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EKONOMSKO PODROČJE

OD IDEJE DO IZDELKA
Namen modula OIDI je omogočiti dijakom razvoj trenutno najbolj iskanih veščin na trgu dela,
kot so: timsko (so)delovanje, konstruktivna komunikacija, celostno pristopanje k reševanju
problemov, razvoj kritičnega mišljenja, spoznavanje lastnega delovanja in delovanja v timu,
iskanje virov znanja in veščin itd.
Z namenom, da se razvoj zgoraj naštetih veščin kar najbolje omogoči, učitelji pristopamo k
dijakom izključno z aktivnimi oblikami poučevanja, kot so: problemski pouk, timsko,
raziskovalno in projektno delo.
Dijaki v timih (3–5 dijakov) najprej izberejo problem, ga raziskujejo in natančno opredelijo z
več vidikov (sociološki, psihološki, znanstveni, razvojni itd.). Nato iščejo ideje za rešitev
problema ter skupaj izberejo najboljšo rešitev. Sledi načrtovanje vseh procesov, ki so potrebni
za realizacijo ideje, s ciljem izdelave prototipa ideje oz. izdelave celotne ideje. V kolikor gre za
tržno zanimiv izdelek, raziskujejo trg (intervjuji, ankete, panel, preizkušanje …) in določijo
ciljno skupino potencialnih kupcev, načrtujejo/izvedejo sodobne trženjske aktivnosti (digitalni
marketing), uporabijo metodo Kanvas in naredijo poslovni model.
Pri modulu ne izključujemo sodelovanja z delodajalci. Ti lahko predstavijo problem oziroma
izziv iz njihovega poslovanja. Dijakom in mentorju (učitelju) ponudijo potrebno znanje in
veščine za reševanje izziva. Potek reševanja izziva delodajalec spremlja ter usmerja k
skupnemu cilju, nudi potrebna sredstva (material, prostor, opremo, finančna sredstva …) za
realizacijo.
Mentor (učitelj) omenjenega modula spodbuja vsakega posameznega dijaka, da prepozna
svoja prednostna področja delovanja (kaj ga veseli) in pri tem usmerja dijaka, da svoje
prednosti in talente razvija ter nadgrajuje z znanjem. Mentor pomaga dijaku premostiti tudi
področja, ki zanj niso zanimiva oz. jih ne obvlada, na podlagi medsebojnega sodelovanja in
dopolnjevanja. Mentor skozi modul spodbuja in usmerja energijo dijakov k skupnemu cilju,
pozitivni in konstruktivni komunikaciji, empatiji, sočutju in predvsem k delovanju v skupno
dobro za dolgoročno dobrobit človeka in narave (primarno) in ne zgolj kapitala (sekundarno)
ter poskrbi za zaupno in spodbudno delovno vzdušje, usmerja dijake k prepoznavanju pravih
vrednot in na temelju teh omogoči dijakom najprej osebnostni in posledično tudi strokovni
razvoj.
Nina Hladnik, prof.

Med uro dobimo veliko uporabanih informacij.
Zelo me zanima karkoli v zvezi z marketingom.
Enej, 2. A

OIDI mi je všeč, ker se učimo razmišljati kot podjetniki.
Žiga, 2. A

PONOVNO NAJBOLJŠI
Študija primera je celovit pristop k raziskovanju posameznih primerov v njihovem realnem
življenjskem kontekstu. Je interaktivna pedagoška metoda, ki temelji na realni situaciji v praksi,
s katero se dijaki v ekipi soočajo. Rešujejo realne izzive, ki jim jih predstavi določeno podjetje.
Postavijo se v vlogo podjetnika in nato s svojimi predlogi poskušajo najti rešitev za ta izziv.
Svojo rešitev oz. predlog zanjo ustrezno predstavijo pred komisijo in predstavniki podjetja.
Dijaki ŠC Kranj, enote SESGŠ, vsako leto uspešno sodelujejo na tem tekmovanju, ki ga za
gorenjske srednje šole organizirata Fakulteta za organizacijske vede Kranj in Gimnazija
Franceta Prešerna Kranj. Izziv za dijake je v lanskem šolskem letu predstavilo podjetje Styria
digital marketplaces, d. o. o., ki ima v lasti portal Bolha.com, za katerega je bil izziv tudi
predstavljen. Tekmovanje je prvič potekalo na daljavo. Sodelovalo je osem ekip. Organizacija
in izvedba je predstavljala poseben izziv tako za organizatorje kot tudi za dijake in njihove
mentorje. Dijaki enote SESGŠ so s svojo predstavitvijo rešitve problema zasedli odlično prvo
mesto.
Mentorji usmerjajo in motivirajo dijake, da oblikujejo rešitve. Pred začetkom iskanja rešitve
dijaki pridobijo tudi veščine s področij študije primera, marketinga in iskanja poslovnih rešitev,
ki jim jih predstavijo organizatorji tekmovanja. Za reševanje izziva imajo tri dni časa. Uporabijo
različne metode iskanja idej. Pomagajo si lahko z informacijami, ki jih neposredno pridobijo od
zaposlenih v podjetju, ki predstavlja izziv. Na podlagi rešitev dijaki oblikujejo predstavitev, ki
jo predstavijo komisiji. Dijaki so med pripravo rešitve zelo povezani in ustvarjalni. Tak način
dela v njih spodbuja komunikativnost, kritično mišljenje in sodelovanje. Opisana metoda
učenja dijakom nudi možnost pridobiti veščine in znanja javnega nastopanja. Spoznavajo svoja
močna in šibka področja delovanja in iskanja virov znanja. Mreženje z delodajalci dijakom
omogoča pridobivanje različnih praktičnih izkušenj, ki so izjemnega pomena pri iskanju
zaposlitve. Problemsko učenje prepoznajo kot dodano vrednost teoretičnega znanja, ki ga
pridobijo v šoli.
Gabrijela Jošt, prof.

