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Če česa, potem zagotovo ni manj-
kalo samozavesti, ne pri najmlajših 
– vrtičkarjev sicer ni bilo, a jih uče-
nje kitajščine skozi igro na Orehku 
in v Mavčičah obiskuje kar trideset, 
v OŠ pa se ta azijski jezik uči kar 75 
učencev od 1. do 9. razreda – ne pri 
gimnazijcih (kitajsko se jih uči 36), ki 
so opravljeni v rdeče-črno, združili 
eleganco in tradicionalno kitajsko 
rdečo barvo, barvo veselja, sreče, 
tudi bogastva. Čeprav so občinstvo 

nagovorili in ga skozi raznovrsten 
program seznanjali s poučevanjem 
kitajščine v slovenskih šolah, z zna-
čilnostmi kitajskega novega leta in 
kitajskim horoskopom tako v slo-
venskem kot kitajskem jeziku, je šlo 
brez zatikanja … no, za kitajščino bi 
težko sodili. Dvome je razblinilo za-
dovoljstvo tistih iz občinstva, ki ta 
najbolj razširjeni materni jezik na 
svetu – govori ga kar 1,3 milijarde 
ljudi – popolnoma obvladajo, zla-
sti Chen Jiana, kitajskega direktorja 
Konfucijevega inštituta, s katerim v 
letošnjem šolskem letu Gimnazija 
Kranj in OŠ Orehek sodelujeta pri iz-
vajanju projekta Spoznavanje kitajske 
kulture in jezika. 

Od 7. do 9. razreda osnovnih šol 
je to že izbirni predmet, na srednjih 
šolah kitajščino kot drugi jezik še 
čakajo. Jian je z navdušenim nago-
vorom v kitajščini poskrbel za smeh 
in dobro razpoloženje, ki so ga vsake 
toliko časa dvigali tudi pevski nasto-
pi otrok. In ti niso le peli kitajsko, 
temveč so pesem na ustih pospremili 
še z gibanjem z azijskim pridihom. 
Zborček od 1. do 3. razreda je zapeli 
Srečno novo leto (Xin nián hăo), kar je 
pravzaprav kitajski praznik pomladi, 
čas, ko je treba počistiti svoja domo-
vanja, bogato napolniti mize ter pro-
store in ulice odeti v rdečo, učenci od 

3. do 5. razreda so upesnili Deklico iz 
blata, tisti od 6. do 9. pa skladbo Kje 
je pomlad.

Veliko ponavljanja, pa gre!
»Težka je kitajščina, da, sploh pismen-
ke,« je povedala najbolj zgovorna od 
petošolcev. »Besede si lahko zapo-
mniš edinole tako, da jih velikokrat 
ponoviš. Učita nas pa učiteljica Nina 
Ovsenek in neka Kitajka … Ne vemo, 
kako ji je ime ... Suši ...« »Ja, težko 
je izgovoriti moje ime,« je povedala 
mlada Xú Xiăo {šišao}, »sicer pa jim 
gre vsem kitajščina zelo dobro z je-
zika. Prepričana sem, da bi jih v Aziji 
razumeli, čeprav so šele začetniki,« 
je zadovoljna učiteljica, ki pri učnih 
urah sodeluje s slovensko učiteljico 
sinologinjo, Ovsenekovo. »Tudi jaz 
mislim, da gre vsem zelo dobro, vse 
v zvezi z jezikom in kulturo jih zelo 
zanima, da se kar čudim temu, zato 

menim, da bo v prihodnje za to še več 
zanimanja.« Taka je želja tudi kranj-
ske gimnazije, ki je vstopila v posto-
pek pridobivanja Konfucijeve učilni-
ce; ta naj bi postala regijsko središče, 
s katerim bodo sodelovale gorenjske 
šole, zainteresirane za poučevanje ki-
tajščine. 

