Spoštovani bralci!
Pred vami je šolski časopis, ki ga vsako leto pripravijo dijaki in mentorica. Ob skrbnem zbiranju
člankov in iskanju zanimivih vsebin se vsakokrat spomnim, kaj vse počnemo na šoli in kaj vse dijake
zanima, spremlja, veseli … Časopis je odraz njihovega dela in obenem odraz našega dela na šoli
skupaj z učitelji in ostalimi zaposlenimi, ki skrbimo, da dan dnevu ni enak. Trudimo se, da vsako
vsebino naredimo koristno, zato povabimo dijake k vključitvi v različne krožke in druge dejavnosti.
Cilj izobraževanja na naši šoli ni samo učenje in obiskovanje pouka, pač pa tudi učenje za življenje in
sobivanje. Trudimo se vzpostavljati dobre medčloveške odnose in skrb za sočloveka, spoštovanje
drugačnosti v vseh pogledih.
Z veseljem se podpišem pod spremno besedo vašega časopisa, dragi dijaki.
Bralci, vi pa uživajte ob branju in listanju šolskega časopisa!
Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica STrŠ Ljubljana

uredniški odbor in oblikovanje: Živa Gajič in Teja Jenko 2. Ca
mentorica: Alenka Medved
s pomočjo učiteljic: Magde Horvath, Irene Koželj Urbanec in Tadeje Florjančič Zupančič
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MOJE JUTRO
Zjutraj na terasi privoščim si čaj,
gledam v daljavo, a ne vem, zakaj.
Oči opazujejo sonce, ko se budi,
takrat ko nekaj hiš še ne osvetli.
Nastavljam se soncu,
nov dan se začenja,
nočni mir počasi pojenja.
Vse glasneje okoli postaja,
meni pa se čaj na mizi ohlaja.
Mirno ga spijem, se nato uredim,
čez nekaj minut pa že po opravkih hitim.
Dan teče in jaz z njim,
a najbolj vesela sem jutra, ko se s soncem zbudim.
Da mi energijo, naprej stopava skupaj
in ob dnevnih spodrsljajih mi reče: »Ne obupaj.«
Ko pa sonce ostane za oblaki,
so zelo težki moji koraki.

SOČLOVEKOVA POMOČ
Videz ne naredi človeka
in marsikaj je bolj pomembno kot obleka.

A vem, da za vsakim viharnim dnem
pride sonce in spet z njim grem.

Če je človek slep, ljudi drugače spozna
in zelo hitro ugotovi, kakšno srce ima.
Kako zgleda, pomembno ni,
saj slepi človek lahko le predstavlja si.
Če je človek gluh, ne sliši petje ptic,
vidi pa gnezdo prvih sinic.
Opazuje sončni zahod, mesečino
in vidi, kako iz sodov priteče vino.
Če je človek invalid, ovire pač ima,
a marsikaj bolje kot zdrav človek narediti zna.
Če nimaš rok ali nog, ni konec sveta,
kljub temu se v življenju veliko narediti da.
Ljudje z ovirami resnično živijo
in so veseli, ko sočlovekovo pomoč dobijo.
Tjaša Zajc, 2. Cb
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17. EKO-PRAZNIK
Naša šola je v soboto, 8. 9. 2018, sodelovala s svojo stojnico na 17. EKO-tržnici v Ljubljani. Na ta dan
se na osrednji ljubljanski tržnici zberejo vrtci, šole, ekološke kmetije, podjetja – vsi, ki jih zanima
EKO.

Našo stojnico je vodila prof. Maja Fabjan, ki je mentorica čebelarskega krožka in šolskega vrta. Letos
so se dijaki aranžerskega programa prvič preizkusili v prodaji polstenih izdelkov, čajev in keramičnih
izdelkov. Na dogodku je bilo veliko obiskovalcev, prav tako tudi pred našo stojnico.
EKO-praznik je imel široko paleto
udeležencev in dogajanja, npr. delavnice
za pripravo cmokov (g. Knedel), za
pripravo čokoladnega namaz za bistre
glav'ce, za pravilno kuhanje testenin, za
pripravo rastlinskih paštet, tiramisuja in
še in še. Seveda je bila najbolj zanimiva
šola aromaterapije, ki je pokazala
izdelavo naravnega parfuma. Za igralce
na srečo pa je bila organizirana nagradna
igra, za katero je dve darili – kozarček
šolskega medu in kozarček čaja,
prispevala tudi naša šola.
Misliva, da je bil EKO-praznik res
praznično obarvan z vrsto nasmejanih
obrazov, da je bilo obiskovalcev
ogromno, da je bilo največ otroških
glasov in da se vse bolj zavedamo
pomena in vrednosti zdravega (EKO)
življenja.
novinarski krožek
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OČISTIMO SLOVENIJO 2018
V petek, 14. 9. 2018, se
je tudi naša šola
udeležila mednarodne
akcije Očistimo svet
2018. Skupaj s
prostovoljci iz 150
držav smo se zavedali,
da bi bilo prav, če bi
bila taka množična
akcija zadnja, saj mora
vsak sam skrbeti za
čisto okolje. A žal je v
Sloveniji še kar nekaj
divjih odlagališč.
Pomemben del
akcije je bila
priprava na
čistilno akcijo.
Učitelji so
predavali o
pomenu čiščenja
in nas ozaveščali,
kaj ljudje
počnemo v
okolju in z
okoljem, da bi
skupaj razmislili
o našem
nadaljnjem delovanju. Pogovarjali smo se o estetskem vidiku čistega okolja, kot tudi o zdravju, ki je
s tem povezano. To se tiče nas vseh. Govorili smo o konkretnih primerih pri nas in po svetu, o
potrošništvu, o tem, kako se nam vse vrača, o mikrodelcih plastike, ki jih zaužijemo z vodo, soljo,
hrano, zrakom. Ogledali smo si različne primere na videoposnetkih, od domačih, do otokov smeti,
ki nastajajo v oceanih; smetišče na
Madagaskarju, kjer deluje naš misijonar Pedro
Opeka, ki je otrokom s smetišča omogočil bolj
dostojno življenje.
Dijaki naše šole smo bili zadolženi za področje
naše šole, dijaki 2. Aa pa predvsem za okolico
ljubljanskega gradu. Podali smo se na čiščenje
predelov od naše šole proti gradu. Presenečeni
smo bili, ker ni bilo veliko odpadkov, kar kaže na
to, da je predel grajskega griča dobro očuvan. Še
največ odpadkov je bilo pod grajskim zidom, kjer
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smo našli veliko koščkov stekla. Ko smo se na drugi strani griča spustili do ljubljanske tržnice, smo
smeti pustili na avtobusni postaji.
Dijaki 2. Ac smo čistili desni
breg Ljubljanice od zapornic
oziroma mostu ob reki do
tržnice in nazaj po Streliški
ulici, oziroma skozi park do
Ambroževega trga, kjer smo
odložili vreči z nabranimi
odpadki (oblačila, registrske
tablice, plenice, gramofon,
zavezane vreče z neznano
vsebino, plastenke, kozarci,
papir). Dijaki smo se z veseljem
udeležili te akcije in bomo še naprej ohranjali čisto okolico svoje šole. Zavedamo se, da lahko le s
skupnimi močmi poskrbimo za naravo in čist zrak. Odlično bi bilo, če bi tudi proizvodnja sledila Zero
Waste pobudi in bi bili vsi odpadki hitro razgradljivi.
Karin Skutelj, 2. Aa & dijaki 2. Ac
SKRBIMO ZA OKOLJE
Skrbeti za okolje. Kaj to sploh pomeni? Je
dovolj že to, da embalaže tiste čokolade, ki
smo jo v navalu lakote kupili v bližnji trgovini,
ne odvržemo nemarno sredi pločnika? Da, že
take malenkosti štejejo. Predstavljajte si
namreč, koliko ljudi na tem svetu se nahaja v
podobni situaciji kot vi sami. Sedaj pa
pomislite še, koliko ljudi embalažo svoje malice
odvrže na neprimerno mesto. Številka je
namreč srhljiva. Sleherni posameznik na tem
svetu, vsakdo od nas, namreč nosi enako
odgovornost za okolje. Vsi smo majhen delček
sveta, zato menim, da moramo vsi skrbeti zanj. Žal pa se mnogi tega ne zavedajo. Odpadki se zato
nahajajo vsepovsod okoli nas. Vsak dan na tisoče in tisoče ljudi odvrže smeti na neprimerno mesto.
Zaradi takih grešnikov organiziramo čistilne akcije. Te so za naše okolje nekakšna vrsta začasne
rešitve, saj se skupina bolj ali manj ozaveščenih posameznikov odloči pobrati odpadke na nekem
kraju, kjer se jih nahaja največ. Sama čistilne akcije podpiram, a vendar se zavedam, da to ni rešitev.
Žal že kmalu po čistilni akciji na prej očiščenem kraju zopet leži kup odpadkov. Zakaj ne stremimo k
temu, da se vsakdo dejansko prične zavedati svoje odgovornosti za okolje? Sleherni trenutek bi
morala potekati neke vrste čistilna akcija. Smeti bi morali vsi metati v smetnjak, ker le-tja spadajo.
Meni ni problem narediti nekaj korakov več do smetnjaka, da odvržem smeti, saj se zavedam, da
sem tudi jaz odgovorna za okolje. Svet je lep in lahko je tudi čist, če poskrbimo za to. S skupnimi
močmi lahko dosežemo ogromno. Skrbimo za svoje okolje!
Karolina Radotić, 3. Aa
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NAŠA ŠOLA JE PREJELA NAZIV EKOŠOLA
Leto 2018 je bilo za našo šolo še posebej pomembno. Po dvoletnih prizadevanjih smo opravili vse
potrebno za pridobitev naziva Ekošola. V ta namen smo izvedli precej projektov in aktivnosti: šolski
vrt, čebelarski krožek, zbiranje zamaškov in kartuš, Ekokviz, mladi poročevalci, trajnostna mobilnost,
ekološko osveščen razrednikov dan in še več. Naša prizadevanja so bila uspešna, prejeli smo naziv
Ekošola.

