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Črt Ernesto Perharič Bailey

.

Po dosežkih, zavzetosti in pripravljenosti za pomoč izstopa že od prvega letnika, ko je dosegel zlato priznanje na
državnem tekmovanju iz logike. Na istem tekmovanju je
v drugem in tretjem letniku dobil srebrno priznanje. Zelo
uspešen je bil tudi na tekmovanjih iz matematike in fizike,
za raziskovalno nalogo iz matematike je prejel srebrno priznanje. Nagrajen je bil na literarnem natečaju Kons, igral
v šolski nogometni ekipi ter snemal poljanski božično-novoletni koncert. Ob vsem šolskem in zunajšolskem delu je
našel čas, da je številnim dijakom pomagal pri matematiki; s tem je je dopolnil podobo odličnosti, ki bo preživela
njegovo šolanje na Poljanah.
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Tine Sedej
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Tine Sedej trenira atletiko. Vsa štiri leta je Gimnazijo Poljane zastopal na tekmovanjih v atletiki in krosu, na Ljubljanskem maratonu in Teku trojk. Na regijskih prvenstvih
se je redno uvrščal med prve tri. Zelo uspešen je bil tudi
v državnem merilu (vedno med prvimi desetimi). Največji
uspeh je dosegel na Teku trojk 2017, ko je moška trojka
Gimnazije Poljane pometla z vso slovensko konkurenco,
za seboj pustila vse favorizirane ekipe športnih srednjih
šol in zmagala.
Še pomembnejši je Tinetov spoštljiv odnos do sotekmovalcev, njegov fair play. Na letošnjem jesenskem krosu v Tivoliju si je že v drugem krogu pritekel drugo mesto. Vodilnemu je sledil tudi v zadnjem – tretjem krogu. Sto metrov pred
ciljem se je ta zmedel in pozabil, kam mora zaviti. Tine bi
ga lahko prehitel in zmagal, pa ni; tekmeca je usmeril na
pravo pot in pritekel v cilj za njim. Profesorji – spremljevalci, trenerji in organizatorji so ostali brez besed, nato so mu
zaploskali in mu čestitali. Tudi s takšnim ravnanjem si je
zaslužil poljansko ptico.
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Nadja Štradjot
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je bila skozi štiri leta zelo uspešna učenka in dosegala je
zlata in srebrna priznanja na tekmovanjih z različnih področij, od biologije do španščine in angleščine. V prvem in
drugem letniku je bila predsednica razredne skupnosti in
v vseh štirih predstavnica razreda v dijaški skupnosti; zadnje leto je bila v njenem predsedstvu ter sodelovala pri
številnih projektih od Poljanfesta do tematskih dnevov, ki
so življenju šole odprli nove razsežnosti in ga popestrili.
Ob tem je aktivno delovala v ljubljanski in slovenski dijaški
skupnosti. Sošolci in učitelji jo poznamo kot pozitivno naravnano osebo z dobrimi idejami, ki jih zna uresničiti, ter
kot sposobno organizatorico in voditeljico. Poljane ji izrekajo hvaležno priznanje.

Ravnatelj Gimnazije Poljane

Bojan Bogatec Končan
Ljubljana, 17. 6. 2019

POLJANSKA PTICA

.

