
ne popusti glede svoje Želje!
Kljub dejstvu, da je tako lansko kot letošnje šolsko leto zaznamovala pandemija COVIDA-19, 

vam sporočamo, da SE NE DAMO in NE DAJTE SE TUDI VI! 
NE POPUSTITE GLEDE SVOJE ŽELJE 

in se nam, če vas zanima naš program, pogumno pridružite! 

Pred vami je nekaj najbolj osvežujočih prispevkov dijakov in dijakinj,
ki so nastali v preteklih letih, pa tudi v letošnjem letu. 

V SLOGU JE MOČ! V POGUMU JE UM!
VESELO NA BRANJE!

ZAKON SVŠGUGL
2020/2021



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, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (v ime katere je smer umetniška 

vpisano od oktobra 2018) je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami, ki je v šolskem letu 2019/2020 

obeležila 70. obletnico delovanja pedagoške smeri, 30. obletnico delovanja programa splošna gimnazija in  

20. obletnico programa umetniške smeri, smer sodobni ples, zato je letošnje leto na šoli še posebej 

slovesno. V šolskem letu 2020/2021 pa je šola pridobila nove prostore, ki obsegajo dobrih 
2000 m2 prostorov za sodobni ples, film, gledališče in glasbo.

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 2020/2021 izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:

• program predšolska vzgoja v 16 oddelkih,

• program gimnazija v 4 oddelkih,

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

• program filmsko-gledališke smeri v 8 oddelkih.

Vsi, ki se prepoznate v kakšnem od naših programov, ste prijazno vabljeni na našo šolo!

Alojz Pluško, ravnatelj 

Dragi bodoči dijak in dijakinja!



SVŠGUGL / glasba za intro, dramatično vzdušje 
Globok glas: »Iščete srednjo šolo? Imate radi otroke, ples, gledališče, ali ste povsem splošen človek? Idealno! Pridite na SVŠGUGL.«

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 SVŠGUGL!« odmev: SVŠGUGL 

Blaž Andrašek & Klemen Kovačič / Nekdanja dijaka gledališke smeri, danes oba študenta na AGRFT; Blaž filmske montaže, Klemen igre.

Saj ne, da bi bilo odvisno od okoliščin in da je možnost izbire 
v resnici izmišljen koncept s strani človeka, ki si vedno hoče vse poenostaviti. 
Kako realistična je naša ideja o svobodi?
Dajem ti možnost, da se odločiš, kako hočeš živeti.
Naključja ne obstajajo. Vse, kar ti lahko povem, je to,
da sem tukaj spoznala ogromno ljudi, ki so posebni in zanimivi.
Vredni spoznanja. Tukaj so z razlogom.
Samo še to – pripravi se na to,
da bo pouk daljši, kot je bil v osnovni šoli.
In če prej nisi, si začni nositi hrano s sabo.
Sadje, oreščke, kruh. In vodo, saj je na stavbi A samo vroča.
Ostanite hidrirani, dokler še lahko, otroci moji!

Laetitia Pohl / Nekdanja dijakinja gledališke smeri, ki v letošnjem šolskem letu nadaljuje študij dramaturgije na AGRFT. 

odloČitev 
JE POVSEM 

TVOJA 
…



dRAgi BodoČniKi in BodoČniCe!
Moje ime je Tine in sem dijak četrtega letnika SVŠGUGL, smer gledališče in film.
Na šolo sem prišel iz posebnega razloga, da bi postal IRON MAN.
Na začetku nisem vedel, ali bi šel na gradbeno šolo ali na umetniško gimnazijo.

Ko mi je naslednji dan padla OPEKA na nogo, sem takoj prepoznal znak iz vesolja.
Moral sem se torej vpisati na umetniško gimnazijo, takrat poznano kot SVŠGL.
Takoj, ko sem prišel v razred k profesorici Dimec,
ki je Steve Jobs ŠILE (Šolske impro lige), sem spoznal, 
da bo mojo strast šola vzela resno.

Zdaj sem torej dijak z izpolnjeno strastjo, IRON MAN.
Nisem pa se zavedal stranskih učinkov na poti do strasti. Vem, da sem si kriv sam.
Profesorji mi še vedno pomagajo pri moji strasti 
in to mi bo omogočilo nadaljnje uspehe.

RešiMo svet. 

Tine, 4. F                    P. S. Če si karkoli želiš, samo povej. Večina stvari je uresničljivih. 