Obvladanje tega jezika bo namreč 
v prihodnosti nepogrešljivo in tega se 
še bolj kot otroci zavedajo dijaki. »Lo-
til sem se je predvsem iz radovedno-
sti, morebiti pa pozneje celo najdem 
kakšno službo na tem področju,« je 
razmišljal gimnazijec Peter Aleksan-
der. »Je pa učenje kar zahtevno … 
en samoglasnik se, na primer, lahko 
bere na štiri različne načine. A če bi 
dve leti res pridno delal, bi se je lahko 
dobro naučil. Predvsem pa je zanimi-
vo, kako že skozi jezik ugotoviš, kako 
zelo drugačen je od zahodnega vzho-
dnjaški način razmišljanja.« Podobno 
razmišlja Petra, ki namerava študirati 

prevajalstvo, morebiti prav iz kitaj-
ščine. »Jo je pa lažje govoriti kot peti, 
ker moraš med petjem paziti še na to, 
kako boš zapel,« je povedala potem, 
ko so za konec v zboru zapeli pesmi 
Sladko kot med in Zavihtimo vesla. 

Nato so jih z obiskovalci res za-
vihteli, saj so jim razkazali okrasitev 
glavnega stopnišča, ki bo celo leto v 
znamenju konja, v katerega je v pe-
tek prestopil kitajski svet, ter kitajski 
kotiček, oblikovan kot vhod v Konfu-
cijev tempelj, skupaj s pismenkami, 
razloženimi tudi v slovenščini. Za ko-
nec so se okrepčali še s kitajskimi do-
brotami in nazdravili letu konju – to 
naj bi bilo dinamično in aktivno leto, 
ko se bomo pripravljeni spopasti s te-
žavami in novimi izzivi, smo izvedeli 
med prireditvijo. Sliši se potrebno in 
obetavno – kot kitajščina na ustih 
slovenskih otrok.

*Srečno novo leto

Takole razpoloženi in neobremenjeni so otroci peli, starši so žareli od ponosa, mlajše sestrice in bratci pa mahali na 
oder in se pozibavali ob azijskih melodijah.

Zadovoljni, ker se je učenje 
kitajskega jezika na Gimnaziji 
Kranj, v Osnovni šoli Orehek in 
njeni podružnici Mavčiče tako 
dobro prijelo ter med otroki 
povzročilo toliko zanimanja in 
radovednosti, so v petek na 
kranjski gimnaziji z združeni-
mi močmi pripravili slovesno 
praznovanje kitajskega novega 
leta. To priložnost so otroci in 
dijaki seveda izkoristili, da so 
povabljenim gostom, staršem in 
drugim radovednežem, pokaza-
li, česa vsega so se v teh nekaj 
mesecih že naučili.

Kitajsko novo leto  V kranjski gimnaziji proslavili vstop v leto konja – Otrokom gre kitajsko dobro z jezika

Za zidovi je odmevalo Xin nián hăo!*

Glavno stopnišče kranjske gimnazije, okrašeno v slogu kitajskega leta konja. 
Če nekomu zaželimo moč konja ali zmaja, pomeni, da mu želimo moči in 
uspeha v novem letu.

Po zelo uspešnem lanskem projektu 
prenove mladinske sobe so mladi 
svojo pozornost v letošnjem šolskem 
letu usmerili k odgovorni potrošnji. 
»Raziskali bomo, kakšen vpliv in po-
sledice ima vsakodnevna raba pla-
stičnih nakupovalnih vrečk. Da pa 
ne bo ostalo samo pri besedah, smo 
šli še korak naprej. Ponovno bomo 
uporabili odpadni material, tokrat 
odslužene dežnike, iz katerih že na-
stajajo unikatne in predvsem upo-
rabne nakupovalne vrečke,« pravi 
Tina Vrčon, vzgojiteljica v dijaškem 
domu. Pri interesni delavnici dekleta 
tako pridno krojijo in šivajo. Ker se je 
nabralo precej dežnikov, jim dela ne 
primanjkuje. Pri tem jih spodbuja 
misel, da bodo tako pomagale sovr-

stnikom iz socialno šibkejših družin. 
S prodajo vrečk bodo namreč zbira-
le sredstva za šolski sklad. Ne ravno 
običajne nakupovalne vrečke bodo 
prvič predstavile na informativnem 
dnevu 14. in 15. februarja, kjer jih 
bodo ponudile zaposlenim in sošol-
cem, nato pa nameravajo dekleta 
pripraviti še stojnico za širšo javnost. 
K. Ž.

