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DAN OBLIKOVALCEV
DAN OBLIKOVALCEV
Dan oblikovalcev je tako kot dan medijcev in frizerjev potekal na daljavo, virtualno, kar se nam je zdelo zelo iznajdljivo glede na trenutne razmere. Vendar
bi se kljub temu naslednja leta raje udeležile FOMB-a v živo.
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Žiga Pavlovič

dnosti tudi same dosežemo nekaj
podobnega. Upamo, da bodo nekoč
naša dela vsaj polovico tako dobra
kot ta, ki smo jih lahko videle.
Navdušila nas je tudi pogovorna
oddaja z glasbeno skupino Maruleki. Všeč nam je bilo predvsem
to, da izvajajo rock glasbo, saj tudi
same uživamo v tej zvrsti glasbe.
Izvedele smo tudi, da bodo kmalu
izdali svoj album, zato upamo, da
ga bomo lahko ob izidu poslušale.
Temu je sledil intervju z Žigo
Pavlovičem, ki je predstavil svoje delo, hkrati pa tudi predstavil
in razložil pomen medijskega laboratorija, vezanega na virtualno
produkcijo. Tudi same smo zelo
zainteresirane za virtualni svet, VR
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Virtualna razstava
13.20
Maruleki
13.30
Žiga Pavlovič
14.05
Otvoritev razstave Vetrinjski dvor
Natečaj FOMB: promocijski in darilni izdelki
14.10
Tina Alina Vever in Alen Rojht
14.15
izr. prof. dr. Sonja Šterman
15.04
Natečaj FOMB: modna ilustracija
15.05
Predstavitev terenskih vaj 2019
15.20
Natečaj FOMB: strip
15.25
Denis Štajdohar
15.35
Tina Alina Vever in Alen Rojht
15.40
Natečaj FOMB: plakat
Natečaj FOMB: film
Natečaj FOMB: fotografija
Natečaj FOMB: pričeske
Festival nas je zelo navdušil,
spoznale smo veliko novih stvari
in dobile veliko informacij. Za
nas je bil najboljši del predvsem
prilagojen pouk, saj nam tako ni
bilo treba tega tedna pred počitnicami preživeti pri običajnem
pouku. Hvaležne smo, da smo
lahko začutile utrip festivala, ki
ga soustvarjamo tako dijaki kot

učitelji in mnogi gostje kljub težkim razmeram zaradi epidemije.
Doživele smo ga kot poseben in
nepozaben dogodek. Upamo, da
bo prihodnja leta potekal v živo
v Mariboxu, da ga bomo lahko
spremljale tudi v živo.
Tamara Beber, Neja Lorenci,
Gloria Sukič in Mineja Vučko

Foto: vir spletna stran SŠOM

Dan oblikovalcev je tako kot dan
medijcev in frizerjev potekal na
daljavo, virtualno, kar se nam je
zdelo zelo iznajdljivo glede na trenutne razmere. Vendar bi se kljub
temu naslednja leta raje udeležile
FOMB-a v živo in doživele njegov
pravi čar. Upamo, da nam bo to čim
prej omogočeno in se bomo lahko
vrnili k običajnemu življenju. Sicer
pa nam je bilo zelo všeč predvsem
to, da smo ob ogledu festivala lahko tudi pile in jedle ter bile v udobju svojega doma.
Zelo nas je navdušila uvodna
glasbena točka, ki so jo izvedli trije
izjemno talentirani dijaki naše šole.
Všeč nam je bilo predvsem to, da
je deklo pelo v angleščini, saj smo
imele občutek, da se je njen glas v
tem jeziku res približal angelskemu
petju.
Zatem je potekala predstavitev
različnih delavnic, ki so se jih udeležili dijaki. Všeč nam je bilo, da so
v predstavitev vključili tudi intervjuje s profesorji in z dijaki, ki so
predstavili namen, potek in temo
delavnic. To nas je navdušilo zlasti
zato, ker so tako v program vključili večino sodelujočih, tako da se
je vsak lahko počutil sprejetega v
šolsko okolje.
Med ogledom razstave se nam je
malce zazdelo, da morda ravno ne
sodimo na to šolo, saj smo videle
mnogo lepih, unikatnih, kreativnih
in čudovitih del, pravih mojstrovin.
Kljub temu pa vemo, da lahko z
veliko dela, truda in vaje v priho-