→ iZjAvA BodoČiH vZgojiteljev →  
SMO DIJAKI 4. LETNIKA PREDŠOLSKE VZGOJE. 
OB KONCU NAŠEGA ŠOLANJA UGOTAVLJAMO,

 DA BI SE NA PREDŠOLSKO VZGOJO PONOVNO VPISALI. 
PROFESORJI SO PROFESIONALNI IN PRIJAZNI. 
NA ZAČETKU SE NAM JE ŠOLA ZDELA TEŽKA, 

A SMO SE SČASOMA PRIVADILI NA SISTEM IN PROFESORJE.

Melisa Nahić, Ožbej Rebolj, Nika Zavšek, Tereza Urbančič, 4. D

Kaja Jakič, 4. D



SVŠGUGL 2021 → To je ŽIVA ČAROVNIJA

KO MOJE MISLI  NAJDEJO DRUGE LJUDI 
Sedim. Moje misli so povsod.

Gledam v obraze. In razmišljam o črnih očeh, zgodbah, jesenskih listih, nočnih morah.
Hodim po mestu. Okoli mene je glasba, so barvni slapovi, modre roke in domišljija.

Ne najdem izvora svojih misli. Pač so. Nimajo posebnega cilja.
Moje misli bi napolnile gledališke liste, strani knjig in časopisov, prazne zidove.

Škoda, da jih ne morem postaviti v besede.

Zdaj plešem. Moje misli so moje telo.
Razmišljam o prstih. Razmišljam o prsnem košu. O iztegu noge. O obratu glave.

Odprem oči in misli se usmerijo v prostor, v katerem vidim druge ljudi. 
Vidim, ampak ne vidim.

Vidim le oblike. Zaznamujejo prostore, kamor ne smem priti.
Misli ne izražam z besedami - to je nemogoče. Izražam jih s telesom, kar je mogoče.

Telo je kompleksno in hkrati preprosto orodje. Vem, kako ga uporabiti.
Ko spim, sanjam o gozdovih, rdečem zlatu, svojih strahovih in črnih volkovih.

Ko se gibam, pošiljam svoje sanje okrog.
Tako moje misli najdejo druge ljudi.

Maša Grce / Maša Grce je nekdanja dijakinja umetniške gimnazije, smer sodobni ples.

Maša Pugelj, 4. C



»pAvZA s KoRono«
1 2 3 1 2 3

v ka ran te ni smo vsi
kruh s kva som al ‘z dro ži

to naj bl me mo ri

ritem spanca je zj****
še pet serij pogledam

gledam prazen hladilnik
jst čist hud mam jedilnik!

če ne vem kaj naj delam
na instagram se zapelem

koncerti, predstave
cele kuharske oddaje

sa mo iz o la ci ja
či sta fru stra ci ja

kdaj se spet vi dmo kej?
Janez Janša dej povej!

Špela Koščak, 4. G

 

MojCA, MojCAPredraga profesorica Dimec Mojca,upam, da se vam premočno ne kolca.Vsi vsak dan mislimo le na vas,pomembni ste nam bolj kot iz hoferja kvas.Mi že pridno delamo za maturo,zato že planiramo izlet v Premanturo,Vi pa nam zdravi ostanite,in za preventivo kaj vinca spijte.Lep pozdrav!!!
Blaž Frank / Lanskoletni dijak 4. G razreda,

 je ob koncu leta zapisal pismo profesorici Mojci Dimec.
Nuša Bajc, 4. C



pet pRedlogov ZA lAŽje Življenje 
NA SVŠGUGL 
1. Zgodovino se uči najmanj en teden prej!
2. Ne imej neopravičenih ur, če nočeš, da razredničarka kliče mamo na materinski dan. 
3. V omarici imej blazino. Nikoli ne veš, kdaj pride prav. 
4. Mercator ali malica od doma sta tvoja BFF!
5. Hodi na športno samo v primeru opravljenega kaskaderskega tečaja. 

P. S. Kljub »špricanju« šola še ni poplavljena. Klopi so kar udobne za lepotni spanec. 
Dobro preglej navodila na testih, saj lahko v le-teh hitro najdeš odgovor. 