Na konferenci mentorjev
šolskih ekovrtov, ki jo
je organiziral Inštitut za
trajnostni razvoj 4. 12. 2018,
smo prejeli dve pomembni
listini. Obnovili smo
znak »Šolski ekovrt« in
prejeli priznanje »Mojster
kompostiranja«.

Na natečaju za logotip projekta
Kompostiranje, ki ga je razpisal Inštitut
za trajnostni razvoj, je s svojo sliko
zmagala Sara Sterle iz 2. Aa. Njena
umetnija bo objavljena na naslovni
strani priročnika o kompostiranju.
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SPREJEM DIAMANTNIH MATURANTOV PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE G. BORUTU PAHORJU

10. 2018, sta predsednik republike Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej
Pikalo na Brdu pri Kranju priredila sprejem za maturantke in maturante, ki so na splošni ali poklicni
maturi dosegli vse točke.
Med njimi je bila tudi Valentina Kržišnik, naša dijakinja programa aranžerski tehnik. Sprejema se je
udeležila tudi ravnateljica Elizabeta Hernaus Berlec.
Valentini iskreno čestitamo za uspeh!

8

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV
Srednja trgovska šola Ljubljana spodbuja k odgovornemu ravnanju z odpadki in se trudi, da okolica
šole ni odlagališče odpadkov in da so dijaki seznanjeni s problematiko. Tudi dijaki razumemo ta
problem, ki ni prisoten le v naši državi, temveč je problem vsega sveta. Zato se je vsak razred
odločil, kako bo pripomogel k lepši prihodnosti. Na razrednih urah je veliko razredov kot plod svoje
diskusije pripravilo plakat. Naj omenimo še nekaj utrinkov iz nekaterih razredov:
Dijaki 2. Cb so se odločili, da si pri razredni uri
izmenjajo oblačila. Tako so dali na mizo vsak svoj kos
oblačila, nato pa si je vsak po svoji volji izbral nekaj
zase. Oblačila so hitro našla novega lastnika. Ob tem
so se pogovarjali o ponovni uporabi. To lahko
opazimo v družini, ko mlajši otrok dobi oblačilo
starejšega. Obstaja tudi trgovina z rabljenimi oblačili
(second hand). Nespametno dejanje je zagotovo
takrat, ko ljudje nepoškodovana in uporabna oblačila
odvržejo v smetnjak. Bolje in pametneje bi bilo taka
oblačila dati nekomu, ki bi jih z veseljem nosil naprej.
Če take osebe ne poznamo, jih lahko odnesemo na
komunalna podjetja, različne zabojnike za oblačila ali
centre ponovne uporabe. Možna je tudi oddaja
dobrodelnim ustanovam, kot so Karitas, Rdeči križ … Tako malo je potrebno za boljšo prihodnost!
Dijaki 3. Aa so na razredni uri poudarili pomen zmanjševanja odmetavanja elektronske in električne
opreme, ki je po nekaterih virih v Sloveniji v letu 2017 znašala kar 74 % vseh odpadkov v
gospodinjstvih glede na težo. Pogovarjali so se o izkušnjah, ki jih imajo s tem. Navezali so se na
predmet prodaja v
angleščini, kjer so ravno
pred kratkim obravnavali
električne in elektronske
naprave in si ogledali
kratek film o tem, kaj se
dogaja z zavrženo
elektronsko opremo na
kanalu Vimeo.
Priporočajo ogled!
Dijaki 2. Ca so si ogledali
posnetek o onesnaženosti
morja. Izvedeli so, da je na sredi Tihega oceana ogromno smetišče, ki je veliko za pet Francij, in da je
v vseh morjih sveta več kot 10 milijonov odpadle plastike. Ogledali so si posnetek o nizozemskem
mladeniču, ki se je domislil inovativne rešitve in je za svoj izum prejel okoljevarstveno nagrado
Združenih narodov. Po njegovih načrtih so zgradili prototip, ki ga že uporabljajo. Najprej bi morali o
prenehanju onesnaževanja Zemlje razmisliti proizvajalci, šele nato potrošniki. Prav je, da tudi
gospodarstvo sledi ekološkemu geslu: Od zibelke do zibelke!
novinarski krožek STRŠ
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PO BOLJŠEM HREPENIM
Danes počutim se depresivno.
Ne vem, kako naj to opišem.
Dan je mrk in jaz brez energije,
kako naj to počutje zbrišem?
Morda kriva je pijača,
ki sem jo včeraj na zabavi s plastenke pila.
Zdaj se mi v telesu pretaka
in komaj čakam, da me bo zapustila.
Prejle hodila po tlakovani sem poti
in gledala srečne ljudi.
Potem pa pride avto
in me kar naenkrat poškropi.
V mokrih oblačilih zdaj v parku
s pico se počasi krepim,
opazujem ptice z juga
in po boljšem hrepenim.