in video igre, zato nas je njegova
predstavitev zelo pritegnila. Vesele smo bile, da smo izvedele veliko
novih stvari in tako razširile svoje
znanje o tej temi. Predstavil je tudi
Global Game Jam, dogodek, ki je
namenjen zabavi, povezani s kreativnostjo in ustvarjanjem video
iger, za kar imajo 48 ur časa. Navdušil nas je tudi njegov zaključek,
ki je bil kratek, a hkrati izrazit in
koristen.
Nato smo si lahko ogledali
razstavo del dijakov v Vetrinjskem
dvoru, ki so bila lepa, enkratna,
kreativna in posebna. Temu je sledila še ena odlična glasbena točka
skupine Maruleki, ki je FOMB
izpopolnila s posebnim čarom in
energijo.
Sledil je pogovor s predavateljico
predmetov oblikovanja na Fakulteti za strojništvo Sonjo Šterman.
Predstavila je svojo pot od začetkov
izobraževanja do zdaj, svoje delo,
kako to poteka v času epidemije,
svoje doživljanje tega in svoje življenje. Navdušil nas je njen odnos
do študentov, ki so šele na začetku svoje poti. Izvedele smo veliko
novih in koristnih informacij o
projektih, ki jih izvaja s študenti, in
nam bodo v prihodnosti velikokrat
pomagale in nam s tem olajšale
naše delo.
Sledila je predstavitev del modnih oblikovalcev, nato pa izjemna
in presenetljiva video dela o raznih
zanimivostih, ki so si jih dijaki ogledali na terenskih vajah v Benetkah
in jih predstavili. Temu so sledili
stripi naših oblikovalcev, ki so bili
zelo kreativni in zanimivi, s tem pa
so se nam tudi vtisnili v spomin.
V zadnji pogovorni oddaji se je
predstavil industrijski oblikovalec
Denis Štajdohar, ki oblikuje fitnes
naprave. Predstavil je svoje šolanje
in študij ter cilje, ki jih je dosegel.
Omenil je še svojo ljubezen do
fitnesa, telovadbe, ki mu pomaga
pri oblikovanju naprav.
Zadnji glasbeni točki je sledila
še predstavitev plakatov. Med njimi se je pojavil tudi naš, kar nas je
kar malce presenetilo. S tem se je
dan oblikovalcev zaključil.
Nato smo si ogledali še animacije, ki so bile zelo zanimivo narisane
in predstavljene. Všeč nam je bilo
predvsem to, da so bile drugačne in
so se razlikovale od ostalih, s tem
pa so nam dale tudi veliko novih
idej.

13.00
Izsek iz delavnic

Festival oblikovanja Maribor

Sonja Šterman

Denis Štajdohar
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NOTRANJI SVETOVI

IZRAZIMO NOTRANJI
SVET V BARVNIH
PODOBAH

UJEMANJE NOTRANJIH SVETOV
Namen te delavnice z naslovom Dotik med svetovi je bil predstaviti, kako lahko vsak od nas s svojim svetom
oz. izražanjem čustev vpliva na svet druge osebe, trči vanj, bodisi svet sorodnika, prijatelja ali pa popolnega
neznanca na ulici.
Delavnica je potekala pod vodstvom profesorice slovenščine Mojce Gornik Brodnjak, ki je svet občutkov
dijakom predstavila na zanimiv način. Dijaki so v delavnici uživali, ker je temo oz. vsebino predstavila na nekoliko šaljiv način. Tako so se mnogo lažje odprli in povedali svoje mnenje. Tudi nas, ki smo jih obiskale, da
napišemo prispevek za časopis Festivalko, so hitro vključili v pogovor.
Vzdušje na tej delavnici je bilo res prijetno, sproščeno, saj so vsi zelo uživali.

