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Dragi devetošolci in devetošolke, spoštovani starši,  

dobrodošli na Šolskem centru Rogaška Slatina! 

Odločitve so sestavni del našega življenja in izbira 

srednje šole je ena izmed njih. Šolski center Rogaš-

ka Slatina je bil in je še vedno izbira mnogih mla-

dih – več kot šestdesetih generacij srednješolcev. 

Najpomembnejšo vlogo pri tem gotovo igrajo pro-

grami, ki jih ponuja šola, a šteje tudi vse ostalo – 

standardi znanja in učni rezultati, vrednote, medse-

bojni odnosi, obšolske dejavnosti, prijateljstva, 

izkušnje in še marsikaj. S ponosom lahko rečemo, 

da je Šolski center Rogaška Slatina v slovenskem merilu kakovostna in uvelja-

vljena šola, ki na mnogih področjih (od pouka in raziskovalnega dela do 

športa in krožkov) dosega zavidljive rezultate. 

Ko boste, dragi bodoči ŠCRS-jevci, v septembru prestopili prag naše šole, 

boste zelo kmalu zaznali, da ste del naše skupnosti. Mnogi naši bivši dijaki, ki 

so že doštudirali in so uspešni zdravniki, ekonomisti, inženirji, farmacevti, bio-

logi, optometristi, podjetniki …, radi povedo, da so se na šoli dobro počutili 

in se veliko naučili – ne le za maturo in spričevalo (kar je tudi zelo pomem-

bno), temveč širše – za življenje. Mnogi se še danes radi vračajo in še toliko 

let kasneje čutijo veliko pripadnost šoli, kar nam je v posebno zadovoljstvo. 

Nič ni namreč lepšega od zadovoljnega mladega človeka, ki je poln energije 

in ki zna, zmore in hoče dosegati svoje cilje.  

Srednješolska leta so leta osebnostnega razvoja in zorenja, novih izkušenj, 

čudovitih spominov na stvari, ki se v življenju zgodijo prvič. Del našega peda-

goškega poslanstva je, da vas z zgledom in strokovno podporo vodimo po 

poti pridobivanja znanja in razvijanja zmožnosti, ki pa ni vedno ravna in brez 

ovir. Da smo tukaj, ko nas potrebujete. Da vam pomagamo biti najboljši ljud-

je, kar ste lahko.  

To poslanstvo nam je v veselje. Zato je lepo biti del zgodbe, imenovane 

ŠCRS.  

Postanite to tudi vi. Nasvidenje ob vpisu! 

 

 

Ravnateljica  

Dubravka Berc Prah, prof. 

 
Družina smo mi,  

ki zažari,  

prijateljstvo nas povezuje. 

Naj skupna bo pot,  

tu in drugod,  

tisto, kar nas zaznamuje. 

 
Refren himne ŠCRS 

Besedilo: Tim Čuček, Jasmina Kovačič,  
Azra Mušič, Mirna Šafranko in Žiga Žlender 
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Dragi devetošolec, draga devetošolka! 

Se sprašuješ, kam in kako naprej? Si v dvomih in v poplavi vseh informacij 

ne veš, kako se pravilno odločiti? Zadihaj in bodi brez skrbi, prav vsak 

izmed nas je šel čez to fazo.  

Zadovoljni, polni znanja in pripravljeni na nadaljnje izzive lahko dijaki 

ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA potrdimo, da je ŠCRS  

prava izbira! 

Mala šola je prednost, ki jo dijaki vedno znova in znova izpostavljamo, strinja-

mo pa se tudi z dejstvom, da naša šola pripomore k navezovanju pravih prija-

teljstev in k pristnim odnosom s profesorji.   

Topla malica je naslednji plus; prijazne kuharice in vedno odlično pripravljeni 

obroki poskrbijo, da so naše sive celice preskrbljene z dovolj energije. 

Dobro vzdušje na naši šoli je zagotovljeno. Izvajamo različne aktivnosti in pro-

jekte, del katerih si lahko tudi ti. 

