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5. februar – kulturni dan - LUCIJA ĆIROVIČ
Lucija je bila rojena spomladi, 19. maja, leta 1972 v Ljubljani. Prijetno otroštvo je
preţivela v Ribnici, v hiši z vrtom, polnim dreves, s katerih je sicer rada jedla
sveţe sadje, a še raje je po njih plezala. Leta osnovne šole ji niso bila najljubša,
je pa potem toliko raje obiskovala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani.
Po srednji šoli je opravljala sprejemne izpite za mnoge in različne fakultete, a
venomer brez uspeha. A ni obupala! Nekje vmes se je Lucija srečala z
gledališčem, ki jo je prevzelo. Obiskovala je krasni, kot sama pravi, in neponovljivi
GILŠ - Gledališko in lutkovno šolo pod vodstvom ZKOS. Začela je sodelovati v
različnih projektih, spoznavati različne ljudi, se kaliti v igralstvu. A ţelja po
študiju je ni zapustila. 30. junija 2004 se je uspela vpisati in je z odliko
diplomirala na Pedagoški fakulteti v Kopru. Rada potuje, a vedno znova se tudi
rada vrača domov v Ribnico.
Učiteljica predšolske vzgoje je v svet šovbiznisa dokončno zaplavala z vlogo
popularne čistilke Fate v televizijski nanizanki TV Dober dan. Vloga je Lucijo
močno zaznamovala, saj jo še danes mnogi poznajo zgolj kot Fato.

A Lucija je mnogo več kot le to. Fata ji je dala samozavest in ustvarjalno
energijo za naprej. Je soustanoviteljica Gledališča iz desnega ţepka, kjer

ustvarja predstave za otroke, poučuje v dramski šoli Barice Blenkuš, vse bolj pa
blesti tudi v vlogi ene redkih slovenskih stand-up komičark.
Lucija pravi:
"V naši rodbini se vse začne in konča z mehkim. Ć-jem namreč."
KAJ PA SPLOH JE STAND UP KOMEDIJA?
Stand up komedija je angleški naziv, teţko prevedljiv v slovenščino, pod katerim
se skrivajo zabavne točke, ki jih komik ob mikrofonu izvaja pred občinstvom. Pri
stand up komediji gre za zabaven način predstavljanja osebnega pogleda na svet,
ţivljenja in vseh preprostih resnic okrog nas. Znani pojmi stand up komedije v
svetu so : George Carlin, Eddie Murphy, Cris Rock, Robin Williams, Jay Leno,
Richard Pryor…
Na letošnji kulturni dan smo na našo šolo povabili odlično stand-up komedijantko
Lucijo. Seveda smo na začetku vsi mislili, da se bo na odru pojavila Lucija v vlogi
Fate, a smo se zmotili. Bila je Lucija osebno. Nastop Lucije je bil očitno dober,
saj je bil naš odziv dober. V njeni ţivljenjski pripovedi se je lahko našel skoraj
vsak izmed nas.
In tukaj je en delček predstave za pokušino:
Lucija:
»Vas zanima, če tečem maraton? Jaz si strašno ţelim, da bi si ţelela teči: pa si
ne. Je pa šport zelo pomemben v ţivljenju!«
Na ţalost je nastop prehitro minil, toda domov smo odšli vsi nasmejani.
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8. februar - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK - dan, na ko je umrl naš največji
slovenski pesnik.
Del njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 1844, je besedilo drţavne himne
Republike Slovenije.
Prešeren se je rodil v kmečki druţini. Po diplomi na dunajski pravni fakulteti se je
vrnil v Ljubljano, kjer je deloval kot odvetnik. Tu je nastala večina njegovih
pesmi, pri pisanju katerih ga je za časa svojega kratkega ţivljenja pomembno
usmerjal prijatelj Matija Čop. Prešeren je tako postal prvi Slovenec, ki se je po
kakovosti svojega pisanja lahko kosal s sodobniki v Evropi, kjer je tedaj vladala
romantična usmeritev.
Ţivljenjska pot pesnika, nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo Julijo, kateri
je posvetil Sonetni venec (1834) in druge ljubezenske pesmi, je bila poleg te
polna raznovrstnih preizkušenj. Drug za drugim so mu umirali prijatelji, kot
pesnik pa za ţivljenja ni uţival priznanja, ki bi si ga zasluţil. V zadnjih letih je
vedno bolj zapadal malodušju, pijači in bolezni, ki je slednjič povzročila njegovo
prezgodnjo smrt.
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13. in 14. februar - INFORMATIVNI DNEVI - na informativnih dnevih so
sodelovali tudi dijaki naše šole, ki so na svoj način predstavili posamezne
programe. Potrudili so se in mislim, da so nalogo dobro opravili, saj so se
obiskovalci kar prisrčno nasmejali.
Pa poglejmo nekaj utrinkov:
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14. februar – VALENTINOVO - je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah
zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto
anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot
rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele
po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni.
Danes je praznik najbolj povezan z medsebojno izmenjavo valentinčkov ljubezenskih pisemc v obliki srca. Po nekaterih ocenah jih ljudje vsako leto
pošljejo milijardo, s čimer se praznik uvršča na drugo mesto; zaostaja le še za
boţičem.
Tudi na naši šoli so dijaki izdelovali voščilnice in jih nato razstavili v avli šole.
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PESNIMO
SAMOROG
Velika jasa,
obdana s toploto sonca,
na jasi morje cvetlic,
plešejo v vetru.
Na to jaso
vsakič prileti,
na tej jasi
vsakič sklanja se.
Tu toplo sonce
greje ga.
Tu mehki vetrič
boţa ga.
Kot beli angel
stoji na jasi
v večernem sijaju.
Še posebej svetleč
je njegov rog.
Še posebej zveneč
je njegov glas.
Glas, ki sega
v daljavo,
glas, ki te
prebudi.

Denis Podaj
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES!
»Zakaj ima naš Janezek pri matematiki cvek?" vpraša mama učiteljico.
"Zato," odgovori učiteljica "ker niţjih ocen nimamo.«

-Zakaj policaji hodijo v kino gledat otroško matinejo?
-Ker otroci na glas berejo podnapise.

-Zakaj ima policaj na Bledu mokro desno nogo?
-Naprej vrţe čik v jezero, nato ga še pohodi, da ugasne.

Pride blondinka na nabito poln avtobus in nagovori moškega, ki je sedel:
"Oprostite gospod, ali mi lahko odstopite sedeţ - sem namreč noseča."
Moški ji odvrne: "Ja koliko časa pa, saj se nimate trebuha?"
Blondinka: "Pribliţno 20 minut, vendar me še vedno bolijo noge."

Zakaj imajo Gorenjci na vratih dva kukala?
Zato, da skoz tazgornjega pogledajo, kdo je prišel, skoz ta spodnjega pa kaj je
prinesel.
Zakaj pa Ljubljančani nimajo nobenega?
Ker nikoli nobeden ne pride!

Mladi optik dobi delo v optiki. Delodajalec mu razlaga, kako se pri njem posluje:
"Ko kupec vpraša za nova očala, mu pokaţete nekaj okvirov."
"Ampak - vidim, da cene niso označene," se začudi mladi moţ.
"Natanko tako," pravi delodajalec in nadaljuje: "Ko si kupec izbere okvir, vpraša,
koliko stane.
Vi rečete: 'Trideset tisoč.'
Če kupec nič ne reče, dodate: 'In dvajset tisoč za stekelca.'
Če še vedno nič ne pripomni, končate: 'Za vsako.'
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