Foto: Denis Sovec

Delavnica Moj svet

SVET VITAMINOV
S sošolci smo bili udeleženi v delavnici z naslovom Svet vitaminov,
ki jo je pripravila in usmerjala gospa Karmen Jurčevič, profesorica
kemije. Začeli smo jo polni energije, saj nas je že v začetku na mizah
pričakal posladek. Tema delavnice
nam ni bila razkrita takoj, zato smo
začeli z naštevanjem sadja in zelenjave ter ugibali, kakšen bo potek
naše delavnice.
V skupinah smo raziskovali vloge
posameznih vitaminov, kaj nam
prinesejo dobrega in kaj slabega.
Pripravili smo plakate in kratke
predstavitve ter jih predstavili sošolcem. Med predstavljanjem je
bilo prisotnega veliko smeha, saj
smo razred, ki se rad zabava. To je
bil le prvi del delavnice, v drugem
delu smo učilnico zamenjali z laboratorijem. V laboratorij smo se
podali z veliko radovednostjo, saj
nas je zanimalo, kako ugotovimo
količino vitamina C v sadju in zelenjavi. Razdelili smo se v dvojice
in vsaka je dobila svoj vzorec, ki

Delo v laboratoriju

SVET V MENI
Delavnica z naslovom Svet v meni
je potekala pod vodstvom šolske
svetovalne delavke Katje Kokol, ki
je profesorica psihologije. Dijaki so
spoznavali svoje notranje občutke oz. občutke posameznika. Po
mnenju profesorice so bili dijaki
zelo aktivni, zelo odprti in razumevajoči. Nekoliko nelagodja jim
je povzročila le igra pantomime, ki
je zahtevala, da dijaki nastopijo in
pred ostalimi dijaki predstavijo oz.
zaigrajo določeno nalogo.
Na delavnici so se pogovorili o
tistih stvareh, ki jih ob negativnih
trenutkih lahko sprostijo. Najpogosteje so navajali glasbo, druženje
s prijatelji, pogovor, športne aktivnosti …
Rdeča nit vseh treh delavnic so
bila občutja, čustva, kaj doživljamo
ob nekem dogodku, izkušnji, kako
zunanji svet vpliva na naše počutje
in ga sooblikuje. Ker se dandanes o
tem govori zelo malo, so bili dijaki
sprva kar zadržani, bilo jim je tudi
neprijetno. Mislimo, da je to velik
problem današnje generacije, saj
si ljudje vedno manj upamo izražati svoje mnenje in počutje, zato
menimo, da se bi takšnih delavnic
morali udeležiti večkrat.
L. Bricman, M. Šmid in L. Živko

SVET GRAMOFONSKIH PLOŠČ
ga je najprej bilo treba utekočiniti. Dela smo se veselili, saj smo vsi
bili navdušeni nad uporabo paličnega mešalnika. Ko smo sadje in
zelenjavo (kivi, oranža, grozdje,
kumarica, paprika, limona, grenivka) utekočinili, smo soku dodali
klorovodikovo kislino in škrobovico. Nato smo kapljico po kapljico
dodajali jodovico. Šteli smo kapljice in jih dodajali, dokler sok ni
spremenil barve v modro. Nekateri
so za to porabili pet minut, drugi
pa veliko več. Več vitamina C vsebuje snov, dlje bo potrebovala, da
spremeni barvo (torej več jodovice
smo morali dodati). Sklepali smo,
da bo največ vitamina C vsebovala
limona, vendar smo po izvedenem
poskusu ugotovili, da je to paprika.
Predvsem smo bili navdušeni
nad delom v laboratoriju, saj smo
delali nekaj drugačnega, izven
naše stroke. Tjaša je poimenovala
našo delavnico »medijski tehniki
kuhajo«.
Sara Ploj
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Delavnico Mikrosvet gramofonskih plošč je vodil in usmerjal profesor Dejan Paska. Dijaki 2.aMT
so v njej aktivno sodelovali, spoznavali so gramofonsko ploščo oz.
vinilno ploščo kot analogni nosilec
zvoka, ki v zadnjem obdobju ponovno pridobiva pozornost. Spoznali so, kako delujejo gramofonske
plošče ter razliko med starim in
novim načinom hranjenja glasbe.
Profesor je dijakom na začetku
delavnice na kratko razložil potek dela, zgodovino gramofonskih
plošč in nato še njihovo delovanje.
V delavnici so dijaki imeli prilož-

nost videti gramofon in slišati različne gramofonske plošče, kar je
bil najzanimivejši del delavnice, saj
tega dijaki ne vidijo pogosto. Ob
poslušanju glasbe so dijaki lahko
slišali razliko med predvajanjem
glasbe na gramofonu in na elektronski napravi.
Cilj delavnice je bil seznaniti dijake z načinom, kako se je včasih
poslušalo glasbo, preden so obstajali mp3-predvajalniki ali telefoni,
in ali je ta način bil boljši oz. kakovostnejši kot današnji.
Anemari Hrastnik in Maša Potočnik