 

Pridruži se nam in postani del naše velike družine! 

Tina Fajs, 

glavna urednica Glažovne 

 

Dijaška skupnost ŠCRS si ves čas prizadeva popestriti včasih preveč z učenjem 

obarvane dneve na ŠCRS. Člani Dijaške skupnosti smo predsedniki oddelčnih 

skupnosti, naša mentorica pa je mag. Bernarda Leva. Že drugo leto zapored 

opravljam funkcijo predsednice DS in zagotavljam vam, da se s pomočjo vseh 

dijakov trudim, da bi bili dnevi na šoli čim bolj zanimivi. Dijaška skupnost pripra-

vlja nemalo dogodkov, ki popestrijo kulturni in družbeni utrip naše šole. Torej: 

kaj vse pripravljamo? 

Estera Gjuras,  

predsednica Dijaške skupnosti ŠCRS 

PUSTI DEL SEBE NA ŠCRS-ju Z  SKUPNOSTJO 
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NAJ RAZRED ŠCRS 

V letošnjem šolskem letu DS organizira tekmovanje za naj razred šole. Pripravili smo štiri različne natečaje, 

določili kriterije in strokovno komisijo, ki jo sestavljajo profesorji. Na prvem natečaju so se dijaki borili na 

športnem poligonu, za drugi natečaj so morali posneti »top selfie« razreda, pri naslednjem so pokazali svo-

je znanje in talent, z zadnjim pa smo poskušali navdihniti njihovo umetniško dušo. Imaš dovolj navdiha, da bi 

sodeloval na naših zanimivih natečajih in svojemu razredu priboril laskavi naziv »naj razred šole«?  

KONCERT DS ŠCRS 

Naš največji projekt je vsako leto izvedba koncerta ŠCRS, na katerem se predstavijo mladi, obetavni pevci 

in bendi naše šole ter širše okolice. K sodelovanju povabimo veliko gostujočih glasbenih skupin z drugih šol, 

ki se z veseljem odzovejo našemu povabilu. Poznaš tudi TI kakšen bend, ki bi želel sodelovati na našem kon-

certu oz. sam igraš v kakšen bendu? 

ŠCRS SE DRUŽI 

Dan ali dva pred božičem pripravimo tradicionalno predpraznično druženje dijakov z naslovom »ŠCRS se 

druži«. Zanimive delavnice, najboljša glasba, super družba, božične dobrote so lahko le top kombinacija. Se 

že veseliš našega druženja? 

OBELEŽITVE SVETOVNIH DNI 

Skozi celotno šolsko leto obeležujemo svetovne dneve (svetovni dan hrane, svetovni dan voda, valentinovo), 

in sicer tako, da vsaka oddelčna skupnost pripravi kratko predstavitev dneva na svojevrsten način, šola pa 

nekaj časa diha malce drugače. Na kakšen način pa bi TI obeležil svetovni dan? Že imaš kakšno »noro« ide-

jo?  

PROSLAVE OB SLOVENSKIH DRŽAVNIH PRAZNIKIH 

Ker si dijaška skupnost močno prizadeva, da bi se res vsi dijaki spomnili na slovenske državne praznike, jih 

obeležujemo z radijskimi proslavami. Si želiš tudi TI sodelovati pri radijskih proslavah?  

DAN ODPRTIH VRAT 

Po projektnem tednu vedno sledi dan odprtih vrat, ki ga obiščejo devetošolci okoliških osnovnih šol. Dijaška 

skupnost na dnevu odprtih vrat sodeluje s tržnico idej, kjer se pogovarjamo z devetošolci IN izmenjujemo 

mnenja. Si se letos z nami pogovarjal tudi TI?  

INFORMATIVNI DAN 

Dijaška skupnost vsako leto na različne načine sodeluje tudi pri predstavitvi šole na informativnih dnevih. 