SVŠGUGL 2021
Dobri nasveti 
so zlata vredni!

stvARi, ZA KAteRe Bi si ŽelelA, 
dA Bi jiH vedelA pRed vpisoM 
1. Potruditi se je treba tako pri strokovnih kot splošnih predmetih. 
2. Po stopnicah se hodi po desni strani, ker drugače nastane zastoj. 
3. Starejši dijaki te ne bodo »pojedli«, če jih kaj vprašaš.
4. Slabe ocene niso konec sveta.
5. Vrhunec dneva je glavni odmor za malico. 
6. Table ne briši s suho gobo. 
7. Vsi dijaki postanejo zombiji decembra in maja … ne se ustrašit!
8. Krede se nikoli ne naučiš držati tako, da ne škripa. 
9. Z maturo vas bodo začeli obremenjevati že v prvem letniku. 
10. V DDB-ju je v avtomatu čokoladno mleko. 

Neža Flere, Lana Arbi, 4. G

Hej ti!
Naj uganem, strah te je. To je čisto v redu. Pusti si, da te … zakaj pa ne? 
Super izgledaš in super si! Našel boš prijatelje, verjemi mi, da boš! 
Prijateljstva se bodo spreminjala, ampak tudi to je v redu. 
Naj te malo skrbi, vendar ne preveč. 
Pij veliko vode. 
Pojej kakšno banano, ker prinaša dobro voljo in energijo. Spi. 
Poskrbi zase, za svoje zdravje in dobro počutje. 
Bodi prijazen in skrbi tudi za počutje drugih. 
Težko bo. 
Res bo, ampak ti imaš to! 
Ne obupaj! 
Veliko lepega te čaka! 
Ker si močan _ a, pogumen _a  in zelo fajn oseba, ti bo uspelo! 
Verjemi vase in uživaj! Zabavaj se, kar se da!
Mia Dimic, 4. G



  PLESATI 
Pomeni biti tam. Pomeni biti tukaj. 
Pomeni biti košček giba. 
Pomeni biti delec domišljije. 
Pomeni biti Jaz. 
Sama svoja z neznanim ritmom.
Glej, že plešem. Me vidiš?
 
                                                    Tinkara Plos, Beti Polanec, 4. H

SVŠGUGL: 
PRVI VTIS → ŠOLANJE → pRipoRoČilA
PRVI VTIS 
Ko sva prišli na šolo, je bilo vzdušje prijetno, profesorji so nas lepo sprejeli, 
zato je trema pred novim okoljem hitro izginila.

ŠOLANJE 
Na začetku je bilo šolanje malo težje, saj nisva vedeli, kaj točno vsak profesor od nas pričakuje. 
Všeč nama je, da imamo vsa ocenjevanja (ustna in pisna) napovedana in da so profesorji razumevajoči, 
če se kdaj komu kaj zalomi in se mu ne uspe do roka naučiti vse snovi. Kar se tiče zahtevnosti šolanja 
se nama zdita prvi in drugi letnik najtežja, tretji in četrti pa se nama zdita lažja, saj se večina 
predmetov navezuje na strokovne teme, npr. na razvoj otroka …

pRipoRoČilA 
Šolo priporočava vsem, ki jih poklic vzgojitelja zares veseli. Priporočava jo tudi tistim, 
ki imajo radi glasbo, saj program vsebuje veliko glasbenih predmetov. 
Če radi ustvarjate, se zabavate in uživate v delu z otroki je SVŠGUGL prava izbira za vas.

Kaja Jakič, Ula Golob, 4. D



pRed pRiHodoM nA šolo: 
1. Imej jasne prioritete. Zavedaj se posledic svojih dejanj. Ne boj se biti to, kar si.
2. Bodi pripravljen sprejemati spremembe in drugačnost.
3. Šolo boš zaključil s splošno maturo brez kakršnegakoli igralskega/
    filmskega/ dramskega/plesnega/pedagoškega priznanja. 
4. Kljub temu boš prijetno presenečen nad vsem, kar te čaka. 
5. Sooči se s svojimi izzivi! Sprejmi odgovornost! Vpiši se! 