Iz dežnikov nastajajo 
nakupovalne vrečke

Ajdovščina – Tudi letos v 
dijaškem domu Srednje šole 
Veno Pilon Ajdovščina nadalju-
jejo projekte, ki so trajnostno 
naravnani. 

Trajnostno naravnana mladina  Lani 
prenova mladinske sobe, letos krojenje

Foto arhiv dijaškega doma Sre-
dnje šole Veno Pilon Ajdovščina

Lokalc pogosto poln
Brezplačni mestni promet  Za zdaj le v Velenju in Novi Gorici

Mateja Kotnik

V mestni občini Velenje omogočajo 
brezplačne vožnje s svojim rumenim 
»lokalcem« že od prvega septembra 
2008, ko so podpisali koncesijsko 
pogodbo za osem let s podjetjem 
Izletnik Celje. Župan Bojan Kontič 
pravi, da se je lokalc zelo lepo prijel 
in da ga uporabljajo vse generacije. 
Na dan se z njim prepelje okoli 1500 
potnikov. Velenjski lokalci vozijo na 
petih progah, ki imajo 43 postajališč, 
tam lokalc počaka vsakih petnajst 

minut, le ob sobotah, nedeljah in 
praznikih je tam vsako uro. Prvi za-
pelje z glavne avtobusne postaje v 
Velenju tri minute čez šesto zjutraj, 
odhod zadnjega pa je tri minute čez 
osmo zvečer. Na eni od linij je vozilo 
prilagojeno za vožnje oseb z omeji-
tvami.

Lani so v Velenju razvili aplikaci-
jo, ki uporabnikom pametnih tele-
fonov z operacijskim sistemom An-
droid zagotavlja ažurne informacije 
o času prihodov lokalca na želeno 
avtobusno postajališče. Za uvedbo 
lokalca, ki občino stane dobrih 350 
tisoč evrov na leto, so se odloči-
li zato, da bi razbremenili mestno 

jedro, reševali težave v mirujočem 
prometu, zmanjšali onesnaženost 
zraka v mestu, pešcem in kolesarjem 
pa omogočili varnejše gibanje v sre-
dišču mesta.

Že od leta 2007 pa je mestni avto-
busni prevoz brezplačen tudi v me-
stni občini Nova Gorica. Poteka na 
območju dveh občin: mestne obči-
ne Nova Gorica in občine Šempeter 
- Vrtojba, zato si delijo tudi stroške 
zanj. Sedemdeset odstotkov pokrije 
novogoriška občina, trideset pa ob-
čina Šempeter - Vrtojba. Tudi v Novi 
Gorici so se za brezplačne prevoze 
odločili predvsem zato, da bi zmanj-
šali število avtomobilov v mestu. 

Velenje in Nova Gorica sta med 
redkimi, če ne celo edini sloven-
ski mesti, ki svojim prebivalcem 
in obiskovalcem skozi vse leto 
ponujata brezplačne mestne 
prevoze. Ne le da prispevajo k 
čistejšemu okolju in zmanjšuje-
jo pritisk avtomobilske ploče-
vine v mestnih središčih, v času 
krize imajo tudi pomembne 
socialne učinke. »Mnogi bi imeli 
brez njega bistveno bolj ome-
jeno mobilnost,« je prepričan 
velenjski župan Bojan Kontič.

Velenjski rumeni »lokalc« Foto arhiv občine


