
ZAKON SVŠGUL 2021/2022

ŽIVLJENJE ŠOLE = ŠOLA ŽIVLJENJA

Utrinki iz življena šole 
med letoma 2016 in 2022

Kljub temu, da so naša življenja že dalj časa »obrnjena na glavo«, 

pa življenje na šoli še vedno poteKa živahno.

življenje šole je za dijaKe in dijaKinje obenem šola življenja, 

saj se lahKo že v času srednješolsKega izobraževanja preizKusijo 

v različnih izzivih, možnostih in spretnostih. 

Pred vami je nekaj osvežujočih PrisPevkov dijakov in dijakinj, 

ki so nastali v Preteklih letih, Pa tudi v letošnjem letu. 

V POGUMU JE UM! V VOLJI JE VSE!

V SLOGU JE MOČ!
TVOJA SVŠGUGL



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, gimnazija in umetniška gimnazija 

ljubljana je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami. naša vizija 

je razvoj ustanove v smeri kakovostne, 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 je šola pridobila številne 

nove prostore, ki omogočajo še bolj poglobljeno in kakovostno 

izobraževanje in bivanje na šoli. 

V šolskem letu 2021/2022 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,

• prenovljeni program filmsko-gledališke smeri v 9 oddelkih 

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

vsi, ki se prepoznate v kakšnem od naših programov, 

ste prijazno vabljeni na našo šolo!

alojz pluško, ravnatelj



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 močna, pogumna in zelo fajn oseba, ti bo uspelo!

verjemi vase in – uživaj! 

zabavaj se, kar se da!

mia dimic, nekdanja dijakinja 4. G



SKRIVNI APEL 
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!

ž iV l jenje je lepo in naVdušujoče  

in  nam ima Vel iko ponudit i ,  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 ,  k ar hočeš bit i . 
bodi srečen. bodi srečna. 



ŽIVJO, ŽIVJO! 
sem dijakinja četrtega letnika smeri gledališče in film in v vseh štirih letih niti enkrat nisem 
podvomila v odločitev, da sem se vpisala na svšgugl. ta štiri leta so bila hkrati najlepša 
in najtežja leta mojega življenja. šola me je naučila širokega pogleda na svet, kritičnega 
mišljenja in se mi pomagala razviti v to, kar sem danes. norih doživetij teh štirih let na šoli ne 
bi zamenjala za nič na svetu. šola dijakom ponuja veliko priložnosti. vse, kar je vaša naloga 
je, da se jih ne ustrašite, ampak jih zgrabite! velikokrat pridejo dnevi napornih snemanj, delo 
pozno v noč, pouk do poznega popoldneva in po vrhu vsega še testi. ne zanikam, da kdaj ne 
vidim luči na koncu tunela. takrat moram vdihniti, izdihniti in grem naprej. verjemite mi, da 
se na koncu se ves trud izplača. težki trenutki so me veliko naučili in mi pomagali postati še 
boljša v tem, kar počnem. 

če imaš voljo in strast, je svšgugl prava šola zate! 

upam, da tako kat jaz po štirih letih ne boš dvomil

v odločitev, da si se vpisal na svšgugl.

živa senica, 4. G



SVŠGUGL 
PREDSTAVLJA:

◆ varen prostor
 ◆ zabavo & sproščeno vzdušje
◆ splošno & strokovno izobrazbo

◆ posebne profesorje
◆ povezanost med dijaki

◆ veliko prostorov za samostojno ustvarjanje
◆ bodoče intelektualce in intelektualke

◆ IN TO SI LAHKO TUDI TI 

zapis iz 4. g



POSVETILO 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 SVŠGUGL



DRAMSKO-GLEDALIŠKI GIMNAZIJI …
loc i ra l  s i  mi  svet  kulture  in  me

privedel  vanj  »u«  šo l i 
n is i  mi  ukazoval ,  kako se  ustvarja  umetnost 

ampak s i  me nauči l  ustvarjat i  
»u«  dvorani    

podari l  s i  mi  A r tauda in  povedal 
da  na  odru  ne  smeš bit i  oblečen v  vi jo l ično  razen

in  samo če  to  zahteva  predstava 
zbudi l  s i  mojo  žlezo  za  kri t iko  ter 
mi  dal  čas  da  prebol im geometri jo 

med izvajanjem pl ié jev  
v tetovi ra l  s i  mi  ta  čudovita

srednješo lska  leta  »u«  možgane

da mi  bodo vedno s ladek opomnik  če  bom kdaj

s lučajno 
predolgo  dremuckal  na  klopci

in  sproščanje  po  Strasbergu ne  izbo l jša  ocen

ampak počut je

seveda pa  dobro  počut je

vpl iva  na  izbo l jšanje  ocen

timotej novakovič, nekdanji dijak SVŠGUGL 



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, 

nekdanja dijakinja SVŠGUGL



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 in beti polanec, nekdanji dijakinji plesne smeri