TRGOVSKO PODROČJE

OTVORITEV UČNE PRODAJALNE MINI MAX
Malo pred zaključkom pouka smo na šoli otvorili novo sodobno učilnico za praktični pouk
poznavanja in prodaje blaga v programu trgovec. Do sedaj smo imeli improvizirano prodajalno,
kjer so bile razstavljene živilske in neživilske vrste blaga. Dijaki so v prodajalni spoznavali blago,
razvrščanje in postavitev blaga, pripravo blaga za prodajo ter listine, ki spremljajo blago. Vadili
so prodajni postopek, komunikacijo, spretnost, odnos do kupcev itd.

Želja vseh nas je bila posodobiti prodajalno in kmalu za tem nam je podjetje Mercator ponudilo
postavitev sodobne prodajalne. Na police so skupaj z dijaki trgovci postavili blago, blagajniški
pult in blagajno kot v pravi prodajalni, dijaki slikopleskarji pa so pred tem učilnico prepleskali.
Z novo prodajalno, ki so jo dijaki sami poimenovali Mini max, bomo lažje in kvalitetnejše
izobraževali bodoče prodajalce za njihov poklic.
Marjeta Potočnik in Ana Jurgele, prof.

KOT V PRAVI TRGOVINI

Učilnica mi je zelo všeč,
ker je res lepo urejena
kot prava trgovina.

V učilnici 21 se imam lepo,
saj je prostorna,
opremljena z izdelki, s
policami in z blagajno.

Tilen, 2. AT

Tim, 2. AT

Prodajalna mi je zelo všeč, saj je
prejšnja bila v slabem stanju.
Zdaj lahko lažje prodajamo med
uro, ker imamo določene izdelke
na policah.
David, 3. AT

Lepo založena učilnica
zabeleži vtis prave prodajalne.
S tem pridobivamo višji nivo
znanja, saj nam pogled na
učilnico ustvari boljšo
predstavo prodaje.
Ana, 3. AT

PODROČJE STORITEV – FRIZERSTVO

FRIZERSKI TEHNIK
Šola je v postopku pridobivanja novega programa frizerski tehnik (nadgradnja programa
frizer). Dijaki bodo poleg osnov frizerstva pridobili tudi dodatna znanja iz področja
ekonomije/podjetništva. Razvojna pot bodočega frizerja bo iz gospodarstva vodila v širitev
poslovnih projektov in k racionalni uporabi materialov.
Načrt dela je bil dogovor o uporabi enotnih pedagoških načel, in sicer pri kompetenci, kjer je
poudarek na kognitivnem, funkcionalnem in vzgojno-socializacijskem vidiku. To pomeni, da se
pri usvajanju snovi medpredmetno dopolnjujemo in smo procesno naravnani.
Dijak po treh letih uspešnega izobraževanja pridobi z zaključnim izpitom poklic frizerja. Razlika
med splošno izobraževalnimi predmeti je ta, da smo dodali med strokovne predmete module,
pri katerih bomo naredili nadgradnjo v izobraževalnem programu PTI. Frizerski tehnik PTI bo
baza na novem poklicnem standardu, po katerem je predhodno program v celoti pripravljen.
Po dvoletnem uspešnem izobraževanju se opravi poklicna matura, po kateri dijak pridobi naziv
frizerski tehnik.
Dijaki glede pridobljenega programa odgovarjajo z optimizmom. Večino vprašanih so v
prenovljeni program informativno usmerjali starši. Dijaki ob zaključku uspešnega
izobraževanja pridobijo peto stopnjo izobrazbe, kar jim je vodilo, da se lahko vpišejo v redne
programe nadaljnjega izobraževanja na področju kozmetike.
Izziv dijakom je, kako po korakih iz osnove znanja pridobiti nadgradnjo v povezovanju teorije
s prakso. S pridobljenim znanjem bodo lahkotno stopili na pot ekonomskega poslovanja in si s
tem omogočili utiranje samostojne poti v podjetništvu.
Lena Vesna Špehar, prof.