Pred vpisom natančno preberite navodila 
in se o neželenih učinkih posvetujte s starejšimi dijaki, ki že imajo izkušnje.  
Brina Rednjak, Tyshea Anai Drab, 4. G 

pRAvA odloČitev. 
Tudi sama sem imela kar nekaj težav z odločitvijo, kam na 
srednjo šolo, zato vam bom na kratko opisala in podala mnenje 
o vzgojiteljski šoli. Trenutno obiskujem 4. letnik in v štirih letih 
sem na tej šoli pridobila ogromno znanja s področja vzgoje. 
Sam program se mi zdi dobro zasnovan, saj ni poudarek samo 
na učenju, temveč je tudi veliko praktičnega dela. Prav tako 
se povezujemo z dijaki gimnazijske, plesne ter gledališke 
smeri. Dijaki skupaj s profesorji ustvarjamo različne delavnice, 
predstave za otroke, izdelujemo igre ter igrače. Vse znanje, ki 
sem ga pridobila na tej šoli, mi bo v življenju prišlo še kako prav. 
Čeprav sem bila pri izbiri šole na začetku še neodločena, sedaj 
vem, da sem se pravilno odločila. Šolo vsekakor priporočam 
vsem, ki si želite v prihodnosti delati z otroki, radi ustvarjate in 
se radi kaj novega naučite. 
Maja Logar, 4. C

ne veš KAM nA sRednjo šolo?
Če imaš rad delo z otroki, glasbo in bi rad, da je tvoje življenje polno 
ustvarjalnosti ter novih idej na vsakem koraku, je SVŠGUGL prava 
odločitev. Slovenščine, matematike in angleščine se seveda ne boste 
znebili. Toliko boljši, zabavni in zanimivi pa so strokovni predmeti. 
Marjeta Likovič, Tia Pavlović, Maša Pugelj, 4. C

svšgugl ČeZ šestdeset let
Avtobusi bodo izginili. Namesto njih bodo čez mesto letele mestne rakete, ki bodo prevažale potnike, od katerih bo imel vsak svojo kabino. Roboti bodo prinašali 
hrano in pijačo, ne bo več nobene gneče in prerivanja. SVŠGUGL nam bo po športni vzgoji nudil toplo kopel (jacuzzi) v kletnem delu šole. Povsod po šoli bodo dvigala, 
v učilnicah bodo oblazinjeni masažni stoli. Izginile bodo table in krede, bo pa več projektorjev. Komunikacija bo potekala preko slušalk, profesorji bodo razlagali 
preko videochata. Kaj pa ti misliš? Ko boš prišel na našo šolo, boš lahko razvijal takšne ali drugačne ideje. Vse možnosti so odprte. Se vidimo v prihodnosti!
Sara Pešec, 4. D / Dijakinja je zapis ustvarila v lanskem letu – še pred COVIDOM-19!



I don’t need to be ZLATI MATURANT as long as I’m not the IGNORANT.
FAKS is not to FAR AWAY, I am closer to it EVERY DAY, 

no matter what OCENE will say … SVŠGUGL Bangsy iz 4. F

A je SVŠGUGL poledica? Ker jaz bom ziher padla. 
A si kot SVŠGUGL? Ker »k« s tabo končam, bom brez energije.
A si matura? Ker moj svet se okoli tebe vrti. SVŠGUGL Bangsy iz 4. G

 

OSEM NASVETOV, KAKo pReŽiveti NA SVŠGUGL 
malo za šalo, malo zares 
1. Ne pozabi pravočasno izbrati menija za malico, saj prvi (avtomatski) meni ni vedno tudi najokusnejši!
2. Upaj, da takoj po uri športne vzgoje ne boš nadaljeval/-a s poukom v zgornjem nadstropju. 
      V tem primeru se pripravi, da te bo hoja po stopnicah izmučila bolj kot sama športna vzgoja.
3.  Čeprav nimamo šolskega zvonca, so profesorji načeloma zelo dosledni in nas točno spustijo iz razreda. 
     Zato naj te ne skrbi; ni ti treba kar naprej pogledovati na uro in nestrpno odštevati do konca.
4. Na šoli naj bi sicer imeli zaposlenega hišnika, a le malokdo ve, kdo je ta skrivnostnež in kje ga lahko poiščemo. 
      Nasvet: rajši ne izgubi ključa šolske omarice.
5. V teoriji naj bi bila stranišča sicer do neke mere deljena glede na spol, v praksi pa tega nihče ne upošteva. 
     Ko moraš na stranišče, pač greš in opraviš svoje. Jap, tako preprosto je.
6. Kadar boš na ogledu predstave v plesno-gledališkem centru, se pripravi, da te bo vse bolelo. 
      Klopi žal niso najudobnejše, je pa zato toliko boljši občutek, ko po eni uri lahko končno vstaneš in se razgibaš.
7. »So moji šolski copati še vedno v dobrem stanju? So dovolj kul, da v njih ne bom izgledal kot največji trot? Kje lahko 
     kupim najcenejše?« Ta in podobna vprašanja so popolnoma odveč, saj lahko cel dan ostanemo obuti v svoje čevlje.
8. Ne boj se izstopati in bodi, kar si. Posameznikova unikatnost je namreč pri nas zelo cenjena. 
      Pa tudi sicer je naša šola izvrsten prostor, kjer se lahko iščeš, spoznavaš in na najrazličnejše načine izražaš.
Neznani avtor iz 4. letnika