SREČA
Je sreča na svetu, živi med ljudmi,
le iskati jo je treba z odprtimi očmi.
Ne pride vsak dan, a ko pride, je veselo,
takrat nič ni nemogoče in láhko je vsako delo.
Tisti trenutek, tisti dan pozabljene so skrbi,
v zraku je svoboda, prisotne ni laži.
Le lepi pogledi, iskre oči,
solza sreče na licu spregovori.
Sreča pride, ko neizmerno si vesel
ali pa dobiš, kar si si močno želel.
Naj vsakega doleti srečen dan,
naj bo z lepimi trenutki obdan.
Bilo bi lepo, če vsak dan se nekaj lepega bi zgodilo,
ampak potem nas ne bi tako ganilo!
Tjaša Zajc, 2. Cb
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OBISK RAZSTAVE SLIKARJEV BREZ ROK
V sredo, 26. 9. 2018, smo se dijaki 1. Ca udeležili razstave
MOL, ki se je odvijala v Mestni hiši v Ljubljani in jo je
pripravila Založba UNSU.
Tja smo se odpravili po glavnem odmoru. Sprejeli so nas:
bivša dijakinja naše šole, moderator razstave in
umetnostni zgodovinar g. Jaka Racman. Slednji nas je vodil
po razstavi in nam
pripovedoval
zgodbe slik.
Razlagal nam je,
zakaj so nekatere
slike bolj temačne,
druge bolj odprte v
svetlih barvah.
Med vodenjem po
galeriji so prišli
novinarji večernih
poročil 24 ur na POP TV. Intervjuvali so obiskovalce razstave.
Po končanem vodenju smo si dijaki lahko sami ogledali slike
in se pogovarjali z razstavljavci o njihovem življenju in od kod
jim kljub poškodbi veselje do slikanja.
V spomin sta se mi najbolj vtisnili Željkova in Nevenkina
pripoved. Željko je zaradi prometne nesreče postal
tetraplegik, priklenjen na invalidski voziček. Najraje slika
naravo, saj ga spominja na njegovo delo. Po poklicu je bil
gozdar in gradbeni tehnik. Pripovedoval nam je o občutku
risanja s čopičem v ustih, kakšne barve uporablja za
slikanje, kako je
dobil navdih in kaj
predstavlja
njegova slika.
Nevenka Gorjanc je
bila po poklicu
šivilja. Po prometni
nesreči je začela
slikati. Ker ima
rada živali, je
večina njenih slik namenjena njim.
Menim, da so neverjetne slike slikarjev brez rok
marsikateremu obiskovalcu odprle nov pogled na svet in
občutek, da ni nič nemogoče.
dijaki 1. Ca
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OGLED KONCERTA SLOVENSKE FILHARMONIJE : TOLKALA V ORKESTRU
V torek, 9. oktobra 2018, smo prvi letniki naše šole odšli na koncert Tolkala v orkestru, ki je potekal
v Cankarjevem domu, s pričetkom ob 11.30 uri. Na koncertu je bilo tudi več drugih šol.
Koncert je imel zelo glasen
uvod, saj so fanfare
mogočno zadonele v skladbi
Alfreda Newman, ki služi za
podlago vsakega filma,
posnetega v filmski hiši 20th
Century Fox.
Koncert je povezoval Franci
Krevh, član Filharmoničnega
tolkalnega ansambla, ki nas
je zabaval in naučil marsikaj
novega. Orkestru je dirigiral
Simon Dvoršek. Zaigrali so nam 10 svetovno znanih skladb in v vsaki predstavili eno tolkalo skozi
zgodovinska obdobja.
Dijaki smo v tem koncertu precej uživali, saj je bil tudi zabaven. Spoznali veliko znanih in neznanih
tolkal.
dijaki 1. Ca
AMBASADORJI EVROPSKEGA PARLAMENTA
Pridružili smo se programu, ki ga vodi Evropski parlament. Priključili se bomo mreži šol ambasadork,
ki spodbujajo vrednote evropske demokracije in možnosti življenja v Evropski uniji.
Delili bomo znanje o tem, kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo
prihodnja Evropa taka, kot si jo najbolj želimo.
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EKSKURZIJA V ISTRO
V sredo, 26. 9. 2018, smo se dijaki drugih letnikov aranžerskega tehnika odpravili na 2-dnevno
ekskurzijo v Istro. Zelo smo bili vznemirjeni, saj je bila to naša prva ekskurzija v srednji šoli in smo se
na nek način počutili odraslo.

Iz Ljubljane smo se še vsi zaspani odpravili ob 6:30 z 2-nadstropnim avtobusom, ki je bil izredno
udoben. Vodička nam je med potjo razlagala o znamenitostih in značilnostih določenih pokrajin v
Istri. Prvi dan smo se najprej ustavili v Pulju, kjer smo si ogledali enega od 6 najstarejših amfiteatrov,
ki so jih zgradili Rimljani. Nato smo obiskali še Vodnjan in Rovinj. V Vodnjanu smo si v cerkvi sv.
Blaža ogledali mumije svetnikov, ki so bile fascinantne, saj so stare že več stoletij, pa še vedno niso
razpadle.
Ob koncu dneva smo se vselili v apartmaje, s katerimi smo bili
več kot zadovoljni. Po večerji smo odšli plesat v disko in se
skupaj s profesoricami, ki so bile potrpežljive in zelo prijazne,
zabavali do polnoči. Zjutraj smo imeli zajtrk, nad katerim nismo
imeli pripomb, ker je bil zelo okusen, tako kot vsi ostali obroki.
Dopoldne smo imeli nekaj ur prostega časa, ki smo ga zapolnili
z raznimi dejavnostmi: kopanjem, sončenjem, sprehodi in
igranjem odbojke.
Na poti domov smo si ogledali še Poreč in majhno mestece
Grožnjan, ki ima bogato zgodovino in je najbolj znano po
umetnikih in tartufih.
Ekskurzija je bila poučna in hkrati zabavna, zato jo vsem toplo
priporočamo.
dijaki 2. Cb
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DOBRO ZA DOBRO
V soboto, 6. 10. 2018, smo se dijaki 3. Aa in mentorica šolskega ekovrta: Maja Fabjan odpravili na
posebno akcijo. Pomagali smo naši veliki donatorici ga. Štefi Hitij, da je ob svoji hiši pod kamniškimi
planinami postavila zeliščno gredo.
Ga. Štefi Hitij namreč naši šoli že kar nekaj let daruje sadike različnih rastlin. Lani nas je še prav
posebej razveselila s številnimi različnimi sadikami okrasnih rastlin, s katerimi smo zasadili naš
senčni vrt. Sodelovala je tudi pri izdelavi naših spiralnih zeliščnih gred.
Ob prihodu nas je ga. Štefi pričakala z okusnim zajtrkom in njenim dišečim čajem. Potem smo se
lotili dela. Najprej smo izbrali lokacijo za spiralno gredo, jo označili, nato pa odstranili travno rušo in
nekaj vrhnje zemlje. Položili smo filc in teren utrdili z nasipom iz peska. Sledilo je polaganje skal v
obliki spirale. Vmesne predele smo najprej utrdili s peskom, nanj pa položili travno rušo in jo zasipali
z zemljo. Veliko dela smo imeli, a pomagalo nam je tudi vreme. Precej utrujeni, a zelo dobre volje,
smo se do sitega najedli odličnega kosila, ki ga je za nas pripravila ga. Štefi, in se posladkali z
domačimi slaščicami.
Komaj čakamo na fotografije zasajene grede spomladi! Upamo, da bo zacvetela v polnem sijaju!
dijaki 3. Aa
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STROKOVNA EKSKURZIJA V FIRENCE
V ponedeljek, 22. 10. 2018,
smo se dijaki tretjih letnikov
programa aranžerski tehnik v
spremstvu profesoric in
turističnega vodiča ob 4. uri z
avtobusne postaje Roška
odpravili v Firence. Po šesturni
vožnji in manjših postankih
smo prispeli do železniške
postaje in se z vlakom odpeljali
v center Firenc.

