
ZAKON 
SVŠGUGL 2023

ŽIVLJENJE ŠOLE = ŠOLA ŽIVLJENJA 
NEKAJ SPOROČIL ZATE …

Dragi bodoči dijak in dijakinja!

Na naši šoli, SVŠGUGL, izvajamo štiri programe, ki se med seboj prepletajo, 
dopolnjujejo in omogočajo raznolikost šolskih in obšolskih dejavnosti. 
V šolskem letu 2022/2023 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 11 oddelkih 
• in poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v enem oddelku.

Šola ponuja veliko možnosti sodelovanja na glasbenem, likovnem, plesnem, gledališkem, 
filmskem področju ter spodbuja dijake k sodelovanju na tekmovanjih v znanju in športu.  
Naša vizija je razvoj v smeri kakovostne šole, kjer lahko dijaki preizkušajo svojo 
ustvarjalnost, imajo možnost kritičnega mišljenja in skupaj s profesorji ustvarjajo pozitivno 
klimo na šoli. Varno, spodbudno okolje in razvijanje dobre komunikacije vseh sodelujočih 
v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko zagotovi optimalen razvoj posameznika. 
Vsi, ki se prepoznate v kakšnem od naših programov, ste prijazno vabljeni na našo šolo!

Zato: »Pogumno naprej in pridruži se nam! 
V slogu je moč!* V pogumu je um! V volji je vse!«

Petra Vignjevič Kovjanić, v. d. ravnateljice

ZAKAJ 
PRITI NA SVŠGUGL?

Ker je Zakon,
ker si bolj Atraktiven,

ker dobiš mišičasto Telo,
ker dobiš Osnove za življenje.

Spletaš nova prijateljstva,
vsi Verjamejo vate,

Šokiran si nad najrazličnejšimi stili in slogi,
se Gibaš in ostajaš zdrav,

Upanje umre zadnje,
Greš v svet z dobrimi nasveti (učiteljev),
najin nasvet pa je: »Dela se Loti sproti!«

Sara Banko, Belin Zalar, 3. H

KAJ NAM POMENI SVŠGUGL? 
✵ AVTOMAT ✵ Ko lakota nas mori, avtomat za nas poskrbi.
✵ KONDICIJA ✵ Stopnic na šoli veliko je, ko do vrha pridemo, izmučene smo vse.
✵ POTOVANJA ✵ Veliko možnosti imamo, po svetu veliko nam postane znano.
✵ ZABAVA ✵ Zabavo vedno naredimo si sami, tudi če nas obremenjujejo profesorji.
✵ VSE ✵ Šola nam pomeni vse, ker bomo postale dobre vzgojiteljice.

Sara K., Sara N., Ema H., Evelin, Ana, 3. B

DVAJSET RAZLOGOV, ZAKAJ JE SVŠGUGL ZAKON? 

1. Za šolo sem se določila zato, ker ima veliko izbire za nadaljnji študij. 
2.   Šola me je prepričala, ker se lahko naučiš veliko praktičnih stvari za življenje, 
     poleg tega se lahko udeležiš različnih »kul« ekskurzij, kot na primer: 
     Monako, Irska, Španija, Francija, Nemčija, ZDA …
3. Na šoli je veliko likovnih, glasbenih in športnih dejavnosti. 
    Lahko pa sodelujemo tudi v programu Erasmus. 
4. Na šoli je prijetno vzdušje. Osvojeno znanje ti prav pride tudi v vsakdanjem življenju. 
5. Vsa štiri leta šolanja imamo praktično usposabljanje v vrtcu! 
6. Naučiš se igranja inštrumentov, izdeluješ pa jih tudi sam!
7.  Na šoli je (brezplačna!) možnost učenja kitare in klavirja, pa tudi veliko strokovnih 

predmetov, ki ti tudi v prihodnosti pomagajo pri komunikacijskih veščinah. 
8. Šola ima več programov; in izbereš si tistega, ki ti je najbolj všeč. 
9. Na šoli zares spoznaš delo vzgojitelja in ga znaš ceniti. 
10. Tudi če se ne odločiš za ta poklic – ti pridobljeno znanje ostane za celo življenje. 
11. Šola ima dobre avtobusne povezave, med letom pa nas obiščejo tudi terapevtski psi. 
12. Strokovni predmeti so veliko bolj zanimivi od ostalih! 
13. Vsak posameznik lahko zase nekaj najde. Nikoli ti ne bo dolgčas. 
14. Na šoli so dobri profesorji, ki nas vedno spodbujajo in dobro razlagajo! 
15. Šola spodbuja tako kreativnost kot praktično delo. 
16. Vsi smo zelo povezani, tako med razredi kot letniki!
17. Najbolj zanimive so vsakoletne produkcije, ki jih komaj čakamo!
18. In seveda ljudje, ki ti šolanje polepšajo! 
19. Je zabavno vzdušje in med odmori so akcije!
20. Na šoli je več umetnosti kot na drugih šolah, več gibanja in sprostitve in veliko prakse. 