Zagotovo smo se tudi letos kje srečali. Se spomniš, kje?  
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Tim Čuček 

Tretjič: naša šola je zelo majhna. 

Vendar, ne misliti, da je majhnost 

slabost. Kvečjemu je prednost, ki jo 

lahko dijaki opazijo in dodobra 

izkoristijo. 

 

Četrtič: prav zaradi te majhnosti 

so dijaki med seboj veliko bolj pove-

zani. Sklepajo se močnejša prijatelj-

stva, ki pa ne poznajo diskriminacije 

po letnikih. Tudi fazan se druži z 

dijakom iz 4. letnika. Dijak 2. letnika 

pa se druži z dijakom 3. letnika. Pri-

jateljstvo ne pozna meja, to pa je 

hkrati izrazita lastnost in poglavitna 

prednost naše »mičkene« šole. 

Kako pravilno začeti? No, takole: naj napišem nekaj za bodoče fazane. Sicer že 

veste, da je izbira srednje šole povsem vaša izbira. Naj vas nihče ne prepriča v 

nasprotno. Navsezadnje je pomembno to, kar si sami želite.  

Najverjetneje ste že neštetokrat slišali, kako je izbira srednje šole zelo pomembna za nadaljnji razvoj 

vašega znanja in posredno tudi kariere ter življenja. Prav zato vam ne bom posebej ponavljal teh besed.  

Srednja šola je posebna izkušnja. Posameznik se izoblikuje tako na osebni ravni kot na ravni znanja. Prido-

bljeno znanje in izkušnje, ki vam jih bodo posredovali učitelji skozi teh nekaj let, bodo odločilno vplivali na 

vaše življenje. Zato dobro premislite, kam in zakaj. Prav iz tega razloga so na srednjih šolah v Sloveniji 

organizirani informativni dnevi. Na njih boste bolje spoznali, kaj šole ponujajo in kako so videti. Da bi vaša 

odločitev bila lažja, vam bom v nadaljnjih nekaj odstavkih povedal nekaj o naši šoli, o moji srednji šoli, ki 

se imenuje Šolski center Rogaška Slatina.  

 

Prvič: splošno znano je, da dijaki srednjo šolo, 

ki jo obiskujejo, izredno in včasih tudi pretirano 

hvalijo, zato vam bom napisal nekaj splošnih 

prednosti naše šole, ki pa (obljubim) ne bodo 

»pocukrane« oz. če se izrazim v knjižnem jeziku, 

pretirano olepševalne.  

 

Drugič: šolo letos zapuščam. Pa saj so bila 

štiri leta dovolj. Zato vam lahko povem, da so 

minila izjemno hitro. Nekateri pravijo, da čas 

hitreje teče, kadar uživaš. Sam menim, da je to 

delno res. Če se spomnim dolgih ur, presedenih 

v učilnici in pa seznamov testov ter ustnih ocen, ki 

so se mi zdeli neskončni, se mi zdi, da je vsak 

letnik trajal večno. Zdaj, ko pa me čaka matura 

in je pred mano samo še 5 mesecev šolanja 

tukaj, se mi zdi, da je vse minilo prehitro. 
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Petič: za naše profesorje nisi samo številka v redovalnici. Nisi samo črka na papirju, ki bo po končanem 

šolanju zbledela. Prav zaradi majhnosti se tudi med profesorji ustvarijo pristnejše vezi.  

 

6. (zakaj pa ne s številko)? Naši profesorji so pripravljeni pomagati vsakemu dijaku. Zaradi manjšega šte-

vila dijakov imajo tudi več časa, ki ga lahko koristno porabijo za pomoč in razgovor, če je dijak to potrebu-

je.  

Osmič: glavna prednost, ki bi jo 

izpostavil, pa je seveda napovedano 

ustno ocenjevanje. Smo ena redkih 

srednjih šol, ki ima uveljavljen takšen 

način ocenjevanja. Dijak si lahko sam 

določi, kdaj bo vprašan kateri pred-

met. Tako lahko svoj načrt dela in 

učenja prilagaja datumom, ki mu 

ustrezajo. 