Najprej smo si ogledali baziliko Santa
Maria della Novella. Od tam smo šli
najprej do bazilike Santa Maria del
Fiore in Rafaelovih vrat, ki vodijo v raj.
Potem smo imeli nekaj časa, da si
mesto ogledamo sami in da pojemo
kosilo. Po našem prostem času smo si
šli ogledat palačo Vechio, kjer smo se
pozpeli na stolp, od koder je prelep
razgled na Firence. Za tem smo si šli
ogledat Ponte Vechio, kjer se nahaja
veliko zlatarn. Popoldne smo se z
vlakom odpeljali do avtobusa, s
katerim smo se še približno eno uro
vozili do hotela. Tam smo se
razporedili po sobah in šli na večerjo. Po večerji smo se lahko družili, dokler ni bil čas za spanje.
Drugi dan smo začeli z ogledom tržnice, od tam pa smo šli v galerijo Uffizi, kjer smo čakali na vstop
skoraj dve uri. Ker nas je čakal ogled najlepših in najslavnejših slik, se nam je čakanje poplačalo.
Okrog pol treh smo imeli nekaj časa za kosilo in prost ogled mesta. Nato smo se odpravili nazaj do
hotela.
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Tretji, zadnji dan naše ekskurzije smo že zjutraj odnesli svoje kovčke
do avtobusa, pojedli zajtrk in se odpeljali do Akademije, kjer smo si
ogledali slavni Michelangelov kip Davida in še veliko drugih kipov.
Od tam smo se peš odpravili do muzeja mode, kjer smo si ogledali
različne stile oblačil. Nato smo se hitro odpravili v modno hišo
Gucci.
Okrog 17. ure smo se odpravili na vlak in potem z avtobusom na
dolgo pot do Ljubljane, kamor smo prispeli okrog polnoči.
Izlet nama je bil zelo všeč in znamenitosti so bile nadvse zanimive.
Program izleta je bil bogat in neprecenljiv.
Sara Dobnikar in Vesna Iskra, 3. Ca

KARIERNI SEJEM
V četrtek, 18. 10. 2018, smo se s šolo odpravili na ogled kariernega sejma v Cankarjevem domu.
Tam so se predstavljala podjetja iz Slovenije. Naj naštejem samo največje: Hofer, Zavarovalnica
Triglav in Sava, Lek, Mercator, Pivovarna Laško, Slovenska vojska, Hela, Delo, Bosch, Porsche
Slovenija.
Njihove stojnice so bile v vseh treh
etažah. Z veseljem so nam razložili, s
čim se ukvarja njihovo podjetje in nas
vpisali na čakalni seznam za delovno
mesto, da nas bodo poklicali.
Pri večini smo dobili promocijske
izdelke. Včlanili smo se v (kot
študentski center). Ob vpisu smo
dobili kupone za brezplačno
fotokopiranje v njihovih
poslovalnicah in darilo.
Dolga vrsta je bila tudi pred
predstavitvenim prostorom Zavoda
za zaposlovanje.
Mislim, da je bi ogled zelo zanimiv in pomemben za nas mlade, ki se odločamo za kariero.
Sanja Borovnjak, 2. Da
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UČILNA OKUSOV
V sodelovanju s srednjo šolo Grm Novo mesto – Center
biotehnike in turizma se dijaki naše šole udeležujejo
različnih dejavnosti, ki potekajo v Učilni okusov, ki stoji pod
Plečnikovimi arkadami (pri Zmajskem mostu). Tam izvajajo
ustvarjalne delavnice in izdelujejo izdelke, se usposabljajo v
realnem gospodarskem sistemu in opravljajo praktični
pouk ali prodajo v tujem jeziku.
dijaki 1. Cb
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POHOD NA RAŠICO (Jesenski športni dan)
Nekateri dijaki in učitelji smo se dobili že v centru mesta
in se skupaj odpravili v Srednje Gameljne, na naše zbirno
mesto.
Ko smo našteli vse dijake, smo se okoli devete ure počasi
odpravili na Rašico. Nevede smo se razdelili na dve
skupini: tisti malo hitrejšo in malo počasnejšo. Pot je bila
dokaj strma, a ne preveč drseča. Vzpenjali smo se v megli
in mrazu, v upanju, da se bo kmalu zjasnilo. Vzdolž

razpotegnjene kolone se je slišalo vzklikanje
in sopihanje. Na vrh smo prispeli v eni uri, kar
pomeni nekaj čez deseto uro. Po kratkem
počitku in malici smo se nekateri odpravili na
razgledni stolp Staneta Kosca.
V primerjavi z lanskim letom nam je vreme
stalo ob strani, tako da se nam je na vrhu ponudil prelep razgled.
Po počitku smo se odpravili nazaj dol, proti avtobusni postaji v Gameljnah. Seveda smo bili hitrejši
kot navzgor.
novinarski krožek, 2. Ca
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DAN BREZ KAJENJA
V petek, 16. 11. 2018, smo se dijaki prvih letnikov
udeležili predavanja o škodljivosti kajenja. Po
predavanju smo imeli še delavnice, na katerih smo si
izmenjavali svoja mnenja o tej temi. Spraševali smo se,
ali bodo res vsi dijaki in zaposleni na naši šoli s svojim
zgledom pokazali, da se da preživeti cel dan brez
cigarete.
Nekaj naših misli smo tudi zapisali.
 Nimam rada, če ljudje kadijo in se obnašajo, kot
da vladajo celemu svetu.
 Vprašam se, zakaj ljudje plačujejo, da s cigaretami ubijajo samega sebe.
 Znaki za prepovedano kajenje in opozorila o njegovi škodljivosti ne zaležejo, če je človek z
dimom zasvojen.
 Dobro bi bilo, če bi prepovedati cigarete.
 Kajenje škodi vsakemu organu v človeškem telesu, vpliva na plod, otroke in vse nekadilce, saj
vdihavajo dim.

 Navdušena sem bila nad delavnico in predavanjem. Bilo je zelo zanimivo, saj je zelo
pomembno, da se pogovarjamo o zdravju, zasvojenosti in kajenju.
 Upam, da so video posnetki iz predavanja prispevali k temu, da bodo kadilci opustili to grdo
razvado.
 Kadilke in kadilci, prosim, opustite kajenje in dovolite, da živimo v svetu brez dima in smradu
cigaret!
 Mi ne kadimo!
dijaki 1. Ac
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PRAZNIČNI DECEMBER NA NAŠI ŠOLI
Prednovoletno praznovanje je bilo
namenjeno zbiranju prostovoljnih
prispevkov za maturantski ples. Na
dogodku smo sodelovali vsi
maturantje (4. letniki aranžerskega
tehnika in 2. letniki ekonomskega
tehnika).