Dijaki in dijakinje, 2. I, 2. C, 2. D, 3. A, 3. C, 3. D ter 4. A, 4. B in 4. C razreda 

Betsabeja Rus in Živa Zevnik, 3. F 

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

gimnazija, umetniška gimnazija; plesna in gledališko-filmska smer
Zahvala profesoricama, ki sta zbirali pisne prispevke: Katji Virant Iršič in Vesni Lotrič

Zahvala profesorici likovnega pouka za vizualno gradivo: Petri Županič 
Oblikovanje: Tanja Radež

»Dobra šola za življenje.« Ana Baraga, 3. D

»Snov, ki se jo učimo, je zelo »življenjska«; pri sebi sem opazila osebnostno rast - 
tudi zaradi profesorjev, ki odlično podajajo snov ter so odprti.« Anja Pantelič, 4. B 

»Več umetnosti kot na drugih šolah. Več gibanja in sprostitve. Veliko prakse.« Matej Kupljen, 3. D

»Šola krepi ustvarjalnost in domišljijo, hkrati pa te nauči tudi kritičnega mišljenja 
in ti ponudi ogromno znanja za življenje, če ga želiš!« Laura Cerar, 4. B 

»Na šoli je veliko strokovnih predmetov, ki ti tudi v prihodnosti pomagajo 
pri komunikacijskih veščinah oziroma veščinah sporazumevanja.« Klara Dolničar, 2. D

»Všeč mi je, da imamo na šoli veliko ustvarjalnega izražanja; od glasbe, 
likovne vzgoje in plesa, zelo všeč mi je tudi učenje igranja na različne instrumente 
(kitara, klavir, flavta).« Nastja Peterlin, 4. A

»Če želiš pomagati otrokom in mladim, potem je vpis na Srednjo vzgojiteljsko šolo 
izjemna odločitev. Naučil/naučila se boš vsega, kar potrebuješ za uspešno kariero vzgojitelja, 
obenem pa imaš priložnost, da delaš neposredno z otroki, jim pomagaš rasti in se razvijati. 
In to še ni vse! Šola ponuja možnost učenja instrumenta, kar je super priložnost, 
da razviješ svoj glasbeni talent. Delo vzgojitelja je pomembno, saj imaš resen vpliv 
na razvoj otroka. Če se rad/rada družiš z otroki in maš rad/rada glasbo, 
potem je šola prava izbira zate!« Aljaž Kuzma, 3. D

»Veliko prijetnih ljudi, dobra družba, pa veliko punc!« Teo Baraga, 3. D

Agina Azarova, 1. B

Neža Pristavec, 3. B

Brina Bagari, 3. C

*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. 
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KAJ VZAMEŠ S SEBOJ NA SAMOTNI SVŠGUGL?
→ osnovni paket preživetja

1. Pika kartico za Mercator – verjemi, da jo boš lahko velikokrat koristil.
2. Svoje žvečilne gumije (ne v opaznih in glasnih škatlicah, ki so vaba za različne odjemalce žvečilk).
3. Odeja naj bo v omarici že od 1. novembra naprej, saj se temperature v učilnicah lahko spustijo zelo nizko. 
4. Vsaj 80 centov, saj sta Dijaški dom Bežigrad in A stavba opremljena z avtomati za vsakodnevne kavice (odvisno od inflacije).
5. Vse skupaj pospraviš v svoj »tote bag,« ki je edina sprejemljiva torba za SVŠ (predvsem pa) GUGL-ovce. 
6. Polnilec za telefon – če ga ne boš potreboval ti, ga bo definitivno tvoj sošolec.
7. Slušalke – če se ti ne ljubi poslušati profesorjev, čeprav ti tega ne priporočamo. 

Betsabeja Rus, Živa Zevnik, 3. F 

 

PLESALKA, PLESALEC – SI TO TI?
Ti kreativnost kar iz glave puhti?
Vzdušje na šolo ti bo gotovo dobro in zabavno, 
seveda pa ti morajo tudi profesorji malo težiti!
Tudi težke dni boš tu preživel,
da morda boš ravno TI – od ljubezni do plesa zardel.

Zarja Čerkez, Izabela Sušnik, 1. H

Če si želiš zabave, ustvarjalnosti in povprečnih ocen, se pridruži SVŠGUGL!
Vzdušje je enkratno, profesorji pa še bolj. 
Okolica je fenomenalna; z bližnjimi trgovinami in pekarnami, 
naša šolska hrana pa je sploh fenomenalna!
Dijaki so prijazni (ali pa tudi ne) – 
razen če prideš na umetniško gimnazijo – plesna smer, 
kjer se vsi dobro razumemo! 