Simon Moe
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je bil uspešen pri šolskem delu in na številnih zunajšolskih
področjih. Kot tutor je pomagal drugim dijakom, dosegal je priznanja na tekmovanjih iz angleščine in slovenščine, pisal prispevke v revijo Pravi kot ter bil dve leti predsednik razredne skupnosti in predstavnik v šolski dijaški
skupnosti. Organiziral je več dogodkov, med katerimi so
bile posebej odmevne vzporedne parlamentarne in predsedniške volitve na šoli. Bil je v organizacijskem odboru
božično-novoletnega koncerta, aprila letos je organiziral
koncert poljanskih bendov. Simonovi uspehi na filmskem
področju so se začeli s posebno omembo žirije na festivalu
Zoom v prvem letniku, v drugem se je njegov film uvrstil
med deset najboljših. Postal je član žirije mednarodnega
filmskega festivala Lucas v Frankfurtu. Simon je samoiniciativen; premore željo po spremembah in sposobnost,
da jih uresničuje, premore zavzetost in delavnost. Simon je
človek, kakršne išče poljanska ptica.
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Poljanski oder
je letošnje šolsko leto zaznamoval z avtorskim projektom Razred.
Pod vodstvom Juša Zidarja se je izlevilo devet vztrajnih ustvarjalcev, ki so se podali na raziskovanje lastnega izraza v odrski govorici. Branje poezije je vodilo do premišljevanja o eksistencialnih vprašanjih, ki so postala skupni imenovalec tém, o katerih so
mladi spregovorili v svojem jeziku. Radosti in bolečine so skozi zanimiv, odkrivateljski proces in improvizacijo ustvarile številne fragmente. Ti so se sčasoma izčistili in nastale so samostojne odrske
slike. Skozi mnoge vaje so se povezale v prizore zgodbe o razredu občutljivih iskalcev ljubezni, prijateljstva in smisla. S strganjem
lupine videza do ranljivega jedra slehernega posameznika.
Šola, starši, red, čakanje, minevanje časa, odkloni, norost in zorenje so motivno vezivo predstave, ki mladim pomagajo najti
mesto v družbi. Sidranje je večinoma mučno, četudi ga mehčajo
prebliski radosti. V disharmoničnem prepletu skrajnosti in vmesnosti pa se nujno drami poetični lirizem, ki v poslednjih besedah
Razreda trpko skušnjo povzame, se nostalgično od nje poslovi in
napove prihodnost : vse še prihaja.
Jakob Adamič Šeme, Sara Dimitrovski, Kaia Grobovšek, Maks
Mihajlović, Ana Pribošič, Nastja Prijatelj, Matic Smolič, Eva Ule
in Neža Vadnjal so ustvarili dramski tekst in ga odrsko realizirali.
Profesionalno vodeni so bili odlični. Tudi kostumografija in oblikovanje plakata Blažke Kotar ter oblikovanje zvoka Jona Napotnika sta predstavi pomagala zaživeti v presežnem smislu.
Zavzetost, delo in kreativnost so kriteriji, po katerih si ustvarjalci
predstave Razred zaslužijo najvišje priznanje Gimnazije Poljane –
poljansko ptico za leto 2019.
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Dekliška odbojkarska ekipa
Gimnazije Poljane
je letos dosegla za našo šolo izreden ekipni uspeh. Uvrstila se je
na državno prvenstvo, zmagala v četrtfinalu in v polfinalu zaključila na 3. mestu. Za napredovanje v finale je bilo potrebno
osvojiti prvo oziroma drugo mesto. Športna sreča nam ni bila
naklonjena, ob drugačnem žrebu vrstnega reda tekem bi bil rezultat lahko drugačen.
Generacija igralk, ki je letos zastopala našo šolo, se je v dobršni
meri kalila štiri leta. Pet igralk končuje šolanje pri nas. V ekipi
se je vzpostavila prava kemija, povezanost, zaupanje in zavezanost istemu cilju.
Vse dijakinje z izjemo dveh bivših igralk imajo vsak dan klubske
treninge, ob vikendih pa tekme. Poleg tega uspešno opravljajo
šolske obveznosti in so aktivne tudi na drugih področjih. Nekatere so za šolsko ekipo postavile na kocko svoje fizično zdravje
in igrale z le delno pozdravljenimi poškodbami, druge so vzele
v zakup utrujenost na klubskih tekmah. Njihova požrtvovalnost
na igrišču je bila neverjetna. Pokazal se je pravi poljanski duh:
ni nemogočih situacij, ni nerešljivih žog, medsebojna pomoč, vsi
za enega in eden za vse.
Ekipo so sestavljale: Zala Bajec, Ula Koletnik, Jolanda Hozjan,
Amina Kenda, Maša Orelj, Manca Babič, Una Ljubin, Ana Maglov, Nika Smole in Živa Korošec, vodila jo je Ksenija Blažin. Za
njihovo predanost in uspeh se jim šola zahvaljuje s skupinsko
nagrado Poljanska ptica.
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