Uvod v dogodek je bila proslava pod vodstvom Mojce Majerle.
Dijakinja 1. letnika nam je zapela in nas popolnoma prevzela.
Ravnateljica je nagovorila vse povabljene: dijake, učitelje,
zaposlene in upokojene učitelje naše šole ter poslovne
partnerje.
V pritličju in prvem nadstropju so stale prodajne stojnice z
izdelki naših dijakov. Ogledali so si lahko voščilnice, lončene
izdelke, okraske, izdelke iz lesa, nakit ipd.
Po proslavi so potekale delavnice v različnih razredih. V lončariji
so poslikavali glinene hiške. V pritličju so v aranžerski učilnici
izdelovali predmete s 3D-pisalom.
Potekal
je tudi srečelov. Vsaka srečka je bila dobitna.
V nagradah so bila darila naših sponzorjev.
Po uradnem delu dogodka so bili vsi
obiskovalci vabljeni na pogostitev šole BIC.
Pred zbornico šole smo imeli tudi stojnico z
imenom šolska ambasada evropskega
parlamenta. Predstavniki so obiskovalcem
ponudili volilno kartico, ki nas opominja, da
imamo volilno pravico in da naj se
udeležujemo volitev. Na prvi strani so
napisali, za kaj se zavzemajo (za boljše
štipendije, prihodnost mladih, varstvo okolja ipd. Na zadnjo stran so napisali, komu in kam želijo
kartico poslati.
Za ta dogodek smo se veselo pripravljali že veliko prej in zadovoljni smo, da je bilo na šoli veselo in
praznično vzdušje.
Nina Kolenc in Valentina Erjavec, 4.Cb
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SREČELOV NA SREDNJI TRGOVSKI ŠOLI
Dijaki zaključnega letnika programa ekonomski tehnik PTI (2. Da) smo pripravili dobrodelni srečelov,
ki je potekal na prednovoletni prireditvi v petek, 14. 12. 2018.
Dobitke smo prejeli od naslednjih donatorjev, katerim se zahvaljujemo iz vsega srca:
 DM, drogerie markt trgovsko podjetje, d. o. o.,
 Merkur trgovina, d. o. o.,
 Spar Slovenija trgovsko podjetje, d. o. o.,
 Bauhaus trgovsko podjetje, d. o. o., k. d.,
 Nama trgovsko podjetje, d. d.,
 Cvetličarna Markuš Klavdija, s. p. Moravče
 zaposleni Srednje trgovske šole Ljubljana.
Od donatorjev smo prejeli: zobne ščetke, mila,
ustne vode, darilne vrečke, kape, rokovnike,
nogavice. V Bauhausu pa smo si izdelke izbrali
sami v skupni vrednosti 1000 €, pri čemer so v šolski sklad darovali še dodatnih 500 €. Glavna
nagrada so bile sani.
Cena srečke je bila 2 € in s prodajo smo zbrali dobrih 1000 €. Izkupiček je namenjen zaključnim
letnikom za plačilo maturantskega večera.
Bodoči maturantje se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da je bil srečelov več kot uspešen!
Katja Zupančič, 2. Da
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PREDNOVOLETNO SREČANJE
14. december 2018
Naš razred se je tega svečanega dogodka
udeležil v okviru delavnice oz. projekta
Mlekarstvo Podjed.
V šolo smo prišli ob 14:00. Najprej smo
pomagali prenesti iz lončarije vse potrebne
stvari v 1. nadstropje. Potem smo po
navodilih profesorice Jenko na kose kruha
mazali zeliščni namaz in dali v skodelice svež
sir in skuto. Koščke sira smo položili na
pladnje. Poleg sira smo dali zobotrebce, v
skodelice pa žličke. Nato smo vse počistili.
Približno ob 15:30 smo pred učilnico 005
postavili dve mizi, ju pokrili s prtoma,
zložili okrasne prtičke in zvončke ter
prinesli še pladnje, skodelice in jogurte.
Nato je prišlo na vrsto fotografiranje za
reklamo Mlekarstva Podjed.
Ob 16:00 se je začela prireditev, na
katero so bili povabljeni tudi nekdanji
zaposleni. Na proslavi smo predstavili
našo šolo, pridobljeni eko-certifikat za
naziv Eko-šole … Prisotne je s svojim
petjem razveselila dijakinja naše šole,
nato je sledil govor
ravnateljice. Gostje so
bili povabljeni na ogled
šole. Ogledali so si
lončarijo, v pritličju so jih
čakale degustacije, v 1.
nadstropju pa je bila
zanje pripravljena hrana.
Trgovci in aranžerji smo
v pritličju razstavili svoje
izdelke in zanje pobirali
prostovoljne prispevke.
Okoli 17:30 smo začeli
pospravljati.
Všeč mi je bilo, da se ohranja tako lep odnos z nekdanjimi zaposlenimi. To je bilo lepo druženje.
Tudi projekt za Mlekarstvo Podjed, predstavitev in degustacije so bile v redu. Vse je bilo lepo
okrašeno, kar je prispevalo k zares prazničnemu vzdušju.
Emanuela Mušić, 2. Ac
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Z VESELJEM SMO POMAGALI OKRASITI RADIO1!
Naša šola se je odzvala prošnji
novoizvoljenega župan Radia 1, Miha
Deželaka.
Za svoje prvo dejanje kot župan Radia 1 je
namreč obljubil svojim sodelavcem, da bo
zastonj okrasil studio. Tukaj so na pomoč
prišli zaposleni na naši šoli in dijaki
aranžerskega tehnika. Na Radio 1 so prinesli
veseli december: lučke, smrečice,
raznorazni bleščeči dodatki in še več – vse
reciklirano, torej brez slabe vesti v skrbi za
okolje.
Za njihovo novoletno dekoracijo so
poskrbeli dijaki programa aranžerski tehnik:
Miha Cajhen,
Anej Kristan in
Žana Knapič,
mentorici
Andreja Peteros
in Mateja
Smole,
sodeloval pa je
tudi hišnik
Zvonko Jakopin.
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KAJ SE DOGAJA NA ŠPORTNEM PODROČJU
V tem šolskem letu sta bila do sedaj
izvedena dva športna dneva: jesenski in
zimski. Dijaki so imeli na voljo veliko
različnih aktivnosti. Jeseni so se dijaki
sprehodili do stolpa na Rašici in prehodili
Golovec. Januarja smo zimski športni dan
popestrili s skakanjem v trampolin parku,
plavanjem v Atlantisu, smučanjem,
pohodom v Tamar in pohodom čez
Golovec.

Tudi na šolskih tekmovanjih je šolo zastopalo kar nekaj
dijakov. Na jesenskem krosu so tekli: Lan Ajlec, Jure
Lončar, Matjaž Arnuš, Neža Komavec. Na tekmovanju z
zračno puško so dijakinje Hana Predalič Pulko, Senta
Bajrektarević in Doroteja Juras osvojile prvo mesto, Hana
pa je bila na posamični tekmi tretja in se je uvrstila na
regijsko tekmovanje. Tekmoval je tudi Vid Černivec. Na
dvoranskem atletskem tekmovanju v teku na 60 m je
Matjaž Arnuš osvojil 7. mesto.
Šola sodeluje tudi v projektu Simbioza giba, ki spodbuja
medgeneracijsko povezovanje. V fitnesu izvajamo
telovadbo za vse generacije s pomočjo dijakov.
Na šoli so se imeli dijaki možnost vključiti v dve interesne
dejavnosti: fitnes in samoobramba.
ZA DOSEŽKE VSEM ISKRENO ČESTITAMO!
Aktiv ŠVZ