Pia Alina Mlakar, Brina Jovan, 1. H

♥ Pozanimajte se, kakšne bodo sošolke/sošolci!
♥ Šola ima res dober program!
♥ Vaša telesa se bodo navadila na modrice.
♥ Kupite zemljevid vseh šolskih stavb!
♥ Malica je kar v redu.
♥ Sprejmejo te, ne glede na to, kakšen si.
♥ Imamo napovedana spraševanja.
♥ Vsi naredijo plesni preizkus!
♥ Profesorji za ples so zelo v redu, ampak ocenjujejo zelo strogo – ne pričakuj 5!
♥ Matematika je težka, ampak se jo da naučiti!

Dijakinji, 1. H

Ko prvič v šolo sem prišla, sem zelo navdušena bila.
Ko pa začele so se ocene, moje sošolke so začele delat scene. 
Kar naenkrat lahko cel dan zdržiš – ne da med poukom zaspiš.
Ko negativna ocena pride – s plesom ta slaba misel zaide. 

SVŠGUGL = SREČA 
 

ZAKAJ MORAŠ PRITI NA SVŠGUGL?
✹ zaradi plesa in razvijanja svoje umetniške plati
✹ ker so vsi odprtega duha in spoznaš sebi podobne ljudi
✹ ker te nihče ne bo obsojal
✹ ker so moderne in čudovite dvorane
✹ ker je zraven dijaški dom in
✹ ker ima knjižničarka vedno čokoladice

Ajda, Julija, Hana, 1. H

❋ ker profesorica za matematiko zna predavati tudi o snežinkah
❋ ker je prostor za improvizacijo, ki vzdrami tudi, če nisi umetnik
❋ ker je varen prostor
❋ četudi je 90 plus 8 stopnic

Stela, Živa, Ela, 1. H

NASVETI VETERANOV  
ZA TVOJO BODOČO UMETNIŠKO GIMNAZIJO 
1.  Prehiti ostale v vrsti za malico. Najdi osebo, ki jo približno poznaš in se začni pogovarjati z njo, da zakriješ, 

da si se vrinil. Tako boš po malici prvi na avtomatu za kavo in ne bo zmanjkalo čokoladnih mlekcev.

2. Pod nobenih pogojem ne uporabi 1. ženskega WC-ja na stavbi D. Sam boš ugotovil, zakaj. 

3. Če se želiš izogniti smrtonosnim stopnicam, porini svojega sošolca po njih, pa boste imeli cel pouk v pritličju.

4.  Ne vzpostavljaj očesnega stika s sosedi na srednji gradbeni šoli. Dobil boš komentarje, kot so:  
»Kje si miška?« in »Pust je bil februarja.« Ignoriraj in se naslednjič obleci še bolj ekstravagantno.

5. Če nameravaš preživeti pot do A stavbe ali prvih pet minut športne vzgoje, pokadi manj kot škatlico na dan. 

6. Če se želiš zliti z okolico, vrzi stran oprijete hlačke in oropaj dedkovo omaro!

7. Delaj naloge za matematiko! Hvaležen boš na prvem testu in na koncu leta, ko boš padal na kolena za višjo oceno.

8.  Ne jemlji se preresno. Kakor je to težko slišati, nisi nič boljši od celega sveta,  
ker si pogledal nekaj filmov od Wesa Andersona ali prebral tri Cankarjeve drame.

9. Varnostniku ne pozabi reči: »Dobro jutro!«

10. Izkoristi priložnost in poslušaj pri strokovnih predmetih! Zato si tu – bodoči ustvarjalec! 

Evelin Babnik, Naida Begić Jesenšek, Lara Matos, 3. F

 
YOU HAVE TO TRAIN YOUR MIND 

LIKE YOU TRAIN YOUR BODY. 
Eva Vera Hribar, 4. A

 
 
KAJ MI POMENI ŠOLA? DVA POGLEDA V OBLIKI HAIKU 

Vsega je preveč 
nepotrebnega znanja
zdaj ne zmorem več.

SVŠGUGL NI LAHKA MALICA, 
vendar zna biti poučna pravljica.
Na šoli osebnostno zrasteš, vendar le, če ne padeš!
Pridno se uči, da stres preveč te ne izmuči!
Pri urah knjižno govorimo mi, a se med odmorom vse to razpusti.
Veščin sporazumevanja se učimo, zato žaliti se ne pustimo.
Nova prijateljstva / prezgodnje vstajanje / socialne veščine / občasni stres. 