Sedmič: Šolski center Rogaška Slatina je v največ 

primerih tudi najbližja srednja šola, hkrati pa tudi 

edina, ki v Sloveniji izvaja programa tehnik optik in 

tehnik steklarstva. Prav bližina pa je največkrat 

odločilni faktor za osnovnošolce, ki izbirajo srednjo 

šolo. Kdo pa ne bi rad spal do pol osmih (pomislimo 

na dijake, ki obiskujejo srednje šole v Celju in se jim 

dan začne nekaj ur prej). Nisem še slišal za dijaka, 

ki bi se pritoževal, da je bil prisiljen spati dlje. 

Haha, no, malo za šalo, malo pa zares! 

 

Devetič: eh, saj je bilo dovolj. Hmm … mislim, da je to vse. 

Bodočim fazanom lahko še svetujem, naj bo njihova odločitev karseda dobra in naj izberejo srednjo šolo, ki 

jim bo najbolj zanimiva, ki jo bodo radi obiskovali in jim ne bo v breme. Jaz sem svojo našel, jo dokončal – 

no, skoraj – zdaj pa se že veselim izzivov, ki sledijo. 

Desetič: ne, ni še konec. Bla bla bla! Zdaj pa je. :P 
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Smo ena izmed manjših srednjih šol v Sloveniji. Majhnost šole je velika prednost, saj omogoča prijazen in 

individualen pristop do vsakega dijaka ter tesnejše ustvarjalno in strokovno sodelovanje med dijaki in 

profesorji, kar pripomore k dobremu počutju, posledično pa tudi k doseganju boljših učnih rezultatov in 

pozitivnemu osebnostnemu razvoju posameznika. Pri nas pouk poteka v prenovljenih in posodobljenih 

specializiranih učilnicah in kabinetih. Dijakom je na voljo tudi ustrezno založena šolska knjižnica s čitalni-

co, pomembna prednost naše šole pa je kuhinja, ki dijakom ponuja toplo malico ali kosilo. Našim dijakom 

omogočamo bivanje v dijaškem domu, ki je med najsodobnejše opremljenimi dijaškimi domovi v Sloveniji. 

 

Šolski center Rogaška Slatina za šolsko leto 2015/16 razpisuje dva oddelka splošne gimnazije, en oddelek 

programa srednjega strokovnega izobraževanja tehnik optik in en oddelek programa srednjega strokovne-

ga izobraževanja tehnik steklarstva. 

 

 

 

S svojo splošno zasnovanostjo je gimnazijski program primeren za vse, ki nameravate nadaljevati študij na 

univerzi, hkrati pa imate široke interese in se še ne morete odločiti za ožje poklicno področje. V samem pro-

gramu je dovolj priložnosti za poglabljanje v posamezna interesna področja, tako z izbirnimi predmeti kot z 

dejavnostmi pri pouku. Kvalitetno predznanje iz OŠ in pripravljenost za sprotno učenje zagotavljata uspeš-

nost tudi v gimnazijskem programu.  
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Prav gotovo ima vsak osnovnošolec pred začetkom nadaljnjega šolanja na sred-
nji šoli od šole in profesorjev določena pričakovanja. Tudi jaz sem se polna priča-
kovanj odločila za šolanje na Šolskem centru Rogaška Slatina.  
So se moja pričakovanja izpolnila? Hmm ... Lahko rečem, da so se za zdaj že 
izpolnila nekatera, seveda pa ne vsa, saj se je moj del poti na tej šoli šele dobro 
začel. Večina starejših dijakov vedno govori o tem, da je ena izmed največjih 
prednosti naše šole njena majhnost, saj je tako povezanost med profesorji in dija-