Urša Šabič Pajk, 4. D



CHeCK list 
ZA SVŠGUGL  
DA → naporen urnik
NE → malo stopnic
DA → edina srednja šola sodobnega plesa v Sloveniji
DA → terapevtski pes pri matematiki
VPRAŠAJ → hrana 
DA → več stavb, VEČ DVORAN
DA → toplo je
N → okna v gledališki in plesni dvorani (delujoča)
DA → napovedana spraševanja

TRIJE NASVETI DNEVA 
Življenje na SVŠGUGL je vse prej kot surfanje po Googlu! Nika, Maša, lanski 4. G

Do uspeha ni dvigala! Treba bo po stopnicah! 
Rutina našega dijaka: učenje, ples, igranje, učenje! Katja, 4. H 

Roses are red, violets are blue,  
go to SVŠGUGL if you want lots of things to do! Tanita, 4. H 

PESEM ZATE
Odpri oči.
Zazri se v nebo. 
Da, takoj zdaj poglej … 
Zdaj gledaš gor, jaz pa te vprašam: 

»Kaj vidiš?«

Ali vidiš svojo podobo, 
vpisano globoko v oblaku.
Ali vidiš samega sebe,
ki pluje po gosto modrem nebu. 
Ali se vidiš, ko jadraš, 
kakor svobodna ptica 
in tvoja krila sežejo v višave.

Zapri oči. 
Zamisli si … zdaj razmišljaš. 
Jaz ti ponovno zastavim vprašanje: 

»Kam to vodi?«

Morda to vodi neznano kam, 
brez specifičnih ciljev.
Morda to pelje do novih spoznanj, 
prelitih z ustvarjalnostjo. 
Morda to preide k težkim odločitvam, 
pomembnim zate. 

Zdaj ni več vprašanj.
Od tu naprej so le še odgovori, 
ki te bodo pripeljali, da boš vedel, 
kako naprej in kam. 

Srečno!

Tinkara Plos, Beti Polanec, 4. H

Zala Škerl, 4. C



Zaključujem 4. letnik svšgugl, program predšolska vzgoja.
Res sem vesela, da vem, kaj si želim postati v življenju in s to željo sem se vpisala prav sem. 
Rada bi postala vzgojiteljica. To me žene naprej že vsa štiri leta.
Zaradi tega z največjim veseljem opravljam vse šolske obveznosti.
Posameznikom, ki vedo, da niso za ta poklic, 
je program lahko zelo težak, dolgočasen ali brezzvezen. 
Tisti, ki pa vemo, zakaj smo tu, uživamo tako pri teoretičnem pridobivanju znanja, 
še toliko bolj pri praktičnem.
Klaudija Rakovec, 4. D

 

Nika Peternel, 4. C



SVŠGUGL MANIFEST Špela Koščak, 4. G / Avtorski zapis dijakinje je nastal v okviru predmeta Gledališko ustvarjanje januarja 2021.

