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Pričakovanja za
naslednje šolsko leto

etošnje šolsko leto je bilo nenavadno, saj se že več kot leto
dni spopadamo z veliko novostjo, virusom, ki je povsem predrugačil naše navade. Februarja 2020 so
se naša življenja nenadoma spremenila:
vse, kar smo poznali in česar smo bili vajeni, torej druženje s prijatelji, pouk in
obšolske dejavnosti, vsega je bilo konec
… Stare navade smo morali nadomestiti
z novimi: družili smo se lahko le po
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tony_effe: la cosa piu trap che vedrete oggi
alejandro_sosa: druga najbolj kolumbijska stvar, ki jo
boste dobili pod nos

Janja
Devetak
1. Letošnje
šolsko leto
je bilo kar
posebno,
saj smo
veliko časa
preživeli
pred računalnikom
in brez neposrednih medsebojnih stikov.
Toda tudi če je bilo to leto težko za vsakogar izmed nas, smo ga izpeljali do
konca.
2. Slaba plat je bila gotovo ta, da nismo
bili v direktnem stiku s profesorji in sošolci. Pozitivna plat pa je bila ta, da sem
imela več časa za šolske obveznosti,
kot so učenje in pisanje nalog.
3. Ciljev ali želj letos še nisem izpolnila,
upam pa, da jih bom kmalu, in sicer
brez večjih težav.
4. Za naslednje študijsko leto si želim, da
bi se življenje vrnilo v stare tirnice.
5. Res upam, da covid-19 ne bo pogojeval
šolskega okolja, ampak se mi zdi to
skoraj nemogoče ...

video klicih, pouk je potekal na daljavo,
hobije in druge dejavnosti smo preselili
v domove, kjer smo jih skušali izvajati s
tistim, kar smo imeli doma.
Ob začetku šolskega leta 2020/21
se je sprva zdelo, da se razmere izboljšujejo. Vsi smo upali, da se bomo ob
upoštevanju ustreznih omejitev spet
vrnili v šolo in nadaljevali pouk v živo.
Žal pa se to ni zgodilo, tako da smo
imeli večino šolskega leta pouk na da-

1. Kako si doživljala letošnje šolsko leto?
2. Katere so bile njegove slabe in
katere dobre plati?
3. Ali si letos dosegla vse svoje
cilje in želje, ki si si jih morda
zastavila?
4. Kaj si želiš za naslednje šolsko
oz. študijsko leto na univerzi?
5. Misliš, da bo covid-19 še naprej
pogojeval naša življenja tudi v
šolskemu okolju?
Martina
Zidarich
1. Letošnje
šolsko leto
je bilo zelo
naporno.
Vseskozi
se je bilo
treba prilagajati, saj
je pouk
mesec dni potekal v šoli in dva meseca
na daljavo, tak ritem pa se je ponavljal
skozi vse leto … Dijaki smo bili zelo iz-

rado.mladić: po meni, seveda
court_den_Haag: smo te zaprli, nimaš več drilla
tommy_buscetta: vsaj ni snitchiral
mamma_taver: te razumem

tavernello: slabši od Zidariča a cenejši!
barkovlje:official: slabši od Sesljana a s cmoki!
noetova.barka.official: diluvio universale di acque toniche
e gin mare
migranti.org: nm daste an passaggio
salvini.it: ne.
kamala_harris: nice.

črpani, profesorji še bolj.
2. Slabe plati so gotovo povezane z
dejstvom, da nič ni bilo gotovo, ni bilo
rutine, ki bi veljala celo šolsko leto.
Dobro pa je bilo to, da smo se naučili
prilagoditi, kar je v življenju osrednjega
pomena.
3. Moj cilj je bil izključno ta, da sem
vesela in da uživam svoje življenje. Mislim, da sem to dosegla. Žal mi je le,
da se nisem bolj potrudila v šoli, kar je
posledica tega, da sem doma čas raje
izkoristila za sprostitev kot za učenje.
4. Gotovo se bom vpisala na univerzo
in upam, da bo ponovno odprla svoja
vrata. Prvo leto študija si želim preživeti v živo, spoznati nove ljudi in pridobiti nove izkušnje. Upam samo, da
ne bodo letos poleti zopet prekmalu
sprostili vseh omejitev in bomo morali
zaradi tega posledice plačati septembra.
5. Covid-19 bo gotovo pogojeval naša
življenja tudi v prihajajočih letih, saj
bomo vse več uporabljali tehnologijo,
tudi v šolskih klopeh. Upam, da so se
šole dobro organizirale in da so pripravljene na nove preizkušnje.