ki večja. To je povsem res. Profesorji se zaradi majhnega števila dijakov v razredu lažje posvetijo razlagi in 
temu, da pouk poteka nemoteno.  
Že samo v pol leta, odkar sem na tej šoli, sem navezala kar nekaj stikov in spoznala kar nekaj dobrih prija-
teljev. Ravno zaradi majhnosti šole pa nisem verjela, da lahko nudi toliko različnih dejavnosti. Vsakdo si lah-
ko v širokem izboru interesnih dejavnosti izbere področje oziroma krožek, ki ga zanima in si tako še dodat-
no popestri dneve na šoli.  
Od starejših dijakov sem prav tako velikokrat slišala, da na šoli ni nikoli dolgčas, saj se vedno nekaj dogaja. 
In to je tudi res. Šola me je prav pozitivno presenetila, saj nam večkrat popestrijo včasih preveč z učenjem 
obarvane dneve. 
In kaj vse še pričakujem od naše šole? Vsega vam prav gotovo ne bom razkrila, lahko pa vam povem, da 
pričakujem, da bom v naslednjih letih navezala še več stikov s sošolci in tudi s starejšimi dijaki ter profesorji, 
da bom pridobila marsikatero izkušnjo, popotnico za življenje in pa predvsem čim več znanja.  

Lara Tepeš 

 

Zakaj starejše ljudi tolikokrat slišimo govoriti o mladosti, o tem, kako lepo je 
bilo, ko so bili mladi, koliko stvari so doživeli, kako so se zabavali? Če bi 
vam rekla, da povejte nekaj o tem, kako je biti mlad, bi govorili le o lepih in 
zabavnih stvareh? Prepričana sem, da ne. Ali ne pomislimo najprej na šolo, 

na starše, na stvari, ki nam jih ne dovolijo ...?  

Vendar ne smemo biti tako črnogledi; stvari, ki so nam v mladosti omogoče-
ne, nam v kasnejših letih ne bodo. Mladost je treba na nek način izkoristiti. 

Mladi na ramenih zagotovo ne nosimo toliko odgovornosti kot odrasli in se na velike odgovornosti šele pri-
pravljamo. Vse odločitve niso v naših rokah, čeprav bi si o nekaterih želeli odločati sami. Nasvetov starej-
ših občasno ne jemljemo resno, jih preslišimo, čeprav bi nam večkrat koristili. Smo pravzaprav na začetku 
svoje življenjske poti, pred nami je še mnogo stvari, ki jih lahko storimo, doživimo. Svoje življenje lahko 

zgradimo takšno, kot si želimo, to je omogočeno vsakomur.  

Slediti moramo tistemu, kar si želimo, vendar moramo vedeti, kaj to dejansko je. Starejši ljudje so že odko-
rakali svojo pot in težko bi jim bilo začeti znova. Mladi si lahko vzamemo čas za prijatelje in se z njimi 
zabavamo. Šola pa je tista, na katero se naše misli najbolj osredotočajo. Je ena naših večjih odgovornosti. 
A treba jo je zaključiti, da se bomo enkrat ukvarjali s tistim, kar nam je všeč in bomo s svojim delom zado-
voljni. Mladim je danes omogočenih veliko stvari, vendar se moramo za njih veliko bolj boriti kot mladi 
včasih. Najrazličnejše informacije lahko zberemo zelo hitro in si lahko o različnih stvareh ustvarimo svoja 
mnenja. Vse te hitro potujoče informacije nas tako tudi seznanijo z dogodki s širšega sveta. Vendar nas 
pogosto poplava informacij bega in nam povzroča tudi dvome o tem, kaj je res in kaj ne. Prej se moramo 
pripraviti na to, da se je na svetu potrebno tudi boriti. Ko sem starejše povprašala o tem, kaj menijo o 
mladih danes, mi je en gospod dejal, da je mladim omogočeno veliko, vendar se morajo za vsako stvar 
veliko bolj potruditi in pokazati tudi malo več borbenosti kot včasih. Mladi smo torej danes v veliki večini 

odvisni od staršev in moramo vedeti, da samostojno življenje, ki bo še prehitro prišlo, ne bo lahko. 