Tia Klun, Tinkara Kogovšek, 4. A

 

KONS 5,5

Gnoj je znanje
In znanje je gnoj.
Šola = 0
0 = šola
5, 4 < 3, 2, 1
Kdor nima pameti 
ne rabi dobrih ocen, 
kdor pa ima pamet, 
pa ne potrebuje šole. 
(prirejeno po Srečku Kosovelu, KONS 5), Ema Dolenc, 4. A

Včasih grem rada 
in vedno tako slabo
WC odmori. 

Zala Šušteršič, 4. A
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RAD/RADA PLEŠEŠ? 
DA → Pridi na SVŠGUGL in zapleši z nami! ZAKAJ? Ti bomo razložile!

✤ Naučimo se timskega dela.
✤ Šola nam daje možnost, da smo to, kar smo in se z umetnostjo izražamo.
✤ S profesorji se lahko na več načinov povežemo; so zelo razumljivi in spoštljivi. 
✤ Naša šola je super odskočna deska za prihodnost. 
✤ Na šoli je super energije. 
✤ Smo #1 šola v Ljubljani!
✤ In seveda: »V SLOGU JE MOČ!«

NE → Zakaj to bereš?

Taja, Vida, Mojca, 1. H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVŠGUGL KVIZ
Odgovori na spodnja vprašanja in ugotovi, ali si pravi ali prava za SVŠGUGL!

1. Si matematični genij?
♥ Seveda.
❁ Ne, matematika je pekel.
✸ Ne, vendar si želim postati.

2. Si želiš lepe, nabite noge – brez članarine za fitnes?
❁ Da.
✸ Imam že članarino za fitnes.
♥  Always skip leg day.

3. Si tarča posmeha, ker pravijo, da imaš »edgy« drugačen stil oblačenja?
♥ Ne, ker vse, kar potrebujem je moja Adidas trenirka, legice in pederuša.
❁ Kajjj?! Oh, ne …
✸ Ne bi rekel, da izstopam. 

4. Izberi način prevoza: 
✸ Trola.
♥ E-skiro.
❁ Kolo ali peš. 

5. Koliko se učiš za uspešno oceno?
❁ 5 minut, preletim snov in improviziram (oceno pridobim s šarmom in logiko).
♥ Kolikor zahtevajo starši/skrbniki.
✸ Odvisno od zahtevnosti predmeta, definitivno vsaj 1 teden pred ocenjevanjem. 

6. Imaš potrebo po nenehni pozornosti (vendar si tega ne priznaš)?
♥ Edina pozornost, ki jo potrebujem, je pozornost mojih »burazov«. 
❁ Za to nimam časa, obiskujem nešteto krožkov in aktivnosti.
✸ Rad / rada imam pozornost prijateljev in družine. 

LEGENDA: 

❁ Čestitke, si eden izmed nas. Uživaš v izražanju samega sebe in misliš, 
     da se boš pri nas zares našel. Se vidimo naslednje leto!
♥ Alo, kaj sploh še gledaš to? Stopi na skiro in se zapelji do sosednjih šol!
✸ Mislim, da lahko s svojim prizadevanjem prideš tudi kam drugam.  
     Vendar bi ti tudi pri nas lahko uspelo. 

Žana Dolenc Čučnik, Hana Cedilnik, 3. F
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TEBI, SVŠGUGL …
Srednja šola naj bo – zabava,

Vzgojiteljska bo za vas morda – prava,
Šolski sistem mnogim ustreza,

Gimnazija takšnim bo prava poteza,
Umetniška je bolj svobodna,

Govor, igra, snemanje, impro, režija,
Ljubiti umetnost je naša misija.

Larisa Sinovčić, Zala Remic, 3. F

 

 
 

DRAGI BODOČI DIJAKI
Vsi, ki ste že ali boste še »jaki«,

Pridite na našo šolo in postali boste junaki!

Od filmov do gledališč – dobili boste veliko izhodišč!
Le tako se boste izognili trpljenju – v nadaljnjem življenju.

Če vam to ni všeč, lahko čuvate otroke – ali pa zibate svoje boke.
Imamo veliko dvoran, kjer ustvarjamo čarovnije vsak dan!

Ne zamudite enkratne priložnosti, 
saj na voljo je veliko možnosti, da izkoristite svoj potencial,

zagotavljamo vam, da na koncu ne bo vam žal!

Julija Jajalo, Arjun Varga, 3. F

Umetniška gimnazija, sodobni ples – ustvarja čudo iz naših teles.
Prvi letnik hoja po prostorih prostornih dvoran – 

kar odganja negativno energijo stran.

Modre bodo buške in modrice na ramah,
ampak modrost se bo delala tudi – v glavah.

Prevetrimo drugi letnik učenja kvadratne funkcije –
do ustvarjanja najbolj kul produkcije.

Pri nas zdaj tretji letnik poteka – ki nam veliko obeta!