1. FA pri praktičnem pouku

GRADBENO PODROČJE

STROKOVNA EKSKURZIJA
V četrtek, 23. 9. 2021, na dan slovenskega športa, smo se ob 7. uri zjutraj izpred glavne
avtobusne postaje v Kranju z dvonadstropnim avtobusom in kombijem odpeljali proti
slovenski Istri. Na strokovni ekskurziji smo si profesorji in dijaki programa ekonomski in
gradbeni tehnik ogledali naše največje pristanišče Luko Koper. Pri vstopu v pristanišče nas je
pričakal vodnik Viktor, ki nas je s svojim vodenjem v avtobusu popeljal po terminalih
pristanišča. V Luki Koper smo si ogledali ločene terminale za avtomobile in RO-RO, generalne,
sipke, tekoče in hlajene tovore, les, živino, premog in železovo rudo, glinico, silose, potniški
terminal ter enega najpomembnejših terminalov – kontejnerski terminal. Na tem terminalu
raztovarjajo in natovarjajo tovor z žerjavi s tovornih čezoceanskih ladij.

V okviru ogleda Luke Koper smo si ogledali tudi gradnjo podaljšanja prvega pomola oziroma
kontejnerskega terminala. Na gradbišču sta nam Metod iz podjetja Kolektor in Dejan iz
podjetja Adriaing predstavila gradnjo pomola ter njegovo pilotiranje. Po dveh urah ogledov in
vodenja po Luki Koper smo se napotili proti Slavniku, kjer smo opravili še športni del dneva.
Na poti proti Podgorju, izhodiščni točki vzpona na Slavnik, pa smo si skozi okna avtobusa
ogledali tudi gradnjo drugega tira pri Črnem Kalu.
Dijakom so v spominu najbolj ostali vodnik Viktor, betonska dela in veliki piloti na gradbišču
pomola, prestižni avtomobili, velike ladje, žerjavi, deponije in pohod na Slavnik.

KREATIVNO (PO)USTVARJANJE PRI DRUŽBOSLOVNIH PREDMETIH

PIŠEM PISMO PRIJATELJU
Teden pisanja z roko je vseslovenska akcija, s katero ozaveščamo pomen ohranjanja pisanja z
roko. Osrednja tema Tedna 2021 je bila – Pišem pismo prijatelju. Dijaki so se preizkusili v
pisanju pisem svojim najbližjim.

Anastasia, 4. B

Lea, 3. Fb

Špela, 3. FB

POUSTVARJANJE PO OGLEDU FILMA
V sklopu kulturnih dni smo si ogledali film Kajmak in marmelada. Dijaki so po ogledu filma
poustvarjali.

Lana, 4. B

Sara, 4. B

Aleksander, 2. A

Shpresona, 4. B

Monika, 3. Fb

Nina J., 3. Fb

Laura, 3. B

Klavdija, 2. Ga

Dva svetova, ki ju komaj kdo obvlada
Božo zabredel je globoko,
a Špela mu ponudi roko.
Čeprav jima starša ob strani ne
stojita,
okronata srečo s punčko, ki jo dobita.
Vse se reši in vse gre dalje,
če sta prisotna volja in spoštovanje.
Kristjan, 2. Gb

Jana, 3. B

Kristina, 3. FB

Ajla, 3. Fb

Zala, 3. Fb
Leunora, 2. FB

POUSTVARJANJE UMETNOSTNIH BESEDIL
Pri pouku književnosti po interpretaciji umetnostnih besedil dijake usmerjamo k poglabljanju v

književno doživetje s pomočjo faze novih nalog.

Lana, 4. B
Cvetje je ovenelo, a moja ljubezen do
nje še vedno cveti.
Da življenje skupaj bova preživela, se
mi je zdelo,
njen glas še vedno v glavi mi zveni.
Od ljubezni do nje počutil sem se
zadeto,
a sedaj sem izgubil svojo Meto.
Vendar vem, da je nisem izgubil za
vedno,
saj imam le eno željo poslednjo –
srečava zopet se v posmrtnem življenju
in skupaj ostaneva za vedno.
Tvoj Janez
Sara, 4. B

KRATKO POTOVANJE SIMONA
JENKA
Na Sorškem polju prijokal je na
svet,
v družino kmečko kakor cvet,
le stežka so živeli,
kaj prida niso imeli.
Gimnazijo je dokončal,
na željo staršev se podal,
teologijo je izbral.
Kasneje mladenič je spoznal,
da tam zaman srečo je iskal,
na koncu s pravom je končal.
Za tem postaja po imenu Dunaj,
tam kot domači učitelj deloval,
še vedno pravo pot iskal.