 

Maja Ulaga 
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PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO 

št. ur 

v progr. 

Maturstandard 

Št. ur na Št. ur na Št. ur na Št. ur na 

teden leto teden leto teden leto teden leto 

I - Obvezni predmeti 

Slovenš č ina 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420 

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 (2) 70 280 280 

S portna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420   

Glašba 1,5+0,5 52/70             52+18*   

Likovna umetnošt 1,5+0,5 52/70             52+18*   

Geografija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 280 

Biologija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Kemija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Fizika 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Pšihologija         2 70     70 280 

Sočiologija     2 70      (4)   70 280 

Filozofija             2 70 70 280 

Informatika 2 70             70   

  

II - Izbirni predmeti     1-3 35-105 1-5 35-175 8-12 280-420 490-630   

  

III - Obvezne izbir-   90   90   90   30 300   

  

Skupaj (I+II+III) 32 1209 32 1210 32 1210 29-33 1045- 4675-4815   

  

S tevilo tednov pouka   35   35   35   35 140   

Š tevilo tednov OIV   3   3   3   1 10   

Skupno število ted-   38   38   38   36 150   
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Cilj programa tehnik optik je izobraziti dijake z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktičnim znan-

jem s področja očesne optike. 

Ob koncu šolanja: 

 zna dijak uporabnikom očal svetovati pravilno izbiro, uporabo in nego korekcijskih ter sončnih in športnih 

očal, 

 zna dijak izdelati, vzdrževati in popravljati vizualne pripomočke, 

 dijak pozna delovanje in uporabo optičnih instrumentov, 

 mora imeti dijak dobro razvite drobnomotorične spretnosti ter obilico znanja s področja fizike, matema-

tike, fiziologije očesa in tehnologije, 

 ima dijak izgrajen pozitiven odnos do strank, 

 je dijak usposobljen za samostojno in timsko delo v optični delavnici. 

 

Osnovno delo optika je izdelava in popravilo očesnih pripomočkov, namenjenih 
za korekcijo vida oz. korekcijo očesnih napak. Delo tem v poklicu je posvečeno 
nenehni skrbi za oči, ki so najbolj občutljiv organ človeškega telesa. Z vidom pri-
dobimo kar 85 % vseh informacij iz okolja, kar pomeni, da je med vsemi petimi 
čutili v človeškem telesu nedvomno najbolj pomembno čutilo za življenje. Naloga 

optika je, da svetuje stranki pri izbiri, uporabi in negi očesnih pripomočkov. To velja tako za tiste, ki so sla-
bovidni, kot za tiste, ki vidijo dobro in si želijo popolne oskrbe za svoj vid. Izdelane pripomočke tudi trži, 
torej je pomemben svetovalec pri izbiri primernih okvirjev in dobrih optičnih stekel. Ko govorim o korekcijskih 
pripomočkih, mislim na dioptrijska in sončna očala, vključno s kontaktnimi lečami.  
 
Optik izdeluje vse vrste očal po vnaprej določenih predpisih za dober vid. Iz obstoječih vidnih pripomočkov 
mora prepoznati ustrezne podatke, ki mu koristijo za izdelavo novih očal.  
 
Torej je prvo delovno področje optika delo z ljudmi. Svoje stranke mora znati o njenih očesnih napakah 
ustrezno strokovno informirati. Pri postrežbi stranke je potrebno veliko znanja s področja strokovne komuni-
kacije. Da smo optiki strokovni, pomeni, da dobro poznamo materiale okvirjev in optičnih stekel, lastnosti in 
delovanje posameznega optičnega stekla vključno z vsemi optičnimi nanosi, dobro poznamo zgradbo in 
delovanje posameznih delov očesa ter poznamo vlogo in pomen vsake očesne napake, ki imajo za posledi-
co nejasen in slab vid. Pogovor z našimi strankami je izključno posvečen osveščenosti o dobrem vidu. Vedno 
govorimo, da jim bomo s korekcijskimi sredstvi pomagali popraviti njihov vid, nikakor pa z očali ali kontakt-
nimi lečami ne zdravimo očesnih napak. V področje strokovne komunikacije sodi tudi delo z drugimi strokov-
njaki s področja očesne optike, kot so proizvajalci korekcijskih okvirjev, optičnih stekel in optičnih strojev ter 
naprav. 

