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1. CPP IN PP 
Sporočamo, da se je 6. novembra pričel tečaj CPP. Naknadno se tečaju ne morete več 
pridružiti. Prva pomoč pa se prične 20. novembra. 
 
 
2. OGLED KNJIŽNICE OTONA ŽUPANČIČA 
V petek, 20. oktobra so si dijaki prvih letnikov ogledali knjižnico Otona Župančiča. Najprej so 
poslušali predavanje o nastanku, poteku in uporabi knjižnice, potem pa si še ogledali 
posamezne oddelke. Ogledali so si tudi ohranjene predmete iz Župančičevega stanovanja.  
Vsi dijaki so za spomin dobili knjigo Lučke Kajfež Bogataj – Planet, ki ne raste. 
 
 
3. PROJEKT PAMETNA SLOVENIJA 
V petek, 20. oktobra, so se dijakinje Neža, Anja, Vesna, Iza in Sandra iz 2.Ca prvič udeležile 
projekta Pametna Slovenija. Tam so se spoznale z dijaki sodelujočih šol, in sicer Litostroj Šiška, 
ŠC Škofja Loka in PTT. Začeli so z vajami z akrobatsko košarkarsko ekipo Dunking Devils, to so 
štafetne in atletske igre. 
 
Po malici so se pogovarjali o aktualnih temah in izražali svoja mnenja. 
 
V soboto, 21. oktobra, so debatirali o prihodnosti mladih v Sloveniji, kjer so slišali pametna 
mnenja in vidike drug drugega. 
 
V sredo, 8. novembra, pa smo na naši šoli gostili dijake omenjenih šol. 
 
Rezultati dijakov, ki sodelujejo pri tem projektu, pa bodo vidni na glavnem odru na sejmu 
Informativa. 
 
 
4. KRVODAJALSKA AKCIJA 
V petek, 20. oktobra, se je 10 dijakov, prof. Peteros in ga. ravnateljica udeležilo krvodajalske 
akcije. Naslednja podobna akcija bo še aprila. 
 
 
5. EURO TEKMOVANJE 
V torek,7. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje GENERACIJA EURO, kjer tekmujejo mladi 
iz celotnega območja EU. Našo šolo so zastopali Neža, Sanja, Jakob in Lan iz 2.Da razreda. 
Dosegli so 80%(odstotni) uspeh, za kar jim iskreno čestitamo. 
 
 



 

6. ČEBELARSKI KROŽEK 
Vse dijake in učitelje ponovno vabimo v čebelarski krožek v torek, 14. novembra, osmo uro, 
ob 13:45 v učilnico 16. Vabita vas prof. Maja Fabjan in čebelar Gorazd Trušnovec. 
 
 
In še lepa misel za današnji dan 
Bolje se je naučiti nepotrebno kakor ničesar. 


