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8. marec - Dan žena:
je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan
praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov
žensk. Pobudo za praznovanje 8. marca je dala nemška feministka in
socialistka Clara Zetkin, rojena Eissner (1857-1933). Za enakopravnost
žensk se je začela bojevati leta 1889, medtem ko je pobudo za dan,
posvečen vsem ženskam, dala na Drugi mednarodni konferenci
socialističnih žensk leta 1910. Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji,
Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat še na 19. marec.
25. marec - Materinski dan:
je neformalen praznik, posvečen materam. Praznovanje materinskega dne
izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po
prvi svetovni vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi
svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj,
potem pa prestavljen na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni
materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni
praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino
oznanjenje, torej 25. marec.
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PESNIMO
POMLAD
I
Pomlad na vrata trka,
vse cveti, se prebuja,
poletje vanjo se preliva,
vse zori, vse bedi.
Jesen poletje že zakriva,
v razne barve vse spreminja.
Nato pa zima prihiti,
pokrajina takoj zaspi.
Spi, dokler pomladni topli veter ne prihiti.

Kim Barta

II
Mavrica čez nebo
barve steguje,
medtem ko dež škropi
in na nebu bedi.
Odseva se v kapljicah rose,
na listkih prebuja cvetlice
in kliče oddaljene ptice,
da vse prebudijo in pomlad poživijo.

Kim Barta
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Roksana Reljič
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ŽIVALSKI KOTIČEK
ŠTORKLJE
So veliki, dolgonogi, dolgovrati močvirniki z dolgimi krepkimi kljuni iz
družine Ciconiidae. Pojavljajo se na večini toplejših območij sveta in živijo
v bolj suhem okolju kot sorodne čaplje, žličarke in ibisi. Štorklje nimajo
sirinksa in so zato neme. Sporazumevajo se tako, da klopotajo s kljuni.
Številne vrste so selivske. Štorklje se večinoma prehranjujejo z žabami,
ribami, žuželkami, deževniki in drobnimi pticami ali sesalci. Obstaja 19 vrst
štorkelj, ki jih razvrščamo v šest rodov.
Štorklje so jadralci. To pomeni, da si pri letenju pomagajo s toplotnimi
zračnimi tokovi in tako prihranijo veliko energije.
Gnezda štorkelj so pogosto zelo velika in jih uporabljajo mnogo let.
Nekatera so v premer zrasla prek 2 metra, v globino pa okrog 3 metre.
Nekdaj so menili, da so štorklje monogamne, vendar pa to drži le do neke
mere. Partnerja lahko po selitvi zamenjajo in se selijo brez njega. Na svoje
gnezdo so navezane prav toliko kot na partnerja.
Zaradi svoje velikosti, serijske monogamije in zvestobe gnezdu, ki so si ga
izbrale, je mitološki in kulturni pomen štorkelj zelo velik.
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DOGODKI V MESECU MARCU
FLORA 2009
Leto je naokoli in spet je tu sejem FLORA. To je sejem, kjer se
predstavijo različna vrtnarska in cvetličarska podjetja ter podjetja za
urejanje vrtov in krajine. Je pa sejem tudi priložnost, da se na tekmovanju
Mladi vrtnar predstavijo bodoči vrtnarji s svojimi zasaditvami.
Tekmovanja so se udeležili tudi naši dijaki (Sandi Pajek, Tatjana Stajan,
Mateja Tertinek, Monika Šavora (vsi 1. APTI) in Nina Valcl, Denis Podaj
(oba 2. APTI)) pod mentorstvom prof. Gorazda Mauerja. Da so se na
tekmovanje lepo pripravili in da čas ter trud nista bila vržena stran, vidimo
pri nasadkih, ki so jim zelo lepo uspeli. Za njihove zasaditve jim lahko le
čestitamo. Marsikdo se bo najprej vprašal, katero mesto pa so dosegli?
Mislim, da je na to vprašanje dal najboljši odgovor mentor Gorazd Mauer,
ki je dijakom dejal: "Ni pomembno, katero mesto dosežete, bolj pomembno
je, da ste bili danes med smetano bodočih vrtnarjev." S to trditvijo se
popolnoma strinjam, saj je veliko dijakov, ki so sodelovali na tem
tekmovanju v preteklosti, ostalo v tem poklicu in so sedaj zelo uspešni.
Simon Gračner
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EKSKURZIJA NA DUNAJ
Po tednih čakanja je vendarle napočil dan, ko smo se odpravili na Dunaj.
Tisti, ki so prvič odšli na pot proti Dunaju, so se najbrž spraševali, kaj jim
lahko ponudi to mesto, drugi, ki smo že bili na Dunaju, pa smo se spraševali,
če si bomo ogledali tudi kaj takšnega, kar še do sedaj nismo videli. Torej,
vsi smo imeli določen cilj.
Naš prvi cilj je bil Schonbrunn, kjer smo si ogledali dvorec in park
Schonbrunn, kjer je bila letna rezidenca Habsburžanov, nato pa smo se
odpravili proti živalskemu vrtu, za katerega Avstrijci pravijo, da je to
najlepši živalski vrt na svetu. Na enem mestu lahko najdete živali iz vseh
kontinentov, skupaj več kot štiristo različnih živalskih vrst.
Po ogledu smo se vsi strinjali, da so nam najbolj ostali v spominu: netopir,
polarni medvedi, zlati čopasti pingvini, flamingi, meduze, pande, žirafe in
pav, seveda pa so bile zanimive tudi druge živali.

Po ogledu živalskega vrta smo se odpravili proti
smo opravili krožno vožnjo po Ringu, kjer smo
najpomembnejših stavb. Sledil je peš ogled centra
najbolj očarala Štefanova cerkev, večino dijakov
ulični umetnik.
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centru Dunaja. Najprej
si lahko ogledali nekaj
Dunaja. Vsekakor nas je
pa po mojem žvižgajoči

Ker čas hitro beži, se je že bilo potrebno odpraviti proti zabaviščnemu
parku Prater, kjer so prišli na svoj račun dijaki, ki imajo radi adrenalin in
tisti, ki imajo dober želodec. Manjkalo ni niti hitrosti, pa tudi ne smeha.
Za zaključek naše ekskurzije pa smo si privoščili ogled Hundertwasserjeve
vasice, predvsem njegove hiše.
Polni doživetij smo se odpravili nazaj proti domu. Zato, da je pot hitreje
minila, so poskrbeli tudi dijaki sami, ki so si med vožnjo zapeli. Vsi skupaj
že z nestrpnostjo pričakujemo nove tako zanimive in poučne ekskurzije.
Več o ekskurziji si lahko preberete na:
http://www.bts.si/novica.php?pid=210
Doživel in zapisal: Simon Gračner
Ostali dogodki:
O strokovni ekskurziji na Veterinarsko fakulteto, sejmu ALTERMED in
državnem tekmovanju v EKOKVIZU 2009 si lahko preberete na
http://www.bts.si/ pod NOVICE.
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