 

 

Branka Kovačič, organizatorica praktičnega pouka 
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Drugo delovno področje optika je v optičnem laboratoriju, kjer poteka izdelava očal in optičnih pripomoč-
kov. Optik pri svojem delu uporablja zelo precizne optične stroje in orodja, kot so optični instrumenti in nap-
rave za določitev očesnih parametrov posamezne stranke. V optiki se uporabljajo različni materiali za 
obdelovanje in izdelovanje izdelkov. Običajno so to materiali organskega in karbonatnega izvora, posebni 
materiali za okvirje očal, kot so acetat, optyl, karbonat, roževina, les, titan in ostale kovinske zlitine. Poleg 
poznavanja posebnih strokovnih znanj obvlada tudi osnovne spretnosti za poklic. Naj jih naštejemo le nekaj: 
zarisovanje, popravljanje, spajanje, brušenje, lepljenje, poliranje in čiščenje. Optik mora imeti občutek za 
natančnost. Z delom si pridobi poklicne spretnosti, kot so montaža očal, merjenje z optičnimi aparati in instru-
menti, kontrola končnih izdelkov, centriranje, ročno in strojno brušenje. 
 
S poklicno maturo končan izobraževalni program tehnik optik omogoča vpis v študijske programe višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v 
ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo. 
 

Lahko se zaposliš v optični delavnici kot izdelovalec vizualnih pripomočkov v optičnih laboratorijih ali kot 

svetovalec strankam pri izbiri vizualnih pripomočkov. Lahko opravljaš grosistično prodajo korekcijskih okvir-

jev in sončnih očal ali pa si zaposlen v optični industriji pri proizvodnji optičnih stekel ali korekcijskih okvirjev 

in sončnih očal. 

Nadgradnja tehnika optika je izobraževanje v smeri mojstra očesne optike. Pogoj je imeti najmanj dve leti 
delovnih izkušenj na področju očesne optike. Izobraževanje izvaja OZS s sodelovanjem ŠCRS v Rogaški Sla-
tini. 
Mogoč pa je tudi vpis na Visoko šolo za optometrijo v Veliki Gorici (blizu Zagreba ). Po treh letih študija si 
pridobiš naziv optometrist. 
 

Prepričana sem, da je poklic optika poklic prihodnosti. Ste se morda kdaj vprašali, koliko ljudi nosi očala? V 

svetu nosi očala 38 % populacije, v Sloveniji pa kar 42 %. Večina ljudi se po 35. letu starosti sreča s presbi-

opijo, starostno slabovidnostjo. Za korekcijo potrebujejo bližinska očala. Prioriteta dela optika je osveščanje 

ljudi k pravi in dobri zaščiti in korekciji vida, kar pa je v poplavi nove tehnike in tehnologije danes zelo 

pomembno.  

TOREJ: postati optik je poslanstvo, ki ti omogoča pomagati ljudem, da imajo boljši pogled v svet. 
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  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Programska enota 
ŠKUPNO 

