptown funk« in vsak je dobil vrtnico. 
Ta dan si bom za vedno zapolnila – to je bil moj prvi nastop v srednji šoli. Dijakinja, 2. G

MOja ŠOLa …
Moja šola je nekaj posebnega. 
Tudi moji sošolci in jaz smo nekaj posebnega. 
Nekaj posebnega so tudi moji profesorji in profesorice. 
Mi, dijaki dramske smeri, 
se razlikujemo od plesalcev in resnih gimnazijcev. 
S pomočjo profesorjev ustvarjamo izvirne, 
neponovljive trenutke, ki se jih z besedami ne da opisati …
Med vsemi predmeti najbolj uživam pri urah impro delavnice. 
Profesorica nam želi predati znanje na nevsiljiv način, s svojo karizmo.
Njena ura z besedami moto moto pomeni 
veselje, gibanje, mladost. 
Še na tako turoben šolski dan 
nam profesorica impro delavnice dvigne razpoloženje in povrne nasmeh. Urška Rožman, 2. G

ZLATi NAUKi iZ ŽiVLJENJA (ŠoLE)
Glejte, tako vam povem.
Tale šola ne ustreza čisto vsem. 
Če hočeš na dramsko, res moraš imeti željo neznansko. 
Ker tukaj se dela in veliko časa ti bo šola vzela. 
Dramski predmeti so fantastični, 
a pri matematiki vsi smo problematični. 
No, pa ne bom komplicirala in ti sanj zavirala. 
Čeprav je naporno, je dramska res kul, 
prijatlov ta pravih dobil boš ful. Dijakinja, 3. G

Mi, SVŠGL diJAKi (1. G)

Naša pesem je genialna, niti malo ni banalna.

Ko 1. septembra v šolo smo prišli, rekli smo si, tukaj bomo uživali.

Dramci smo čudoviti, vsi malo odbiti.

Res je, da dela ni malo, tekstov se je nabralo,

a če želiš, izpeljat se bo dalo!

Slabi trenutki nam življenja ne zagrenijo,

tudi če kdaj zamudimo, na primer »Dio mio« ali kemijo.

Ne manjka nam idej, norosti, smeha, v gimnaziji zabava se ne neha, 

tudi če uspeh nam peha.

München, Salzburg, Amsterdam - 

če prideš k nam, greš še kam drugam!

Zato pridi k nam - tukaj pester je program!

Smer lahko sam izbereš, 

da možganov ne opereš, 

na spletni strani še kaj pogledaš in prebereš!

O PrOFESOrjiH
Maruša Perger (fizika): »Joj, kako ste zaspani! Dajmo vsi deset počepov!«
Dušan Teropšič (umetnost giba): »Govoriš, govoriš, govoriš, pa sploh ne veš, kaj govoriš!«
Janja Majcen (slovenski jezik): »Če me srečate v Tivoliju z mojo psičko, a je v redu, če mi rečete: 
Joj, kok imate vi lepo kuzlo!«
Mojca Dimec (improvizacija): »Jaz vas bom ukinila! Vi ste en velik razkuhan špaget!« 
Anka Blatnik (slovenski jezik) pred menjavo stavbe: »Dijaki, še malo, potem pa grem jaz na ono stran!«
Anita Andolšek (kemija): »Jaz nikoli ne lažem, razen takrat, ko govorim neresnico. Kemija je vse okoli nas.« 
Jerica Glavan (angleški jezik): »That doesn’t sound natural!«
Alenka Bobek (glasba): »Dandanes … dandanes … dandanes …« 
 

O DIJAKIH
»A tebi tudi tisti profesor zgleda kot Jezus?!« 
Profesorica matematike nam je na koncu prve ure v ponedeljek zaželela: »Lep vikend!«

SKRiVNi ZAPiSi iZ  3. G
Enkrat smo …
… imeli preveč časa pred uro zgodovine in smo se v 3. letniku šli skrivalnice po šoli.
… v drugem letniku kolektivno špricali, zato sedaj nimamo ekskurzij.
… pri slovenščini kolektivno vsi naenkrat popadali po tleh. Profesorica se je zelo ustrašila.
… profesorici zgodovine zapeli pesmico, ko je prišla v razred.
… se odločili, da bomo pri uri slovenščine celo uro pridni. Profesorica je na koncu ure rekla,   
     da smo se trudili, ampak nam ni povsem uspelo. 
… smo se v razredu odločili, da se bomo šli skrivne prijatelje. 
… že imeli zaključene ocene pri fiziki in profesorico kolektivno prosili, da jemljemo snov
    naprej, ker imamo veliko veselje do fizike.
… prebrali, da je profesorica v eAsistent zapisala, da je nekdo zamudil 30 sekund.

Enkrat je profesorico doletela karma, ker je sošolcu vzela test, ker je mislila, da je plonkal, ampak ni.  
Ko se je vračala, se je zaletela v kateder. Nihče si ni upal smejati, da mu ne bi vzela testa. 

GOZDARSKI HAIKU
Svetovno
Velika
Šola
Gozdarske 
Ljubezni

KoLEKTiVNi APEL 4. h 
Kamen na kamen palača, jesti med uro se splača!
Če se vam na srednjo šolo mudi, SVŠGL is »the place to be!« 
Dramci, plesalci in ostali neznanci – vi ste naši zanamci!
Naše noge so močno razgibane - pouk poteka kar na treh šolah!
Ker šolo sestavljamo umetniki, imamo sproščeno vzdušje, ki traja in traja …
Vsako leto produkcijo naredimo, takrat dan in noč ne spimo, 
samo za ples živimo! Dijakinje 4. H

BODOČIM DIJAKOM IN DIJAKINJAM
Zapri oči. Dobro pomisli! Kaj sestavlja tvoj vsakdan?
Zgodnje vstajanje, šola, učenje, domače naloge – delo brez konca in kraja. 
Odpri oči. Globoko vdihni. Malo se ustavi. Upočasni ritem. 
Pogosto se nam dogaja, da zaradi obveznosti pozabimo živeti. 
Živeti in uživati v majhnih stvareh, ki naše življenje neizmerno obogatijo. 
Včasih izgubimo veselje, izgubimo vnemo do življenja. 
Vse se nam zdi dolgočasno ali brez veze. Ampak ni!
Življenje je lepo in navdušujoče in nam ima veliko ponuditi, če mu le prisluhnemo. 
Razmisli o svojih prioritetah. Delaj to, kar te veseli. 
Zakaj bi se zadovoljil z rutino?
Zdaj je čas za to. Zdaj imaš priložnost. Ne zapravi je!
Pojdi, kamor si želiš. Delaj, kar si želiš delati. 
Bodi, kar hočeš biti. Bodi srečen. Dijakinja, 3. G 

Hana Vrtovec, 3. G

Ana Novak, 3. G
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