V Praše vrnitev je sledila,
življenje dalo mu je krila,
zaposlil se je v pisarni,
odvetniški tako zvani.
Še vedno Dunaj obiskoval,
na mnogih koncih deloval,
izpite je opravljal,
časa ni zapravljal.
Izpitov ni končal,
s tega sveta se je pobral,
bolezen svoje je opravila,
možgane mlade je preplavila,
dokončno Simona je ranila.
Pustil velik je pečat,
čeprav umrl rosno mlad,
še danes se o njem učimo,
spoznavamo njegovo veličino.
Kristijan, 4. B

Kaja, 4. B

Dragi Lukec,
od mojega odhoda je že dolgo in zelo mi je žal, ker sem te tako zapustil, ampak
življenje mi ni dalo druge izbire. Gotovo si že ugotovil, da ti pišem jaz, tvoj oče
Matevž. Pišem ti z namenom, da ti povem malo o svoji preteklosti in pa o
razlogu svojega odhoda. Vse skupaj se je začelo s smrtjo mojega očeta, ki je
svoje posestvo prepustil Tomažu, mojemu bratu in tvojemu stricu, midva s
tvojo mamo Lajdo pa sva odšla služit. Tomaž si je hitro našel ženo, s katero se
je kasneje tudi poročil. Sam sem se ponovno vrnil na njegovo kmetijo, ko mi je
zmanjkalo denarja. Kmalu za tem sem po dolgem času na sejmu srečal tvojo
mamo, h kateri sem kasneje večkrat zahajal. Takrat je Lajda zanosila in jaz sem
bil primoran oditi v tujino. Tukaj se mi dobro godi, upam, da je tako tudi pri
vas. V mojem imenu pozdravi strica in mamo. Vesel bi bil tudi tvojega
odgovora.

Pozdravljeni,
prejel sem vaše pismo in sklenil, da vam odgovorim. V tem času, ko vas ni bilo,
se nam je pripetilo veliko hudega in pa tudi kaj lepega. Moja mama je bila
kmalu po vašem odhodu s smrtjo odrešena vseh muk tega sveta. Mene je na
posestvo k sebi vzel stric Tomaž, pri katerem se mi kar dobro godi. Glede na
to, da mame ni več med nami, sem pozdrave prenesel le stricu Tomažu, ki mu
je vaš pozdrav vsaj za nekaj trenutkov iz misli pregnal skrbi, ki mu jih
povzroča posestvo. V upanju, da vas nekoč srečam in spoznam, vas
pozdravljam.

Lukec srečanja s svojim očetom ni dočakal, saj ga je doletela nenadna smrt, posestvo pa na
koncu pristane v rokah odvetnika Pavlina, ki je zgodbo o treh knjižbah posestva v krčmi
razlagal svojemu prijatelju.
Ana in Eva, 4. B (V zemljiški knjigi)

Žiga in Aleksander, 2. A

Lana, 4. B

Sara, 4. B

Shpresona, 4. B

Valerija, 4. B

Ana in Eva, 4. B

LIKOVNA SNOVANJA
Pri predmetu oblikovanje poslovnega prostora dijaki programa trgovec krepijo veščine, povezane s
svojim poklicem.

Enda, 3. AT (izložbeni okni)

Likovna snovanja dijakov pri pouku umetnosti

Rok, 4. GT

Andrej, 2. AA

Neda, 2. B

Hana, 2. AA

OBJEM

Ponoči sem spala slabo,
na pol odprto sem imela levo oko.
Desno oko pa je na pol spalo,
kljub temu, da je v mojih možganih nekaj
divjalo.
Premišljevala sem globoko o tem,
kako zares je realnost nagibana k vsemu
potem.
Poti je neskončno veliko, a tista prava ti
lahko samo globoko v srcu tava.
Ko se pa um vmešava,
te znova in znova na druge poti obmetava.
A te poti so napačne
in za tvoje življenje zelo temačne.
Ko me je to spoznanje doletelo,
mi je moč v telesu vzelo.
Počutila sem se kot perje v zraku,
ki nima meja, kam ga veter pihlja.
Ko opazujem ostale ljudi,
se mi zdijo potrti od vseh skrbi.
Zasmilijo se mi s solznimi očmi
in najraje bi jih objela z vsemi dlanmi.
Šele ko v celoti sebe spoznaš,
se življenjskih lekcij drugače lotevaš.
Takrat tudi veš,
da te vsak slab korak
pripelje v mavrični oblak.
Narava kliče po spremembi ljudi,
zato nas sedaj z virusi bremeni.
Spoznajte, da vsak izmed nas
nosi v sebi svoj pravi obraz.
Ko ta obraz pokažemo množici ljudi,
se čista energija na Zemlji rodi.