Lea Bernetič Rijavec, Klara Arnšek, 3. H

Sem dijakinja plesne smeri, 
ki mi je v teh letih dala veliko novega.

Kljub temu da je program včasih naporen, 
si ne predstavljam, 

da bi morala cel dan sedeti na stolih v učilnici.

PLESNA SMER → delaš, kar imaš rad 
→ pouk traja do 14. 15 ali 15. 05 
→ te pripelje do splošne mature, 

na kateri je sodobni ples.

Eva Žnidar, 3. H



KAJ VZAMEŠ S SEBOJ NA SAMOTNI SVŠGUGL?
→ osnovni paket preživetja

1. Pika kartico za Mercator – verjemi, da jo boš lahko velikokrat koristil.
2. Svoje žvečilne gumije (ne v opaznih in glasnih škatlicah, ki so vaba za različne odjemalce žvečilk).
3. Odeja naj bo v omarici že od 1. novembra naprej, saj se temperature v učilnicah lahko spustijo zelo nizko. 
4. Vsaj 80 centov, saj sta Dijaški dom Bežigrad in A stavba opremljena z avtomati za vsakodnevne kavice (odvisno od inflacije).
5. Vse skupaj pospraviš v svoj »tote bag,« ki je edina sprejemljiva torba za SVŠ (predvsem pa) GUGL-ovce. 
6. Polnilec za telefon – če ga ne boš potreboval ti, ga bo definitivno tvoj sošolec.
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PLESALKA, PLESALEC – SI TO TI?
Ti kreativnost kar iz glave puhti?
Vzdušje na šolo ti bo gotovo dobro in zabavno, 
seveda pa ti morajo tudi profesorji malo težiti!
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♥ Vaša telesa se bodo navadila na modrice.
♥ Kupite zemljevid vseh šolskih stavb!
♥ Malica je kar v redu.
♥ Sprejmejo te, ne glede na to, kakšen si.
♥ Imamo napovedana spraševanja.
♥ Vsi naredijo plesni preizkus!
♥ Profesorji za ples so zelo v redu, ampak ocenjujejo zelo strogo – ne pričakuj 5!
♥ Matematika je težka, ampak se jo da naučiti!

Dijakinji, 1. H

Ko prvič v šolo sem prišla, sem zelo navdušena bila.
Ko pa začele so se ocene, moje sošolke so začele delat scene. 
Kar naenkrat lahko cel dan zdržiš – ne da med poukom zaspiš.
Ko negativna ocena pride – s plesom ta slaba misel zaide. 

SVŠGUGL = SREČA 
 

ZAKAJ MORAŠ PRITI NA SVŠGUGL?
✹ zaradi plesa in razvijanja svoje umetniške plati
✹ ker so vsi odprtega duha in spoznaš sebi podobne ljudi
✹ ker te nihče ne bo obsojal
✹ ker so moderne in čudovite dvorane
✹ ker je zraven dijaški dom in
✹ ker ima knjižničarka vedno čokoladice

Ajda, Julija, Hana, 1. H

❋ ker profesorica za matematiko zna predavati tudi o snežinkah
❋ ker je prostor za improvizacijo, ki vzdrami tudi, če nisi umetnik
❋ ker je varen prostor
❋ četudi je 90 plus 8 stopnic

Stela, Živa, Ela, 1. H

NASVETI VETERANOV  
ZA TVOJO BODOČO UMETNIŠKO GIMNAZIJO 
1.  Prehiti ostale v vrsti za malico. Najdi osebo, ki jo približno poznaš in se začni pogovarjati z njo, da zakriješ, 

da si se vrinil. Tako boš po malici prvi na avtomatu za kavo in ne bo zmanjkalo čokoladnih mlekcev.

2. Pod nobenih pogojem ne uporabi 1. ženskega WC-ja na stavbi D. Sam boš ugotovil, zakaj. 

3. Če se želiš izogniti smrtonosnim stopnicam, porini svojega sošolca po njih, pa boste imeli cel pouk v pritličju.

4.  Ne vzpostavljaj očesnega stika s sosedi na srednji gradbeni šoli. Dobil boš komentarje, kot so:  
»Kje si miška?« in »Pust je bil februarja.« Ignoriraj in se naslednjič obleci še bolj ekstravagantno.

5. Če nameravaš preživeti pot do A stavbe ali prvih pet minut športne vzgoje, pokadi manj kot škatlico na dan. 

6. Če se želiš zliti z okolico, vrzi stran oprijete hlačke in oropaj dedkovo omaro!

7. Delaj naloge za matematiko! Hvaležen boš na prvem testu in na koncu leta, ko boš padal na kolena za višjo oceno.

8.  Ne jemlji se preresno. Kakor je to težko slišati, nisi nič boljši od celega sveta,  
ker si pogledal nekaj filmov od Wesa Andersona ali prebral tri Cankarjeve drame.