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 težK a, 

a smo se s časom privadili 

na sistem in proFesorje.

melisa nahić, ožbej rebolj, nika zavšek, tereza urbančič, 

nekdanji dijaki 4. D



VSAK ZAČETEK JE TEŽAK 
IZJAVE DIJAKOV IN DIJAKINJ 

za to šolo sem se odločila v šestem razredu, ker me veseli delo z otroki.  
šola ima številne dejavnosti in programe, imamo svojo skupino, v kateri si izmenjujemo informacije 

glede nalog in testov, čeprav se še nisem čisto navadila na razred. 

tia, 3. A

za svšgugl sem bila odločena od sedmega razreda, saj imam znance iz starejših letnikov.  
šola je zanimiva, prav tako programi in ljudje na šoli. med sabo se dobro razumemo in veliko 

pogovarjamo. če želite super energijo in če vas zanima vzgojiteljski,  
gimnazijski ali umetniški program, se vpišite! na bo vam žal! 

ema, 3. A

na šolo sem prišla popolnoma sama in izgubljena, v strahu da bo tako tudi ostalo.  
a kmalu sem v razredu našla najboljšo prijateljico – tjašo.  

skupaj tvoriva odličen in poseben »tim«.  
hvala bogu za telefone, saj se vsak dan pogovarjava  

in sporočava o zanimivih in odštekanih stvareh. 

teja, 3. A

na naši šoli izdelujemo cincidonge, zig zinge, ki nam bodo v življenju prišli zelo prav.  
pri šolski malici kuharji uporabljajo čisto preveč oliv. 

david & hana, nekdanja dijaka 3. D



svšgugl je opremljena s sodobno tehnologijo, ki omogoča učinkovito učenje.  
želiva si, da bi v prihodnosti med poukom sedeli na masažnih stolih,  
ki bi omogočali sproščanje med učenjem in lažje dojemanje snovi. 

ula & Kaja, nekdanji dijakinji 3. D

in je konec ure. profesorica odide iz razreda in iz učilnice med dijaki se zasvetijo zasloni.  
en, da, trije … o moj bog, poglej, modro se sveti! moj je zelen! pffff

lucija, nekdanja dijakinja 3. D

nekoč: navodila za pisanje listka; listek naj bo čim manjši, nanj napiši čim manj,  
uporabi nevtralne barve, sporočilo naj bo nerazumljivo profesorju. danes: sporočilo napiši preko sms-a, 

pošlji ga hitro, telefon imej na tiho, svetlost zaslona naj bo na minimumu. 

urša & maja, nekdanji dijakinji 3. D

predstavljam si, da bo svšgugl zgledal čez šestdeset let takole; 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. izginile bodo table in krede, bo pa več projektorjev.  

Komunikacija bo potekala preko slušalk, profesorji bodo razlagali preko videochata.  
Kaj pa ti misliš? vse možnosti so odprte. se vidimo v prihodnosti!

sara p., nekdanja dijakinja 3. D

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



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!

brina r. & tyshea a. d., nekdanji dijakinji

Pred vpisom natančno preberite tveganja  
in se o neželenih učinkih posvetujte s starejšimi dijaki,  

ki so to že dali čez.