SVET, V KATEREM SI ŽELIM ŽIVETI!
v kakšnem svetu si želimo živeti? Kakšnega sočloveka hočemo imeti in kakšna družba hočemo postati?
1. Želim si svet, v katerem bi živo imelo večjo vrednost kot mrtvo. 
2. Želim si svet, v katerem bi človeka merili po njegovih uspehih, ne po njegovih neuspehih.
3. Želim si svet, v katerem ljudje ne bi več izkoriščali živali in z njimi ravnali, kot da niso živa bitja.
4. Želim si svet, v katerem živalske vrste ne izumirajo več, ker smo jih sposobni ohranjati, ne pa uničevati njihovega naravnega habitata.
5. Želim si svet, v katerem so okolju neprijazne industrije sankcionirane, trajnostna zelena industrija pa spodbujana.
6. Želim si živeti v svetu, v katerem smo zaustavili podnebne spremembe in odpravili njihove posledice.
7. Želim si živeti v svetu, v katerem je možno potovati in živeti v vesolju.
8. Želim si svet, v katerem »smo vsi enakopravni« ne samo na papirju, ampak tudi v praksi.
9. Želim živeti v svetu, v katerem ljudje ne bi izkoriščali drugih oziroma živeli na račun slabšanja življenjskih pogojev drugih ljudi.
10. Želim si živeti v svetu, kjer so ženske enako spoštovane, plačane in enakopravne moškim.
11. Želim si svet, v katerem bi se znebili nerazumnega potrošništva in izkrivljenih vrednot, v katerem kapital ne vlada svetu.
12. Želim si svet, v katerem bi imeli mladi zagotovljeno delovno mesto glede na svoje sposobnosti in znanje.
13. Želim si živeti v svetu, v katerem družba ne podpira verskega zatiranja ali nestrpnosti do spolnih preferenc.
14. Želim si svet, v katerem bi vsi imeli dovolj hrane, pitne vode ter strehe nad glavo in bi bile zadovoljene osnovne eksistencialne potrebe vseh ljudi.
15. Želim si svet, v katerega se noben otrok ne prebudi z jokom zaradi lakote.
16. Želim si živeti v svetu, v katerem ne bi nihče bil preganjan iz lastne hiše zaradi vojne ali revščine.
17. Želim si svet, v katerem trgovina z orožjem ne bi predstavljala ogromnega zaslužka v zameno za tisoče in milijone nedolžnih človeških življenj.
18. Želim si živeti v svetu, v katerem ne bi bilo rasnega in etničnega nasilja.
19. Želim si svet, v katerem bi bila Organizacije združenih narodov ponovno uveljavljena kot ključna varuhinja za spoštovanje Konvencije o človekovih pravicah.
20. Želim si svet, v katerem bi se zahod prebudil iz stoletij blaženega stagniranja v statusu quo.
21. Želim si svet, v katerem bi te iste razvite zahodne države finančno podprle bivše kolonialne države v socialnem in ekonomskem razvoju 
       in s tem omogočile ustvarjanje eksistenc v teh državah ter posledično zmanjšale migrantski pritisk na zahodni svet.
22. Hočem človeka, ki zna pogledati vase in nase z namenom najti svoje šibke točke, jih izboljšati in se veseliti svojih močnih točk.
23. Hočem človeka, ki v drugem najprej najde nekaj dobrega, preden ga opozori na slabo.
24. Hočem človeka, ki ne bi deloval iz lastnih sebičnih želja in potreb, ampak bi pogledal na dobro drugih ljudi.
25. Hočem človeka, ki preudarno ravna z dobrinami, ki jih prejme in uporablja, da zmanjša nepotrebno potrošnjo in odpadke.
26. Hočem človeka, ki ne čaka, da se bo kdo drug boril za njegove pravice, ampak se sam postavi zase in se ne umakne takoj, ko je potolčen.
27. Hočem človeka, ki bo v sočloveku prepoznal človeka, in ga zato ne bo obsojal zaradi njegovih napak.
28. Hočem človeka, ki je strpen do drugih ljudi, ne glede na njihov izgled, preference, rasno in versko ozadje, jezik ali etnično pripadnost.
29. Hočem človeka, ki si ne bo zatiskal oči pred resnico v zameno za lastno ohranitev.
30. Hočem človeka, ki ne bo škodoval sočloveku ali drugemu živemu bitju, kot ne bi škodoval sebi.
31. Hočem človeka, ki bo odgovorno in zavestno deloval v prid človeštva.

HoČeM ČloveKA, Ki je ČlovešKi in ŽeliM svet, Ki je ŽivljenjsKi.



UMETNOST skozi oči pedagoškega procesa 
ali pedagoški proces skozi oči umetnosti 
zanesljivost v očeh dijakov in zanesljivost za očmi profesorjev
izkušnja kot malica za možgane učenje na napakah kot čisti C-vitamin
možnost lastnega mnenja brez vsiljevanja lástnosti 
brez vsiljevanja nasploh brez nasploh
ampak s konkretnimi situacijami s konkretnimi problemi 
in seznamom možnih rešitev
s seznamom možnosti z ugasnjenimi zavorami
in prižgano zavestjo o prostoru v in okoli sebe
z vedno ugasnjeno cigareto v ustih
in vedno prižganim ognjem v očeh
pred začetkom zgodnje prve ure
na dvorišču pred SVŠGUGL

Timotej Novakovič / Nekdanji dijak SVŠGUGL, umetniška gimnazija, 
dramsko-gledališka smer, ki je v letu 2020 magistriral iz igre na ljubljanski AGRFT.