24

MOJ HOKEJ
Kot otrok sem bil
zelo energičen, zato
sta se starša
odločila, da me
vpišeta na treninge
plavanja. Tam nisem
vztrajal dolgo, saj sem imel težave z
vnetjem ušes. S starši smo se odločili, da
se bom ukvarjal z drugim športom. Tako so me vpisali v hokejski klub Alfa, kjer sem začel trenirati
pri rosnih šestih letih. Hokej mi je zelo ustrezal, saj sem bil astmatik.
Na Alfi sem spoznal prvega trenerja, kateremu sem še vedno zvest. Prvič smo se odpravili na
hokejski turnir, ki je bil v Švici. Po propadu Alfe sem se odločil, da bom hokejsko pot nadaljeval pri
Olimpiji. Ko sem bil star 12 let, sem s svojim najboljšim prijateljem Erikom obiskal Kanado. Igrala sva
za slovaško ekipo K&B Slovakia hockey stars. Turnir se je imenoval PEE-WEE in spada med najboljše
turnirje do starosti 12 let še
danes. Takrat sem res doživel
velik uspeh, saj sem igral kar pred
10.000 ljudmi. Skupaj s prijateljem
sva na Slovaškem živela pri neki
družini. Zaradi hokeja sem obiskal
marsikatero državo. Bil sem že v
Kanadi (2x), na Švedskem, v Češki,
Slovaški, Italiji, Avstriji, Hrvaški,
Madžarski, Norveški, Švici, na
Finskem, v Rusiji, Ameriki, Franciji,
trenutno pa igram v Nemčiji.
Na neki točki sem se odločil, da mi
Olimpija ne ustreza več in
prestopil sem na Hk Slavijo junior. Za ekipo Slavije sem igral 5 let. Zadnjo sezono sem igral kar za 3
selekcije, in sicer U-16, U-18 in U-20. Aprila 2016 sem dobil povabilo na tryout oz. preizkušnjo v zelo
dobrem hokejskem klubu na Finskem. Tako sem se še z dvema prijateljema odpravil tja za pet dni.
Bil sem izbran in obljubili so mi prvo postavo oz. igranje v prvem napadu, kar me je še bolj
razveselilo. Enako so obljubili prijatelju Žanu. Jan na žalost ni bil izbran. Skupaj z Žanom sva
spakirala kovčke in odšla na Finsko. Žan me je na žalost po dveh mesecih zapustil in tako sem ostal
sam v tujini. Nato sem se preselil k Latvijcem, kjer sem živel s prijateljem Helvisom in z njegovim
dedkom Zigijem. S Helvisom sva bila soigralca.
Na Finskem sem odigral kar dobro sezono, ki se je zaključila s svetovnim prvenstvom U18 v Rigi, v
Latviji. Tam sem sam dosegel 2 gola, vendar to ni pomagalo, saj smo kot ekipa dosegli zadnje mesto.
Poleti sem med sezonama 2017/18 in 2018/19 obiskal hokejske kampe v Rusiji in Ameriki, kjer sem
opravil tudi tryoute. Na žalost tam nisem bil izbran, zato sem šel na tryout še v Nemčijo, kjer sem se
izkazal in so me izbrali.
V Nemčiji sedaj igram za hokejski klub Landshut, in sicer drugi napad v prvi ligi do 20 let. Živim blizu
kluba, s sostanovalci, ki so hkrati tudi moji soigralci. Treninge opravljam vsak dan tako na ledu kot
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tudi kondicijske na suhem. Včasih je zjutraj tudi prosti termin ledu, katerega se vedno udeležim.
Vsaj dvakrat na teden delam kot pomočnik trenerja pri selekcijah do 10 let.
Za kratkoročen cilj sem si postavil izboljšavo nekaterih hokejskih veščin, ko so: kontrola paka,
natančnejši strel in boljši pregled nad igro. Kratkoročni cilj
je prav zagotovo tudi to, da naslednjo sezono igram v
Nemčiji.
Moj dolgoročni cilj pa je, da bi najprej zaigral v prvi članski
nemški ligi DHL, kasneje pa tudi v eni izmed najboljših
hokejskih lig – ligi KHL. V najslabšem primeru - če bi se
moja športna pot zaključila, pa si želim prevzeti očetovo
podjetje, ki se ukvarja s prevozništvom in težko gradbeno
mehanizacijo.
Hokej mi res pomeni vse. Spremlja me vsak dan, že več kot
10 let in si življenja brez njega res ne morem predstavljati.
Ta šport mi je dal veliko življenjskih izkušenj. Obiskal in videl sem veliko krajev, spoznal veliko
prijateljev (bratov), ob vsem tem pa sem se gibal in živel zdravo življenje in predvsem užival. Za to
sem najbolj hvaležen svojim staršem, ki so mi vse to tudi omogočili in me spodbujali od samega
začetka.
Nik Širovnik, 3. Aa
RAZMIŠLJANJE O NADALJNJI ŠPORTNI POTI
Hokej igram že dolgo časa in si
ne predstavljam življenja brez
njega. Vse skupaj se je začelo
z igro in zabavo, sedaj pa ni
čisto tako. Lahko bi rekel, da
je hokej že pet let moja služba
in čeprav še nisem polnoleten,
prevzemam odgovornost za
svoja dejanja in odločitve.
Osnovno šolo sem začel
obiskovati v Domžalah, v Sloveniji, a so me pred zaključkom 8. razreda predstavniki češkega kluba
povabili, da bi se jim pridružil. Pri 13 letih sem odšel na Češko, kjer sem podpisal pogodbo do leta
2021. Moj klub se imenuje Pirati Chomutov in je eden najboljših na Češkem. Imajo odlične pogoje za
treniranje in bivanje. Nudijo tri prostore za fitnes, prostore za regeneracijo (savno, jacuzzi, mrzli
bazen in masaže, poligon za streljanje in skatemill) in dve hokejski dvorani. Imajo tudi svoj hokejski
internat, kjer trije fantje skupaj bivajo v enem stanovanju. S svojim klubom sem zelo zadovoljen,
treningi so kvalitetni. Sedaj bom pričel prejemati še štipendijo. Igramo ekstra ligo (to je najboljša
liga na Češkem) v mestu Chomutov. Sem v moštvu za starejše U19. Ker se vodstvu kluba zdim zelo
perspektiven mlad hokejist, vlagajo vame in mi nudijo brezplačno bivanje, šolanje in opremo.
Sem vrhunski športnik, zato moram za svoje telo resno skrbeti. To pa pomeni poleg treniranja tudi
počitek, prehrano, vitamine, masažo itd. Vstajam med 6:00 in 8:00 uro, odvisno od tega, kdaj imam
prvi trening, ker je vsak dan drugače. Suhemu treningu, ki traja 1 uro (fitnes, motorika, hitrost),
sledi zajtrk in nato grem v internat. Počivam 1 ali 2 uri, nato se učim. Ob 13. uri grem na kosilo, po
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kosilu pa v hokejsko dvorano, kjer imam trening z ekipo. Trening je na ledu, suhi trening pa na
prostem, kar traja 2 uri. Nato grem v trgovino, kjer kupim vse potrebno za zajtrk in večerjo, ki si ju
največkrat pripravljam sam. Ko se vrnem v internat, se po večerji ponovno učim ter se okoli 21. ure
slišim z očetom in mami. Spat grem okoli 22.30.
V petih letih življenja na
Češkem sem pridobil
veliko. Znam se
organizirati, se znajti v
različnih situacijah, kuhati,
si sam oprati umazano
perilo, skrbeti za čisto
stanovanje. Vesel pa sem,
da mi bivanje in opremo
plačuje klub, saj so me
vzeli za svojega. Ponosni so
name in me omenjajo tudi v različnih časopisih, na internetnih straneh in tudi intervju sem dal že
večkrat.
Ker je hokej zelo agresiven šport, lahko pride tudi do različnih poškodb, zato mora biti telo fizično in
psihično vrhunsko pripravljeno. Veliko je odrekanja, pomembni sta disciplina in organizacija.
Ker si želim, da me opazijo skavti, ki spremljajo vrhunske športnike preko elite »hockey prospects«
in iščejo ter kupujejo igralce, moram resnično blesteti. Hochey prospects je spletna stran s statistiko
vsakega hokejista. Na njej piše vse, od osebnih podatkov, teže in višine, do tega, katero številko
dresa ima na tekmah, koliko tekem je igral na sezono, koliko točk, podaj in golov je dosegel, za
kateri klub igra. Tako skavti iščejo dobrega igralca. Najboljše gredo pogledat tudi osebno. Na tej
spletni strani z vsemi podatki imam že 11.000 ogledov z vsemi svojimi dosežki od leta 2014. Na
sezono odigram 60 do 90 tekem in dam od 40 do 100 točk, kar so zelo dobri rezultati. Točka šteje,
če dam podajo ali gol. Moj cilj je najmočnejša hokejska liga na svetu, NHL, ampak do tja je še dolga
pot. Moj vmesni cilj je Kanada ali Finska. Ker imam svojega agenta, mi sporoči, kje bi me želeli
videti. Če imam možnost, se tja odpravim, da me vidijo in sporočijo, če si me želijo imeti v svojem
klubu. Tako sem bil letos poleti na Finskem, kjer so me sprejeli v U18, vendar se nisem odločil zanje,
ker igram na Češkem za U19. Moram priznati, da se še danes sprašujem, če nisem naredil napake in
bi morda bilo bolje, da bi sprejel ponudbo Fincev. Kakorkoli, zdaj je, kar je. V decembru se mi
ponuja ponovna možnost obiska Finske in poleti Kanade, tako da drugo leto gotovo ne bom več na
Češkem. Čeprav je češka liga močna, je Kanada boljša in moja želja je, da resnično uspem, zato
stremim po boljšem. V Kanadi ali na Finskem bom imel veliko več možnosti za napredek. Treningi so
boljši, konkurenca je večja in lahko se naučiš igrati še boljši hokej. Poleg češke lige sem tudi v
slovenski reprezentanci za U18 in U20, kar je na moji poti do uspeha velik dosežek. Tudi tukaj si kot
celotna ekipa želimo doseči najboljše rezultate in treniramo skupaj 5x na leto in se udeležimo
turnirja na nivoju svetovnega prvenstva. Veliko igralcev slovenske reprezentance je že po svetu,
nekateri so v Nemčiji, Švici, na Madžarskem. Ko se takole po dolgem času vidimo in skupaj igramo,
nadvse uživam. Želim si uspeti v hokeju, napredovati in čeprav bom sedaj menjal klub, vem, da bom
storil korak naprej - za boljše znanje, bliže skavtom in dosežkom.
Vsekakor se bom trudil po najboljših močeh doseči svoj cilj, svoje sanje. Hokej je služba, v kateri
uživam in sem resnično dober. Tako kot moji domači, ki me pri tem že ves čas podpirajo, verjamem
vase, zato vem, da mi bo uspelo.
Erik Mežnar, 3. Aa
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CHANGEMAKER