9. Varnostniku ne pozabi reči: »Dobro jutro!«

10. Izkoristi priložnost in poslušaj pri strokovnih predmetih! Zato si tu – bodoči ustvarjalec! 

Evelin Babnik, Naida Begić Jesenšek, Lara Matos, 3. F

 
YOU HAVE TO TRAIN YOUR MIND 

LIKE YOU TRAIN YOUR BODY. 
Eva Vera Hribar, 4. A

 
 
KAJ MI POMENI ŠOLA? DVA POGLEDA V OBLIKI HAIKU 

Vsega je preveč 
nepotrebnega znanja
zdaj ne zmorem več.

SVŠGUGL NI LAHKA MALICA, 
vendar zna biti poučna pravljica.
Na šoli osebnostno zrasteš, vendar le, če ne padeš!
Pridno se uči, da stres preveč te ne izmuči!
Pri urah knjižno govorimo mi, a se med odmorom vse to razpusti.
Veščin sporazumevanja se učimo, zato žaliti se ne pustimo.
Nova prijateljstva / prezgodnje vstajanje / socialne veščine / občasni stres. 

Tia Klun, Tinkara Kogovšek, 4. A

 

KONS 5,5

Gnoj je znanje
In znanje je gnoj.
Šola = 0
0 = šola
5, 4 < 3, 2, 1
Kdor nima pameti 
ne rabi dobrih ocen, 
kdor pa ima pamet, 
pa ne potrebuje šole. 
(prirejeno po Srečku Kosovelu, KONS 5), Ema Dolenc, 4. A

Včasih grem rada 
in vedno tako slabo
WC odmori. 

Zala Šušteršič, 4. A
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RAD/RADA PLEŠEŠ? 
DA → Pridi na SVŠGUGL in zapleši z nami! ZAKAJ? Ti bomo razložile!

✤ Naučimo se timskega dela.
✤ Šola nam daje možnost, da smo to, kar smo in se z umetnostjo izražamo.
✤ S profesorji se lahko na več načinov povežemo; so zelo razumljivi in spoštljivi. 
✤ Naša šola je super odskočna deska za prihodnost. 
✤ Na šoli je super energije. 
✤ Smo #1 šola v Ljubljani!
✤ In seveda: »V SLOGU JE MOČ!«

NE → Zakaj to bereš?

Taja, Vida, Mojca, 1. H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVŠGUGL KVIZ
Odgovori na spodnja vprašanja in ugotovi, ali si pravi ali prava za SVŠGUGL!

1. Si matematični genij?
♥ Seveda.
❁ Ne, matematika je pekel.
✸ Ne, vendar si želim postati.

2. Si želiš lepe, nabite noge – brez članarine za fitnes?
❁ Da.
✸ Imam že članarino za fitnes.
♥  Always skip leg day.

3. Si tarča posmeha, ker pravijo, da imaš »edgy« drugačen stil oblačenja?
♥ Ne, ker vse, kar potrebujem je moja Adidas trenirka, legice in pederuša.
❁ Kajjj?! Oh, ne …
✸ Ne bi rekel, da izstopam. 

4. Izberi način prevoza: 
✸ Trola.
♥ E-skiro.
❁ Kolo ali peš. 

5. Koliko se učiš za uspešno oceno?
❁ 5 minut, preletim snov in improviziram (oceno pridobim s šarmom in logiko).
♥ Kolikor zahtevajo starši/skrbniki.
✸ Odvisno od zahtevnosti predmeta, definitivno vsaj 1 teden pred ocenjevanjem. 

6. Imaš potrebo po nenehni pozornosti (vendar si tega ne priznaš)?
♥ Edina pozornost, ki jo potrebujem, je pozornost mojih »burazov«. 
❁ Za to nimam časa, obiskujem nešteto krožkov in aktivnosti.
✸ Rad / rada imam pozornost prijateljev in družine. 

LEGENDA: 

❁ Čestitke, si eden izmed nas. Uživaš v izražanju samega sebe in misliš, 
     da se boš pri nas zares našel. Se vidimo naslednje leto!
♥ Alo, kaj sploh še gledaš to? Stopi na skiro in se zapelji do sosednjih šol!
✸ Mislim, da lahko s svojim prizadevanjem prideš tudi kam drugam.  
     Vendar bi ti tudi pri nas lahko uspelo. 

Žana Dolenc Čučnik, Hana Cedilnik, 3. F
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TEBI, SVŠGUGL …
Srednja šola naj bo – zabava,

Vzgojiteljska bo za vas morda – prava,
Šolski sistem mnogim ustreza,

Gimnazija takšnim bo prava poteza,
Umetniška je bolj svobodna,

Govor, igra, snemanje, impro, režija,
Ljubiti umetnost je naša misija.