RAZISKOVANJE S POSKUSI
Na delavnici Svet raziskovanj nam
je profesorica Nevenka Letonja
razložila ter v živo in s pomočjo
projektorja pokazala nekaj poskusov, ki so jih pripravili dijaki višjih
letnikov.
Po uvodu smo se dijaki razdelili v
skupine in si izbrali poskus, ki smo
ga izvedli in posneli. Med snemanjem poskusov se nam je prigodilo
veliko zabavnih prigod, katerim
smo se zelo nasmejali in si jih
bomo zagotovo zapomnili.
Ko smo vse skupine končale s
snemanjem poskusov, smo jih poslali profesorici. Posnetke smo si
nazadnje tudi skupaj ogledali. Vsi
izvedeni in videni poskusi so bili
zelo zanimivi in poučni. V skupinskem delu in izvajanju poskusov
smo tudi zelo uživali in se hkrati
veliko novega naučili.
Lana Lužar in Iva Bednar
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V veliki predavalnici je potekala
delavnica Moj svet, ki jo je vodila
gospa Darja Kramberger, profesorica psihologije, sicer pa šolska
svetovalna delavka. Dijaki so svoja čustva in občutke risali v obliki
sveta. Opisali in označili so jih kot
pozitivne in negativne ter jim dodali lastnosti. Vse, kar občutijo v
svojem vsakdanjem življenju.
Risali so svet, v katerem je kopno
predstavljalo njihove osebne lastnosti, morja in reke so prikazovale
njihove najljubše stvari, dejavnosti,
ljudje pa so predstavljali psihično
podporo, ki jim v življenju pomeni največ. Drevesa so zaznamovala
njihove najpomembnejše dogodke
v življenju.
Namen delavnice je bil, da bi
dijaki raziskovali in spoznali svoje pozitivne občutke. Ena izmed
udeleženih dijakinj nam je zaupala
svoje doživljanje, povedala je, da
se je sprva počutila nekoliko nelagodno, saj težko govori o svojih
čustvih, medtem ko so drugi dijaki
povedali, da jim je tovrstno izražanje všeč. To potrjuje, da smo ljudje
zelo različni, nekateri bolj, drugi
manj zaupljivi, nekateri bolj, drugi
manj odprti.
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IZ SVETA PODZEMLJA V GORSKE VIŠAVE

GORSKI SVET

PODZEMNI SVET

Delavnico o podzemnem svetu
sta vodili gospa Petra Arnejčič
Munda, ki sicer poučuje strokovni
predmet frizerstvo, in gospa Tatjana Rupreht, ki koordinira izvajanje PUD-a. Dijaki so predstavljali
določene regije Slovenije, poudarek je bil na podzemnem svetu.
Bili so pozitivno navdušeni, delovno razpoloženi, nekaj težav se
je pojavilo pri zbiranju informacij
na spletu.
Namen delavnice je bil rudarjenje o svetovih, ki se na področju
Slovenije nahajajo pod površje. Cilj
delavnice pa je bil ustvariti zemljevid Slovenije z rovi, rudniki, jama-

Delavnico o gorskem svetu je vodil
gospod Štefan Hlebič, ki običajno
skrbi za nemoten potek dela v laboratoriju. Namen je bil spoznavanje
gorskega sveta - njegovih lepot in
nevarnosti. Dijak so pogledali film o
gori Mount Everest, ki se jim je zdel
zanimiv, saj nazorno prikaže težave,
ki se lahko pripetijo v gorah, in stiske plezalcev oz. alpinistov. Nato
jim je profesor prikazal in opisal
opremo za alpinizem, jim razložil
tehnike plezanja, vrste poškodb ter
težav, ki se lahko pripetijo v gorah
in kako se jim lahko izognemo.