Lara, 4. A

NARISANI FRAZEMI

Karin, 3. Fb

Špela, 3. Fb

Kristina, 3. Fb

Jana, 3. B

Klarisa, 3. B

Laura, 3. B

Sajra, 3. B

BRANJE – IZZIV IN PRILOŽNOST ZA ZBLIŽEVANJE IN »PRIJATELJEVANJE«
(Literarna druženja učiteljev in dijakov)
V preteklem šolskem letu, ko je bilo kakršno koli druženje bolj izjemna »razvada« kot ustaljena
navada, smo se učitelji in dijaki SESGŠ občasno družili ob premišljeno (iz)branih besedilih
slovenskih avtorjev.
22. decembra 2020, ko je vsestranska besedna umetnica Neža Maurer praznovala častitljivi
90. rojstnodnevni jubilej, smo kulturni dan posvetili predstavitvi njenega življenja in
književnega opusa, izbornemu branju ustvarjalkinih pesmi ter kreativnim delavnicam, v
katerih s(m)o se tudi učitelji in dijaki preizkusili v interpretativno-razpravljalnem literarnem
pogovoru in poustvarjanju.

I zbor 9 pesmi Neže Maurer ob 90-letnici pesničinega rojstva
(22. 12. 1930)

Spomladanski bralni druženji pa smo namenili predhodnemu samostojnemu branju krajše
pripovedi Sebastijana Preglja Pianino oz. romana Fredrika Backmana Babica vas pozdravlja in
se opravičuje ter zatem dejavni pogovorni izmenjavi vzajemnih misli in izkušenj o prebranem
in (po)doživetem.

Medgeneracijska bralno-literarna druženja, četudi izvedena videokonferenčno na daljavo, so
v težavno negotovem kriznem času bližnjica in hkrati priložnost za to, da daleč (p)ostane blizu
in da so razdalje bolj most kot prepad med besedami in Ljudmi.

Polona Tomac Stanojev, projekt OBJEM

Enej, 2. A

V DRUŽBI S POEZIJO

Pisati z dušo za ljudi, odložiti breme, ki ti ga naloži življenje, na
list papirja, podeliti misel in podariti košček srca. Vse to je
Neža Mauer, pesnica, ženska, mati, POEZIJA.
Težko je izbrati, težko se je odločiti, vendar življenje je
sestavljeno iz trenutka in ta trenutek se smukam Okoli vseh
dreves. Spomin, ki oživi ob branju točno te pesmi, me sili, da
čimprej obrnem nov list, čas je za naslednji trenutek ... Od
mene k tebi, ko je duša edino, česar si ne moreš izposoditi.
Duša je tvoja in moraš jo imeti rad. Rad jo moraš imeti tudi v
Samoti, ki nima ne oken ne vrat, kot je lepo zapisala pesnica,
zato pazim, da ne bi Potrgala svojih prijateljstev, saj je veliko
lepše Biti skupaj in ne misliti na nič drugega kot na ljubezen in
življenje, ki stoji pred teboj. Le pozabiti ne smeš, da je življenje
tudi Pri sedemnajstih lomljivo kot steklo, vendar v zanosu
mladosti mislimo, da smo neumrljivi in večni.
Prebrano bom skrbno shranila v skriti predalček duše in ga po
potrebi odprla, ne nujno šele na naslednji kulturni dan, ampak
na vsak tisti dan, ko bom začutila, da bi rada brskala po njem.
Brskam pa zelo rada.
Lepo je bilo v družbi POEZIJE.
Nia Despot 1.a