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



BESEDE IZZA KATEDRA …
- MATEMATIKA - 

profesorica nam je po koncu prve ure v ponedeljek zaželela: 
»lep vikend!«

- FIZIKA -
»joj, kako ste zaspani! dajmo vsi deset počepov!«

- IMPRO -
»jaz vas bom ukinila! vi ste en velik razkuhan špaget!«

- SLOVENSKI JEZIK -
pred menjavo stavbe: 

»dijaki, še malo, potem pa grem jaz na ono stran!«

- ANGLEŠKI JEZIK -
»that doesn't sound natural!«

- GLASBA -
»dandanes … dandanes … dandanes …«



PET MINUT
profesor: vse se da, če se hoče!

dijak: še pet debelih, veselih minut …

profesor: zdaj pa delajmo kot besne gliste! pa kaj je z vami?

dijak: i dropped dead, just pick me up!

profesor: am i speaking chinese or what?

dijak: Where is my croissant and coffee from subway?

profesor: tolk ste bili dobri, men je gate trgalo!

dijak: dramatična faca

profesor: stvar je pomembna, ne se hecat!

dijak: nekaj mi je odbilo … aha, konec ure je …

skrivni zapisi iz nekega razreda



DEJANJA NA DRUGI STRANI KATEDRA …

Enkrat
…  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 e-asistent 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.



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.

MI SMO DRUŽINA
če komu zazvoni telefon med poukom, vsi kašljamo.

vsak dan moramo objeti 30 ljudi. vedno smo lačni in si hrano delimo.

najbolj smešna stvar, kar jo je rekel profesor za geografijo je:

»jaz na tej šoli delam že 120 let.« seveda se ni nihče smejal.



KOLEKTIVNI APEL 4. LETNIKA

Kamen na kamen palača, jesti med uro se splača!

če se vam na srednjo šolo mudi, svšgugl 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!

skrivni zapisi 4. letnika

V našem razredu 
imamo fante!



NAJBOLJŠE JE BITI ČETRTI LETNIK

samo priprave na maturo. nobene geografije,  zgodovine, f izike …

in letošnja uprizor itev 4. letnikov bo super. najboljša do sedaj.

super je bit i  4. letnik,  a do tu je težka pot,  polna znoja, solz in kr vi.

***************

zaključujem 4. letnik svšgugl, program predšolska vzgoja.

res sem vesela, da vem, kaj  si  želim postat i  v ž iv ljenju 

in s to željo sem se vpisala prav sem.

rada bi  postala vzgoji telj ica.

to me žene naprej  že vsa št ir i  leta.

zaradi tega z največjim veseljem opravljam vse šolske obveznosti.

posameznikom, k i  vedo, da niso za ta poklic,

je program lahko zelo težak, dolgočasen ali  brezzvezen.

tist im, k i  pa vemo, zakaj smo tu, 

uživamo tako pri  teoretičnem pridobivanju znanja,

še toliko bolj  pr i  prak tičnem.

Klaudija rakovec, nekdanja dijakinja 4. D



DESET ZLATIH PRAVIL 
»SVŠGUGLOVCA«

1. moraš biti  samostojen in vztrajati pri svojih kreativnih idejah.

2. bodi pripravljen sprejeti kritiko.

3. ne boj se biti  to, kar si.

4. ne delaj gneče po hodnikih.

5. sproti se uči, a ne pozabi na zabavo.

6. ne boj se slabih ocen.

7. vključuj se v stvari, ki te zanimajo.

8. pozdravljaj ravnatelja.

9. bodi spoštljiv do sošolcev in profesorjev.

10. izogibaj se malice v ddb-ju.

zapisovalka, 3.H



SAJ NI RES, PAJE

Zakaj je SVŠGUGL najboljša šola na svetu?
zato, da si naberemo Kondicijo.

Zakaj nimamo na šoli avtomata za kavo?
zato, da lahKo razmišljamo o boljšem svetu.

Zakaj niso zgradili ene enotne stavbe?
zato, Ker je šolsKi sistem zastarel.

Zakaj je na šoli toliko produkcij?
zato, Ker se nisem rodila v avstraliji.

Zakaj je toliko lepih samskih deklet na šoli?
zato, Ker sta stavbi a in b taKo narazen.

Zakaj nam PRINT BOX ne vrača denarja?
zato, da ne zaspimo med pouKom.

Zakaj imamo tri nadstropja?
zato, Ker je matura pomembna.



PES PRI MATEMATIKI

VLAK OB ŠTIRIH ZJUTRAJ

ŠTENGE

GOOGLE PREVAJALNIK =  
NAJBOLJŠI PRIJATELJ

ČAKANJE NA BUS

GLAVA JE POLNA … 

VIKEND PRIHAJA



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!

Ali 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.
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