mi in predstaviti raziskano področje ter izpostaviti zanimivosti.
Dijaki so delali v skupinah,
najprej so morali definirati različne
pojme, kot so rudnik, jama, geologija, nato so morali izpisati dvajset
ključnih besed, povezanih z izbrano temo. Morali so zbrati in preučiti gradivo o izbranem področju v
Sloveniji, nato pa s temi informacijami izdelati plakat, ki so ga na
koncu predstavili razredu.
Bili so veseli, ker so lahko svojo
kreativnost izrazili tudi z risanjem
raznih živali in rastlin.
L. Bricman, M. Šmid in L. Živko
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Oprema za alpinizem

L. Bricman, M. Šmid in L. Živko

DRŽAVE MALO DRUGAČE
V delavnici Obrisi držav malo
drugače smo raziskovali obrise
držav. Kaj lahko naredimo iz obrisov držav? Kaj vidimo v njih? Nas
na kaj spominjajo? So podobni
čemu, kakšni živali, vidimo v obrisu kakšno fantazijsko bitje? Nam
je kateri od obrisov držav posebej
všeč ali pa izgleda grozljivo kot prikazen iz globin morja?
Izbrali smo državo z obrisom,
ki nas je na nekaj spominjala, ali
smo v njej videli nekaj posebnega,
drugačnega, mogoče kakšno žival,

pošast, predmet ali cvet, rastlino ali
pa čisto nov svet ...
Tehniko smo lahko sami izbrali:
risanje s svinčnikom, z barvicami,
vodenkami, ogljem, izdelali smo
lahko mozaik ali pa uporabili fotoshop oziroma kak drug računalniški program.
S seboj smo prinesli dobro voljo,
domišljijo in voljo do ustvarjanja, z
vsem skupaj pa smo ustvarili nov
pogled na države.

Ukrajina

Avtorica: Ines Tašner

Avtor: Luka

E. Holcman, B. Hadner in I. Goričan

Avtor: Jason Unterlehner

Slovenija

Avtorice: Mrzlak, Petek, Smodiš

Avtorica: Laura

AVTOPORTRET

Belgija

Avtorica: Larisa

Avtor: Hameršak

Slovenija

Avtorice: Mrzlak, Petek, Smodiš

Avtor: Lučo Polenik

bolgarija
bolgarija

Dijaki so izdelovali avtoportret,
in sicer s pomočjo digitalne fotografije na telefonu. Nastajal je v
črno-beli tehniki. Kot je povedal
profesor umetnosti Zlatko Prah,
ki je vodil delavnico, je bil namen
naloge, da dijaki spoznavajo samega sebe, zakonitosti anatomije,
posebnosti posameznega obraza in
lasišča. Najprej so avtoportret narisali v črno-beli tehniki na papir in
kasneje tudi na platno.
Dijaki so bili veseli, ker so lahko
izrazili svojo kreativnost in veselje
do risanja. Pri tem so zelo uživali,
saj je bilo vzdušje sproščeno.
L. Bricman, M. Šmid in L. Živko

Avtorice: Colja, Kegl, Strniša

Avtoportret

Foto: Luka Matjašič

Avtorice: Mrzlak, Petek, Smodiš

IZDELAVA SPLETNIH VODIČEV
Tema delavnice je bila priprava
spletnih vodičev za spletna mesta.
Sodelovali smo v dvojicah. Učili
smo se, kako uporabljati aplikacijo
Vimeo za snemanje zaslona in oblikovanje videa ter aplikacijo Adobe
Spark za izdelavo naslovnih slik za
video vsebine. Začeli smo s spoznavanjem izdelave spletne strani, v
katero smo umestili prej posneti video. Spoznali smo obilo novih elementov, s katerimi smo lahko razvi-

jali našo vsebino in s tem popestrili
naše znanje o izdelavi spletnih vodičev za spletna mesta. HTML- in
CSS-datoteko smo pisali v aplikaciji Adobe Dreamweaver, ki nam
je zelo pomagal pri delu. Skupaj s
sošolci smo spoznali, da to delo ni
najlažje in moramo ceniti vse, ki se
s tem poklicno ukvarjajo.
F. Hodžić Kokol, R. Baumgartner,
T. Pratnekar in J. Ovčak

Avtoportret

Foto: Luka Matjašič

4

fomb.si

FOTOGALERIJA

Sreda, 21. 4. 2021

Uredništvo:
Anemari Hrastnik, Pascal Marič, Maša Potočnik,
Blaž Rihtarič