OBELEŽUJEMO 30 LET SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Vsi se veselimo praznikov, a navadno o njihovem pomenu, vsebini in zgodovini vemo bolj malo.
Vse manj jih dejansko praznujemo. V šolah organiziramo proslave ob najpomembnejših
državnih praznikih, ki zaznamujejo pomembne dogodke iz naše narodne zgodovine in
poudarjajo našo kulturno samobitnost. Letošnje leto je še prav posebno, saj proslavljamo
okroglo obletnico, 30 let samostojne Slovenije. Vsako praznovanje jubilejev Republike
Slovenije je hkrati priložnost za ponotranjenje ustavne identitete Republike Slovenije.
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli so dijaki v okviru medpredmetnega
povezovanja zgodovine, slovenščine, umetnosti in knjižnično-informacijskih znanj skozi
različne sodobne didaktične pristope in uporabo različnih učnih gradiv spoznavali
osamosvojitveni proces in nastanek samostojne in neodvisne slovenske države. Vodeno so si
ogledali tematske razstave na spletni strani Zbrali smo pogum, časovni trak – nastajanje države
na rtvslo.si in izbrane videofilme. Po navedenih aktivnostih je sledilo raziskovalno in
samostojno učenje. Razvijali in izkazovali so spretnost zbiranja informacij, ki so jih morali
poiskati v učbeniku in na različnih spletnih straneh. Pri tem so uporabljali različne bralne učne
strategije (povzemanje, ločevanje bistvenih informacij) in razvijali določene gradnike bralne
pismenosti, ki jih na naši šoli sistematično razvijamo v okviru projekta Objem. Pridobljene
informacije so uporabili pri pisanju seminarske naloge, ki je predstavljala povratno informacijo
oz. dokaz o učenju. Zaključni del naloge je vabil dijake k literarnemu ustvarjanju in posamezni
dijaki so svoje znanje spretno vtkali v pesem, posvečeno Sloveniji.
Potek osamosvajanja so nekateri dijaki spoznali tudi skozi pripoved svojih staršev ali starih
staršev. S svojimi bližnjimi so naredili kratke intervjuje o tem, kako se spominjajo
osamosvojitve in kaj jim je pomenilo, da so zaživeli v svoji državi. Svoj pogled na prelomne
zgodovinske dogodke, na njeno vlogo v prvi slovenski vladi kot ministrica za delo in na njeno
delo v diplomaciji, je z nami delila gospa Jožica Puhar, s katero sta dijakinji opravili intervju.
Posnetek intervjuja so dijaki pogledali v okviru projektnega tedna. Po ogledu so po skupinah
izpolnili kratek vprašalnik, s pomočjo katerega so zapisali pridobljene informacije s ključnimi
besedami. V okviru projektnega tedna so dijaki dokazali, da niso vešči samo bralne temveč
tudi (s)likovne pismenosti. Profesorici umetnosti sta jih poučili o državnih in narodnih simbolih
ter o slovenskem ornamentu. Dijaki so ustvarili svojega.
Julijana Prevc, knjižničarka

Valentina, 2. B

Neda, 2. B

Nika, 2. GT

Nina, 3. GT

SLOVENIJA
Slovenija naša domovina,
za nas si ena in edina.
Vsi ponosno tu živimo,
za našo domovino se borimo.
Čeprav si majhna na tem svetu,
za nas si edinstvena na planetu.
Številni vojaki so v vojni se borili,
da bi našo domovino osvobodili.
Mnogi svoja življenja so izgubili,

da bi jo pred sovražniki branili.
Slovenski himni Zdravljica je ime,
čeprav Prešeren prečrtal jo je.
Slovenski grb krasi zastavo visečo,
zastavo modro, belo in rdečo.
Slovenija naša domovina,
za nas vedno boš ena in edina.
Julija, 2. B
Monika, 3. Fa

SLOVENIJA
Slovenija, lepa dežela naša, zelenica krasi pokrajino.
Nad morjem dviga se pogled h goram, z občutkom, ki gre do srca.
Slovenija, dežela majhna si, kokoška, ki na različne regije se deli.
Si lepa in raznolika,
a ne preveč velika.
V Sloveniji je lepo, ko ptičice pojo,
vsak sončen dan je narod nasmejan.
Ta čudovita naša dežela je za vsake oči paša.
Tako vsaj pravi srce moje in mislim, da bo tudi tvoje.
Amela, 1.B

MOJA DEŽELA
Moja dežela je le ena,
tista, ki Slovenija se glasi,
in druga nobena,
kot tista, ki po domu diši.
Zastava je bela, modra, rdeča,
na grbu so Triglav, tri zvezde, morje in rečica,
himna pa Prešernova Zdravljica,
ob posebnih priložnostih izvaja se 7. kitica.
Ima krasne znamenitosti,
ki si jih radi ogledajo turisti,
prav tako mi domači,
ob občudovanju nas vsak lahko zasači.
Tako majhna, a v srcu nam velika,
katere narava je na i pika,
beseda, ki v besedi Slovenija se skriva,
naša čustva izliva.

Taja, 1.B

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2020/2021
Profesorice angleščine smo dijake vseh letnikov (razen zaključnih) spodbujale k branju
angleške literature tudi v šolskem letu 2020/2021. V mesecu maju smo uspešno izpeljali
tekmovanje iz angleške bralne značke EPI Reading Badge, ki se ga je udeležilo 10 dijakov. Vsak
dijak je prebral tri v naprej določene knjige (ločeno po letnikih), sicer skrajšane različice znanih
romanov, kot npr. Zločin in kazen Dostojevskega (Crime and Punishment), Viharni vrh
Brontejeve (Wuthering Heights), Diamant Collinsa (The Moonstone) ali pa Pusta hiša Dickensa
(Bleak House).
Tudi tokrat so dijaki dokazali, da so knjige prebrali natančno. Elmedina Alibegović iz 4. B je kot
edina osvojila zlato priznanje. Šest dijakov (Ana Korošec in Lana Kaštrun iz 4. B, Nia Kristina
Despot in Žiga Čanadi iz 2. A, Taja Vončina iz 2. B in Urša Marko iz 2. Fa) je prejelo srebrno
priznanje ter trije dijaki pohvalo za sodelovanje.
Lidija Hren, prof. ang.