Larisa Sinovčić, Zala Remic, 3. F

 

 
 

DRAGI BODOČI DIJAKI
Vsi, ki ste že ali boste še »jaki«,

Pridite na našo šolo in postali boste junaki!

Od filmov do gledališč – dobili boste veliko izhodišč!
Le tako se boste izognili trpljenju – v nadaljnjem življenju.

Če vam to ni všeč, lahko čuvate otroke – ali pa zibate svoje boke.
Imamo veliko dvoran, kjer ustvarjamo čarovnije vsak dan!

Ne zamudite enkratne priložnosti, 
saj na voljo je veliko možnosti, da izkoristite svoj potencial,

zagotavljamo vam, da na koncu ne bo vam žal!

Julija Jajalo, Arjun Varga, 3. F

Umetniška gimnazija, sodobni ples – ustvarja čudo iz naših teles.
Prvi letnik hoja po prostorih prostornih dvoran – 

kar odganja negativno energijo stran.

Modre bodo buške in modrice na ramah,
ampak modrost se bo delala tudi – v glavah.

Prevetrimo drugi letnik učenja kvadratne funkcije –
do ustvarjanja najbolj kul produkcije.

Pri nas zdaj tretji letnik poteka – ki nam veliko obeta!

Lea Bernetič Rijavec, Klara Arnšek, 3. H

Sem dijakinja plesne smeri, 
ki mi je v teh letih dala veliko novega.

Kljub temu da je program včasih naporen, 
si ne predstavljam, 

da bi morala cel dan sedeti na stolih v učilnici.

PLESNA SMER → delaš, kar imaš rad 
→ pouk traja do 14. 15 ali 15. 05 
→ te pripelje do splošne mature, 

na kateri je sodobni ples.

Eva Žnidar, 3. H



ZAKON 
SVŠGUGL 2023

ŽIVLJENJE ŠOLE = ŠOLA ŽIVLJENJA 
NEKAJ SPOROČIL ZATE …

Dragi bodoči dijak in dijakinja!

Na naši šoli, SVŠGUGL, izvajamo štiri programe, ki se med seboj prepletajo, 
dopolnjujejo in omogočajo raznolikost šolskih in obšolskih dejavnosti. 
V šolskem letu 2022/2023 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 11 oddelkih 
• in poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja v enem oddelku.

Šola ponuja veliko možnosti sodelovanja na glasbenem, likovnem, plesnem, gledališkem, 
filmskem področju ter spodbuja dijake k sodelovanju na tekmovanjih v znanju in športu.  
Naša vizija je razvoj v smeri kakovostne šole, kjer lahko dijaki preizkušajo svojo 
ustvarjalnost, imajo možnost kritičnega mišljenja in skupaj s profesorji ustvarjajo pozitivno 
klimo na šoli. Varno, spodbudno okolje in razvijanje dobre komunikacije vseh sodelujočih 
v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko zagotovi optimalen razvoj posameznika. 
Vsi, ki se prepoznate v kakšnem od naših programov, ste prijazno vabljeni na našo šolo!

Zato: »Pogumno naprej in pridruži se nam! 
V slogu je moč!* V pogumu je um! V volji je vse!«

Petra Vignjevič Kovjanić, v. d. ravnateljice

ZAKAJ 
PRITI NA SVŠGUGL?

Ker je Zakon,
ker si bolj Atraktiven,

ker dobiš mišičasto Telo,
ker dobiš Osnove za življenje.

Spletaš nova prijateljstva,
vsi Verjamejo vate,

Šokiran si nad najrazličnejšimi stili in slogi,
se Gibaš in ostajaš zdrav,

Upanje umre zadnje,
Greš v svet z dobrimi nasveti (učiteljev),
najin nasvet pa je: »Dela se Loti sproti!«

Sara Banko, Belin Zalar, 3. H

KAJ NAM POMENI SVŠGUGL? 
✵ AVTOMAT ✵ Ko lakota nas mori, avtomat za nas poskrbi.
✵ KONDICIJA ✵ Stopnic na šoli veliko je, ko do vrha pridemo, izmučene smo vse.
✵ POTOVANJA ✵ Veliko možnosti imamo, po svetu veliko nam postane znano.
✵ ZABAVA ✵ Zabavo vedno naredimo si sami, tudi če nas obremenjujejo profesorji.
✵ VSE ✵ Šola nam pomeni vse, ker bomo postale dobre vzgojiteljice.

Sara K., Sara N., Ema H., Evelin, Ana, 3. B

DVAJSET RAZLOGOV, ZAKAJ JE SVŠGUGL ZAKON? 