Kje bo
fešta
letos
poleti?

rwondo_da_sosa: najbolj drill stvar današnjega dne

nello.taver: che tarantelle!

ljavo, le nekaj je bilo mesecev, ki smo jih
preživeli v šoli.
Zdaj ko se koristi cepljenja že kažejo
in je okužb vse manj, začenjamo zopet
sanjati o običajnem življenju, takšnem,
kot smo ga imeli pred pandemijo. Zanimalo nas je, kaj dijaki pričakujejo naslednje šolsko leto, zato smo k pogovoru
povabili dijakinji petega letnika višje
srednje šole: Goričanko Janjo Devetak
in Tržačanko Martino Zidarich.

oletje se bliža, temperature naraščajo in želja po zabavi je
vse večja. Prejšnja leta so mladi
hodili plesat v klube, kot je Cantera, ki je letos žal zaprl svoja vrata, ali
pa v bolj oddaljene kraje, kot so Gradež,
na Hrvaško in v Slovenijo. Letos je premikanje še kar zapleteno, zato smo tri
druščine prijateljev oz. klape vprašali,
kje bodo to poletje oni iskali zabavo.
Prva družba je Dekliška Boljunec.
Punce rade obiščejo osmice in različne
bare, vedno pa mora vladati dobro vzdušje. Zdaj ko so temperature višje, rade
gredo k morju, še posebej v gostilno na
miljskem nabrežju. Restavracija slovi zlasti zaradi ribjih jedi, vodstvo pa je nedavno prevzela nova gostinka, ki želi zabavo ponuditi predvsem mladim. Družba
Dekliška misli, da bo to dober kraj za
preživljanje tega poletja. Družbo jim bo
delala tudi Fantovska Boljunec, seveda
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pa ste tudi vi toplo vabljeni na kozarček!
Druga klapa je manjša skupina prijateljev z Opčin. Povedali so, da se bodo
raje zadrževali v okolici Trsta in se spustili
najdlje do Sesljana, če bo kakšen »barakin« priredil kak manjši žur z glasbo, ki
bo spremljala dobro vzdušje. Rade volje
se bodo odpravili v kontovelsko picerijo,
ki je poznana tudi po imenu gospodarja
(Fula). Sicer pa se najraje zadržujejo v
domačih krajih, torej openskih barih in
pubih. Dobili se bodo tudi pri komu doma, a le v ožjem krogu prijateljev, saj se
je najpomembneje imeti lepo.
Tretja in zadnja družba je skupina
devetih prijateljev z zelo navihanim
imenom: »Stronzi«. Zelo radi gredo v
Sesljan, in čeprav ne bo Cantere, bodo
poskrbeli, da zabava bo. Zavili bodo
tudi v Trst, najprej v Ulico Torino, kjer je
vedno velik žur. Doživeli so že ogromno
dogodivščin, zato v zadnjem letu niso

bili zadovoljni, ker so morali biti zaprti
doma. Radi se družijo in potujejo po
svetu, vedno na lovu za najbolj neverjetnimi zgodbami.
Torej mlade zanima predvsem srečevanje z vrstniki, kot je na primer plesanje v lokalih, kar pa je za zdaj še
vedno prepovedano. Ti težki časi se
morajo končati, da bodo mladi lahko
spet zares zaživeli in izkoristili svojo
mladost. Upanje, da se vrnejo nekdanji
časi, ko se je lahko do jutra plesalo brez
skrbi glede ure, števila ljudi in drugih
omejitev, ki bi ovirale življenje mladih,
ostaja. Pa vi, kje boste žurali to poletje?
Instagram klap: @dekliska.boljunec, @baracca_ristorta, @str0nz1