I have once heard that reading is to the mind what exercise is to the body. That
quote picked my interest, so I decided to try it out. After a couple of books, I
fell in love with the process of reading.
It led me to the conclusion that it gives you a type of freedom, because reading
offers you an opportunity to become whoever you want. It awakens different
emotions inside of you and allows you to see and experience the world through
the characters’ eyes. It can also improve your memory and imagination. And if you
want to improve your language skills, I think it is important that you read in a
foreign language. For example, I like to read in English, which has led to an
immense expansion of my English vocabulary. Reading can help reduce your
stress, at least for me it is a good stress reliever, because when I feel
overwhelmed, I indulge myself in reading to escape the reality for a couple of
moments and I come back as good as new.
It seems to me that for some people it is harder to develop the habit of reading,
but once you do, it is one of the greatest habits one can possess. I am lucky to
have developed it myself, because to me reading is a wonderful journey full of
adventures that I wish to never come back from.

Elmedina, 4. B

WHY I READ IN ENGLISH
I’m very fond of English reading!
While reading in English, I’m improving my grammar and vocabulary, but most
importantly I’m developing ability to really understand what I’m reading. At the
beginning when I started with English books, I felt frustrated coz I didn’t
understand every word used in the book, but the more I read, more often I
came across a certain phrase and it got easier for me to recognise it and
memorise it. It’s become a habit of mine reading English novels, the more I read
in English, the more I think in English, to put it simply - in the end I get the full
picture without my mind getting occupied with translation into my native
language.
Beside the books that I read for school project (from my point of view a great
choice of different categories - Sci-Fi, Romance and reality), I read other
materials also but I find reading novels in English more entertaining.
I’m sure all of us find at least one of the choices interesting and it doesn’t
matter if you fancy Science fiction spaceship books more than your romantic
soul wanna be gone with the wind, maybe just maybe you are to down to earth
for love and space, and you can relate with judges and lawyers like in Jarndyce
and Jarndyce much better... it’s up to you and it doesn’t matter as long as you
read it.
I’m very excited to pick up a new book and let the book teach me some more
English.
Nia 2. A

Last May we had EPI Reading Badge competition. Our job was to read
three books. Those were Crime and Punishment, the Moonstone and
Leonardo Da Vinci. My favourite was Crime and Punishment, which was
written by Fyodor Dostoevsky. I like it, because of an interesting story
and a moral message. The other two books were not as interesting as
Crime and Punishment, but I still had to read them, so I was able to
complete the test paper. At the end it was all worth it, because I was
awarded with silver acknowledgment.
Ana Korošec, 4. B

PROJEKT MOBILNOSTI

NADGRADIMO ZNANJE Z IZKUŠNJAMI 2
V nedeljo, 10. 10. 2021, je skupina sedmih dijakov iz 3. a oddelka ekonomskega tehnika skupaj
s profesoricama Hegler in Jemec odšla na Portugalsko.
V okviru projekta – Nadgradimo znanje z izkušnjami 2 – so prišli dijaki na 14-dnevno delovno
prakso v mesto Barcelos blizu Porta.
Že prvi vtisi ob večernem prihodu v mesto so bili prijetni. Bilo je še prav poletno toplo, v
kampu, kjer smo bili nastanjeni, pa vse polno mladih iz drugih evropskih držav, ki so prav tako
prišli na prakso.
Naslednji dan dopoldne smo obiskali vse delodajalce, kjer naj bi dijaki opravljali prakso.
Razdeljeni so bili v skupine. Dva dijaka sta opravljala prakso s področja zavarovalništva v mestu
Braga, dve dijakinji na področju marketinga in tri dijakinje v tekstilnem podjetju.
Popoldne smo si skupaj z vodičem ogledali Barcelos – srednjeveško mesto z močno kulturno
identiteto. Izvira iz obrtniških tradicij, kot je lončarstvo, in Galo de Barcelo, okrasnega petelina,
ki je postal simbol Portugalske.

Tedenska tržnica v Barcelosu ob četrtkih je ena največjih na Portugalskem, s tradicionalnimi,
ročno izdelanimi izdelki.
V kampu smo imeli organizirano prehrano. Vsak dan smo lahko izbirali med različnimi jedmi.
Imeli smo tudi ribe in druge dobrote, značilne za portugalsko kuhinjo. Dijake so vsak dan okrog
devete ure zjutraj s kombiji odpeljali na delovno mesto. Domov so se vračali okrog 16. ure

popoldne. Domačini, s katerimi smo sodelovali, so prijazni in gostoljubni ter dobro govorijo
angleško.