Izzy helped ensure that homeless people in Ljubljana
stayed warm during the winter
The INSPIRATION: Izzy, 20, was in school when she heard her
English teacher talking about how the city's homeless are treated
during the winter in the city, and how some stay outside in the cold
rather than pay for shelter. When she heard all of that she wanted
to help so she researched ways to help and found Kralji ulice (Kings
of the street). Kralji ulice (Kings of the street) is an organization
which gives homeless people a chance at a job by selling
newspapers. It helps them with housing, homeless shelters, and
much, much more.
The ACTION: Izzy got in
touch with Kralji ulice (Kings
of the street) and talked to
them about what she wanted
to do. ''I just want people to
be warm and comfortable
during harsh weather,'' she
told them. Izzy organized
people around the city to
help with collecting blankets,
warm clothes, coats, food
and beverages. ''I'm happy to
see that people are so ready
to help,'' Izzy told us.
The OUTCOME: In the end Izzy
collected almost 300 blankets and
more than 200 pieces of warm clothes
and coats. There was more than
enough for everyone. ''I was thrilled
to see the smiles on their faces,'' she said. ''This was really an
unforgettable experience. I am pleased to see how many people
want to help and get involved.''

Around

4,000 people
are homeless
in Slovenia. It is
believed that the
number is higher.

WHAT CAN YOU DO TO HELP?