 
Že kot mala deklica sem rada lovila ravnotežje v vetru, iskala sence v sivini cest, 
se prepustila zvoku voda, da me zanesejo v nove svetove. Zato ni bilo nič 
nenavadnega, da sem se odločila za plesno smer (sodobni ples) na SVŠGUGL 
Ljubljana. Skozi program sem se naučila različnih sodobnih plesnih tehnik kot 
tudi kreativnega razmišljanja. Po končani umetniški gimnaziji sem občutek za gib 
razvijala skozi lastne koreografije. S trdim delom in radovednostjo me je pot zanesla 
tudi v filmske in gledališke svetove. Danes po končanem magisteriju filmske režije 
na Univerzi Goldsmiths v Londonu še naprej razvijam misel, da je zavedanje 
o svojem telesu kot tudi telesih okrog sebe v življenju ključnega pomena. 
Ples je telo v gibanju. Telo so ljudje in gibanje je vse ostalo; 
vse ima svoje trajanje, ritem in melodijo. 

Lahko bi napisala še veliko več - ali pa se zgolj na svojo kožo prepričajte sami! 
Enya Belak

Sem nekdanja dijakinja SVŠGL, prve generacije dramske smeri. Trenutno študiram na Fakulteti za 
dizajn (Vizualne komunikacije) ter se ukvarjam z ličenjem. Dijaška leta so za mano, vendar mi ne bo 
nikoli žal, da sem kljub prerekanju doma izbrala prav to gimnazijo. V teh letih sem namreč razprla 
svoja krila in zakorakala v svet z veliko ustvarjalnosti in motivacije. Od dramske smeri sem odnesla 
predvsem samozavest in retorične sposobnosti, ki jih posameznik brez tečaja ali prirojene intuicije 
težko osvoji. SVŠGUGL je gimnazija, ki ponuja precej več kreativnosti kot ostale, sploh če se 
posameznik odloči za program, kot sta plesna ali dramska smer. 

Če je dovolj velika želja, se da v življenju narediti vse! 
Helena Srakar
 

Spomini na SVŠGL so neprecenljivi. Sama sem imela srečo, da sem imela možnost biti 
obkrožena z enako mislečimi ljudmi. Lahko rečem, da sem imela štiri leta krasno družino in 
še vedno se počutim, da smo povezani drug z drugim, kljub temu da smo vsak na svojem 
koncu sveta. SVŠGUGL ti da možnost, da ustvarjaš, raziskuješ, potuješ in pridobiš ustrezno 
znanje za nadaljnjo pot. Predmeti so raznoliki in ponujajo velik spekter informacij. 
Ne le da pridobiš teoretsko znanje, skoraj 
petdeset odstotkov je tudi praktičnega. 
Vedno mi je bila všeč misel, da obiskujem 
gimnazijo in imam poleg tega možnost 
izbirati smer.

Spomini na srednjo šolo so eni lepših!  
Veronika Valdés

ZAKON 2020/2021 POSLANICA 
ZGODBE, KI JIH PIŠE SVŠGUGL!



Urednica: Andreja Kopač
Avtorji prispevkov: dijaki in dijakinje SVŠGUGL, program predšolska vzgoja, gimnazija, 

umetniška gimnazija - plesna ter dramsko-gledališka in filmsko-gledališka smer 
(uporabljena so gradiva iz letošnjega šolskega leta ter iz preteklih let) 

Lektorica in sourednica: Barbara B. Trampuš  Oblikovanje: Tanja Radež
Zahvala: vsem dijakom in dijakinjam, ki so prispevali svoje misli, Petri Županič, 

Deji Kačič, Joštu Jesenovcu in Mojci Dimec 
Posebna zahvala: ravnatelju Alojzu Plušku in pomočnici ravnatelja Petri Vignjević

ZAKON SVŠGUGL 2020/2021 je nastal s podporo projekta PODVIG. 