1. Za šolo sem se določila zato, ker ima veliko izbire za nadaljnji študij. 
2.   Šola me je prepričala, ker se lahko naučiš veliko praktičnih stvari za življenje, 
     poleg tega se lahko udeležiš različnih »kul« ekskurzij, kot na primer: 
     Monako, Irska, Španija, Francija, Nemčija, ZDA …
3. Na šoli je veliko likovnih, glasbenih in športnih dejavnosti. 
    Lahko pa sodelujemo tudi v programu Erasmus. 
4. Na šoli je prijetno vzdušje. Osvojeno znanje ti prav pride tudi v vsakdanjem življenju. 
5. Vsa štiri leta šolanja imamo praktično usposabljanje v vrtcu! 
6. Naučiš se igranja inštrumentov, izdeluješ pa jih tudi sam!
7.  Na šoli je (brezplačna!) možnost učenja kitare in klavirja, pa tudi veliko strokovnih 

predmetov, ki ti tudi v prihodnosti pomagajo pri komunikacijskih veščinah. 
8. Šola ima več programov; in izbereš si tistega, ki ti je najbolj všeč. 
9. Na šoli zares spoznaš delo vzgojitelja in ga znaš ceniti. 
10. Tudi če se ne odločiš za ta poklic – ti pridobljeno znanje ostane za celo življenje. 
11. Šola ima dobre avtobusne povezave, med letom pa nas obiščejo tudi terapevtski psi. 
12. Strokovni predmeti so veliko bolj zanimivi od ostalih! 
13. Vsak posameznik lahko zase nekaj najde. Nikoli ti ne bo dolgčas. 
14. Na šoli so dobri profesorji, ki nas vedno spodbujajo in dobro razlagajo! 
15. Šola spodbuja tako kreativnost kot praktično delo. 
16. Vsi smo zelo povezani, tako med razredi kot letniki!
17. Najbolj zanimive so vsakoletne produkcije, ki jih komaj čakamo!
18. In seveda ljudje, ki ti šolanje polepšajo! 
19. Je zabavno vzdušje in med odmori so akcije!
20. Na šoli je več umetnosti kot na drugih šolah, več gibanja in sprostitve in veliko prakse. 

Dijaki in dijakinje, 2. I, 2. C, 2. D, 3. A, 3. C, 3. D ter 4. A, 4. B in 4. C razreda 

Betsabeja Rus in Živa Zevnik, 3. F 

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

gimnazija, umetniška gimnazija; plesna in gledališko-filmska smer
Zahvala profesoricama, ki sta zbirali pisne prispevke: Katji Virant Iršič in Vesni Lotrič

Zahvala profesorici likovnega pouka za vizualno gradivo: Petri Županič 
Oblikovanje: Tanja Radež

»Dobra šola za življenje.« Ana Baraga, 3. D

»Snov, ki se jo učimo, je zelo »življenjska«; pri sebi sem opazila osebnostno rast - 
tudi zaradi profesorjev, ki odlično podajajo snov ter so odprti.« Anja Pantelič, 4. B 

»Več umetnosti kot na drugih šolah. Več gibanja in sprostitve. Veliko prakse.« Matej Kupljen, 3. D

»Šola krepi ustvarjalnost in domišljijo, hkrati pa te nauči tudi kritičnega mišljenja 
in ti ponudi ogromno znanja za življenje, če ga želiš!« Laura Cerar, 4. B 

»Na šoli je veliko strokovnih predmetov, ki ti tudi v prihodnosti pomagajo 
pri komunikacijskih veščinah oziroma veščinah sporazumevanja.« Klara Dolničar, 2. D

»Všeč mi je, da imamo na šoli veliko ustvarjalnega izražanja; od glasbe, 
likovne vzgoje in plesa, zelo všeč mi je tudi učenje igranja na različne instrumente 
(kitara, klavir, flavta).« Nastja Peterlin, 4. A

»Če želiš pomagati otrokom in mladim, potem je vpis na Srednjo vzgojiteljsko šolo 
izjemna odločitev. Naučil/naučila se boš vsega, kar potrebuješ za uspešno kariero vzgojitelja, 
obenem pa imaš priložnost, da delaš neposredno z otroki, jim pomagaš rasti in se razvijati. 
In to še ni vse! Šola ponuja možnost učenja instrumenta, kar je super priložnost, 
da razviješ svoj glasbeni talent. Delo vzgojitelja je pomembno, saj imaš resen vpliv 
na razvoj otroka. Če se rad/rada družiš z otroki in maš rad/rada glasbo, 
potem je šola prava izbira zate!« Aljaž Kuzma, 3. D

»Veliko prijetnih ljudi, dobra družba, pa veliko punc!« Teo Baraga, 3. D

Agina Azarova, 1. B

Neža Pristavec, 3. B

Brina Bagari, 3. C

*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. 
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