January - February 2018
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NAGRADNI IZLET Z RAVNATELJICO
Vsako leto je v začetku junija organiziran
nagradni izlet z ravnateljico za najboljše
dijake naše šole. V zaključku lanskega
šolskega leta sta se v petek, 8. 6. 2017,
odpeljala s parkirišča ob naši šoli kar dva
avtobusa. Najboljši dijaki in najboljši razred
na naši šoli so bili izbrani po predlogih
razrednikov zaradi njihovega vzornega in
izjemno uspešnega dela v šoli ter
sodelovanja v šolskih ali obšolskih
dejavnostih.
Za nagrado so cel dan uživali v lepotah in
izzivih v premagovanju gravitacije na napravah zabaviščnega parka Gardaland v Italiji.
Nagrajeni dijaki so bili navdušeni in trdno odločeni, da si bodo tudi naslednje leto prizadevali priti
med najbolj uspešne na šoli.
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ŠOLA PRIHODNOSTI
Sedela je na šolskem avtobusu. Sama na svojem sedežu. Nikogar ni bilo nikoli poleg. Ne zdaj niti
nikoli prej … Gledala je na mimo bežeče stavbe … na sivi svet, v katerem ni želela živeti … vsaj ne po
svoji izbiri … Skozi umazane šipe je bilo videti od dima počrnele nebotičnike in dozdevalo se ji je, da
takšno življenje nima smisla. V oddaljenosti je slišala sošolce, ki se norčujejo iz nje. Bila je sama.
Prav globoko osamljena …
S svetom, v katerem odraščamo otroci in mladostniki, je nekaj hudo narobe. Ali je za to kriv samo
šolski sistem, ne vem. Ima pa veliko težo v življenju posameznika. Določa namreč, ali boš postal
medicinska sestra ali odvetnik, ne obremenjuje pa se s tem, kakšen človek boš postal. Odrasli vse
merijo s številkami, kot je dobro opisal francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupéry v Malem princu.
Ali so res pomembne samo številke? Šolski sistem bi moral mladega človeka gledati kot na celoto in
ne samo skozi sito, koliko petic imaš in koliko sekund potrebuješ, da pretečeš 60 m. Številke,
številke in samo številke. Če se ne da izmeriti, potem ne obstaja. Saj ne, da je z matematiko kaj
narobe. Prav nasprotno! Matematika je povezana z glasbo, umetnostjo in vsem, kar nas obdaja. In
zakaj nam tega tako ne predstavijo? Zakaj je matematika označena kot predmet, ki se ga je treba
bati. In ali je res potrebno sedeti 45 minut pri miru, da doumemo poštevanko? Ali ne bi šlo drugače?
Na primer s kolebnico? Zakaj ne more biti zabavno? Kot imajo na primer otroci na Nizozemskem
namesto trdega stola veliko žogo za jogo. Ali pa, da ne bi bilo več spraševanja, saj povzroča samo
stre? Da, šola je resna stvar, toda otroci imamo pravico do gibanja, do rasti. Z omejitvijo gibanaj nas
vzgajajo v poslušne državljane. »Samo potrpi teh 45 minut!« In to dan za dnem, leto za letom.
Otroci otopimo, iz nas želijo narediti človeka, ki ne bo razmišljal s svojo glavo. Človeka, ki bo laže
živel v umazanem svetu. Človeka, ki ne bo dojemljiv za stisko drugih. Človeka, ki gleda samo na svoj
uspeh in je pripravljen brez vsakega sočutja hoditi čez trupla, da doseže svoj cilj. Ki izkorišča naravne
vire brez milosti in zdrave pameti. Toda, a si res želimo kaj takega? In kje je rešitev?
Pred časom mi je prišla v roke knjiga Vladimirja Megreja: Zveneče cedre tajge, ki me je popolnama
prevzela. Knjiga govori o veliko stvareh, med drugim tudi o vzgoji in izobraževanju. Kako lahko
sprejmete to, da lahko v neki posebni ruski šoli otroci osvojijo v enem letu znanje matematike cele
devetletke? Torej rešitve že obstajajo in spremembe se že dogajajo. Šolski sistem, kot ga poznamo,
ne more zdržati več dolgo. Šole naj postanejo kraj, kamor bodo učenci radi zahajali. Učitelji morajo
postati dijaki in dijaki učitelji. Slednji nas morajo samo spomniti, kar je tisočletja že zapisano v
našem praspominu. Ure ne bodo več omejene na 45 minut. Šolarji pa se bodo učili zato, da bodo
svoje znanje lahko prenašali drugim otrokom. Odrasli morajo začeti gledati na otroka kot na
božanstvo, kar v resnici tudi je. Vse to pa mora temeljiti na vsesplošnem medsebojnem
spoštovanju, sprejemanju in ljubezni. V ospredje je potrebno postaviti odnose. Samo na ta način
lahko otrok sprejema informacije. Vsi smo povezani v prelepo matrico in nezavedno delujemo eden
na drugega. To je dokazal japonski znanstvenik dr. Masaru Emoto, ki je raziskoval vpliv naših besed
na vodo. In mi smo sestavljeni večinoma iz vode, kajne? Torej si lahko predstavljate, kakšen vpliv
imate na nas, vi odrasli in predvsem učitelji? Kaj bi se zgodilo, če bi začeli verjeti, da smo sposobni,
dojemljivi in nadvse nadarjeni? Ali nam ne bi raje pripovedovali o tem, da je lepo imeti moč, da
naredimo nekaj dobrega. Da je lepo imeti denar, da ga lahko razdajamo.
Naj zaključim z optimističnem pogledom na prihodnost, saj jo ustvarjajo naše misli. Popolnoma sem
prepričana, da je čas, da se šola spremeni v prostor duhovnega in osebnega razvoja. Prostor, v
katerem ni omejitve gibanja ali časovnih omejitev. Prostor, ki bo prijazen do človekovega bistva. Le
tako bomo lahko ustvarili boljšo prihodnost.
Nara Knez, 1. Ca
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ŠOLA ZA LAJF
Šola za lajf je projekt, kjer
uspešni podjetniki svetujejo
dijakom, kako uspeti na
podjetniški poti. V njem
sodelujejo dijakinje 4. letnika
programa aranžerski tehnik.
Uspešni podjetniki delijo
učencem svoje izkušnje in jih
skozi razne aktivnosti
opremijo za pogumno
odločanje, ki jih vodi v
samostojnost.
Odločitev je izbor med mnogimi rešitvami, ki si jih zastavimo.
Prava odločitev za vsakega posameznika je tista, ki sledi njegovim
talentom, sposobnostim in interesom.
Vsi v projektu si želijo, da bi mladi verjeli vase. Le
tako bodo dosegali vedno večje uspehe.
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11. INFORMATIVA
25. in 26. januarja 2019 je Gospodarsko
razstavišče gostilo srednje šole in
fakultete, ki so vabile medse nove dijake
in študente. Tako lahko že v času pred
informativnimi dnevi
pridobijo pomembne informacije o
nadaljnjem izobraževanju in
zaposlovanju.
Seveda smo na Informativi sodelovali
tudi dijaki in učitelji naše šole. Zasvetili
smo z letošnjo postavitvijo,
imenovano Black and White in Lights.
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN (29. 1. 2019)
je bil kljub slabemu vremenu vesel in nasmejan. Odpravili smo se na številne destinacije: smučanje v
Kranjski Gori, plavanje v Atlantisu, trampolin park Woop, pohod v Tamar ali na Golovec.
Preko 100 dijakov se nas je odločilo, da bomo tri ure skakali v trampolin parku. Ob glasbeni
spremljavi in pod budnim očesom vaditeljev smo se najprej dobro ogreli, nato pa smo se v 7
skupinah po 15 dijakov izmenjavali na različnih postajah parka: skakanje v penice, košarka, ugašanje
lučk, skakalni tek po manjših trampolinih, tekmovanje v hitrosti in še in še.
Krasno smo se zabavali in presrečni bi bili, če bi bila vsaka ura športne vzgoje v trampolin parku.
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PRITISNI LIKE
Pritisni Like, če verjameš v poštene ljudi,
če na svet gledaš z odprtimi očmi,
ga deliš z nekom, ki ga imaš rad,
in veš, da ni srečen le tisti, ki je bogat.
Pritisni Like, če misliš, da je relativna lepota,
da vse pogreje notranja toplota,
da ima prav vsak človek primanjkljaj,
in veš, da besedo izrečeno ne moraš vzeti nazaj.
Pritisni Like, če verjameš v majhne stvari,
če se kdaj zahvališ za to, kar življenje daje ti,
če ne škoduješ in ne kradeš in ne dovoliš,
da bi majhni otroci garali za drobiž.
Pritisni Like, če imaš pogum in samozavest,
če ti ni vseeno za prihodnost naših mest,
če bi stopil v bran
in bi šel služit domovini, če bi bil izbran.
Pritisni Like, če rad sebe imaš,
če vztrajaš in se kar tako ne predaš,
če veš, da tvoj talent bogati življenje
in da je recept za popolnost- veselje.
Pritisni Like za boljši jutri!
Hvala!
In tako bo naša zemlja
boljša postala.
Tjaša Zajc, 2. Cb
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TEDEN PISANJA Z ROKO
Letos smo se prvič pridružili akciji društva Radi pišemo z roko. Teden pisanja z roko je potekal od 21.
1. do 25.1. 2019. Letošnja tema je bilo pisanje posvetil.
Vsak dijak naše šole je dobil priložnost, da svoje misli za vedno vpiše v šolski zbornik, ki ga bodo
hranili na naši šoli. Napisali smo lahko svojo najljubšo misel, pesem, zgodbo; se predstavili na svoj
način ali napisali svoje želje in načrte za prihodnost. Tudi posrečene slike niso bile odveč. Skupina
dijakov je pripravila tudi razstavo plakatov na temo pisanja z roko.
Naši možgani delujejo drugače, če primerjamo tipkanje na računalnik ali pisanje z roko. Naš rokopis
je edinstven in zrcali našo osebnost.
novinarski krožek
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