Profesorici sva si v prostem času ogledali mesto Porto ob reki Douro. Temperature so bile še
prav poletne, okrog 25 stopinj čez dan. Porto se ponaša z izjemno arhitekturo cerkva v
baročnem slogu z znamenitimi modrimi in belimi ploščicami, ki pritegnejo s svojimi zgodbami
v slikah. Ljubkost – ozke uličice, samosvoje, majhne kavarne, mešanice rdečih, rumenih,
modrih in takih, s številnimi ploščicami obloženih hišk, butiki z ročno narejenimi drobnarijami,
pekarne in številni razgledi. Vse na dosegu roke. Vmes pa zvoki tradicionalne melanholične
glasbe fado. Mesto izžareva posebno energijo, ki je polna nalezljivih želja po dobrotah življenja
– še posebej po okusni hrani in portovcu, ki ga pridelujejo prav v dolini reke Douro.
Britanska pisateljica J. K. Rowling je navdih za čudovito, mistično, čarovniško akademijo v vsem
znani filmski sagi o Harryu Potteryu našla v majhni knjigarni Livraria Lello v Portu, ki sva si jo
tudi ogledali.
Pet dni na Portugalskem je prehitro minilo. Profesorici sva se vrnili domov, dijaki pa so še en
teden preživeli na svojih delovnih mestih in se sami vrnili nazaj domov.

profesorici Jana Jemec in Metka Hegler

S praktičnim delom, ki sem ga opravljal
zadnji dve leti, sem zelo zadovoljen.
Posebej pa to leto, ko sem obiskal
Portugalsko in si pridobil veliko novih
izkušenj ter izboljšal svojo splošno
razgledanost.
Marko, 3. A

Na Portugalskem mi je bilo najbolj všeč
spoznavanje države, kulture in jezika.
Spoznala sem ljudi in pridobila veliko
novega znanja. Vesela sem, da sem bila del
te izkušnje.
Eva, 3.a

PROJEKT TALENT JOURNEY

HEKATON
V septembru sem se udeležila projekta Talent journey. Glavna tema je bila digitalizacija in
trajnostna družba prihodnosti. Projekt je trajal en mesec, sestanki pa so potekali redno po
dogovoru. Prva dva dneva sta bila namenjena spoznavanju projekta in članov skupine. Imeli
smo tudi nekaj delavnic glede skupinskega dela, ustvarjanja predstavitev ter nastopanja.
Dogodka se je udeležilo okoli 50 ljudi iz cele Evrope. Naključno smo bili izbrani v skupine s
šestimi člani. Izmisliti smo si morali svoje ime in logotip. Nato smo se posvetili izzivu, ki smo si
ga izbrali. Srečevali smo se nekajkrat tedensko in s pomočjo mentorjev podajali svoje rešitve.
Zadnji dnevi so bili intenzivnejši, a smo delo vseeno uspešno zaključili. Dan pred koncem smo
imeli kratke predstavitve, kjer je bilo izbranih 5 skupin, ki so svoje ideje predstavile komisiji.
Zadnji dan so skupine predstavile svoje ideje in s tem uspešno zaključile s projektom. Izziv, ki
ga je naša skupina izbrala, je bil integracija električnih vozil v urbana okolja.

To je bila tema, o kateri nikoli nisem razmišljala, a se je izkazala za precej zanimivo. Čeprav
smo v skupini ostali le trije člani, smo z dobro idejo in predstavitvijo dosegli prvo mesto. To je
bila odlična izkušnja! Spoznala sem nekaj izjemnih ljudi z izvrstnimi idejami in znanjem. Najprej
sem bila skeptična, saj o digitalizaciji nisem veliko vedela, a se je izkazalo, da sta mi k uspehu
domišljija in ustvarjalnost veliko pripomogla. Ugotovila sem, da je vredno vztrajati pri neznanih
stvareh, saj si na koncu vedno nagrajen z novim znanjem in izkušnjami.

Lana Kaštrun, 4. B

Spoštovani dijaki in profesorji!

Upam, da ste ob preletu naših dogodkov v letu 2021 uživali.
Naj se vam še enkrat zahvalim za sodelovanje in čas, ki ste ga namenili za ustvarjanje
našega šolskega časopisa. Ponosna sem, ker ste se zopet izkazali in dokazali, da zmorete.
Leto se bliža h koncu, zato vas že vnaprej vabim k soustvarjanju naše naslednje zgodbe.
Želim vam zdrave in sproščene počitnice ter zadovoljno leto 2022.
Nina Železinger, prof.

Dijaška skupnost SESGŠ

Zbrala in uredila: Nina Železinger, prof.