Š T. UR TEORIJA PRAKŠA TEORIJA PRAKŠA TEORIJA PRAKŠA TEORIJA PRAKŠA 

ŠPLOŠ NI PREDMETI 

Šlovens č ina 487 140   132   93   122   

Matematika 383 105   99   93   86   

Tuji jezik 417 105   99   93   120   

Umetnost 68 68               

Zgodovina 102 35   67           

Geografija 68 68               

*Šočiologija 68         68       

*Psihologija 68                 

Fizika 70 35   35           

Kemija 70 70               

Biologija 70 35   35           

Š portna vzgoja 340 105   99   62   74   

ŠKUPAJ 2143 766   566   409   402   

OBVEZNI ŠTROKOVNI MODULI 

Tehnologija v optiki 320 35 33 66 23 62 31 66   

Optič na stekla in izdelava 640 35 144 66 132   124 
  

139 

Švetloba v optiki 320 37   99   62   66 60 

Zgradba in delovanje oč esa 128         62   33 33 

IZBIRNI ŠTROKOVNI MODULI 

Osnove podjetnis tva s trz en- 128         95 33 
    

Optič ni instrumenti 128                 

ŠKUPAJ 1536 107 177 231 155 281 188 165 232 

ODPRTI KURIKUL 

Štrokovna terminologija v 

tujem jeziku 
160 35   34   31 

  

  
60 

  

Šodobno urejanje dokumenta- 70 70         
      

Raziskovanje v optiki 70     70           

Komunikačija v optiki 93         93       

Novosti v optiki 84             84   

Optika 99             99   

ŠKUPAJ 576 105   104   124   243   

Interesne dejavnosti 352 96 96 96 64 

Praktič no usposabljanje z 

delom 
304   

2 tedna 

76 

4 tedne 

152 

2 tedna 

76 
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V programu tehnik steklarstva dijaki pridobijo široko znanje s področij likovnega oblikovanja in steklarskih tehnik. 

Dijaki se v programu naučijo osnov oblikovanja steklene taline in različnih tehnik plemenitenja ter dekoriranja stekla. 

Po končanem izobraževanju se lahko tehnik steklarstva zaposli bodisi v steklarski industriji bodisi v kakšni od obrtnih 

delavnic, kjer opravljajo dela, kot so brušenje maloserijskih izdelkov iz kristalina, graviranje, peskanje stekla, kreiran-

je novih vzorcev ipd.. 

Za  tehnika steklarstva se dijaki lahko izšolajo le pri nas – smo namreč edina šola v Sloveniji, ki izobražuje po omenje-

nem programu. V program se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo. 

 

 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Programska enota SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA 

SPLOŠNI PREDMETI 

Slovenščina 487 105   124   
140   118   

Matematika 383 105   93   
93   92   

Tuji jezik 417 105   93   
93   126   

Umetnost 68 68       
        

Zgodovina 102 35   67   
        

Geografija 68 68       
        

*Sociologija 68         
34   34   

*Psihologija 68         
        

Fizika 70 35   35   
        

Kemija 70 70       
        

Biologija 70 35   35   
        

Športna vzgoja 340 105   93   
62   80   

SKUPAJ 2143 731   540   422   450   
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  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Programska enota SKUPNO ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA 

OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

Osnove steklarstva 192 35 157     
        

Snovanje steklarskih izdelkov 192 54 
12 
  

31   
62   33   

Tehnologije v steklarstvu 192 35   62   
49   46   

Osnove podjetništva s trženjem 128         
95 33     

Vroče steklo 256     31 93 
31 101     

Hladno steklo 256     31 93 
31 101     

SKUPAJ 1216 124 169 155 186 
268 235 79   

IZBIRNI STROKOVNI MODULI 

Oblikovanje vročega stekla 192         
        

Oblikovanje stekla nad odprtim plamenom 64         
    24 40 

Dekoriranje stekla 128         
    48 80 

Stavbno steklarstvo 64         
    24 40 

Steklarske storitve 64         
        

SKUPAJ 
Najmanj 
256 

        
    120 200 

ODPRTI KURIKUL 

Ustvarjanje uporabnih steklenih izdelkov   131     
        

Kombiniranje stekla z drugimi materiali       111 
        

Kombiniranje steklarskih tehnik         
  67     

Raziskovanje v steklarstvu         
33       

Darilna kolekcija         
      69 

Računalniško načrtovanje izdelkov         
    66   

Steklarstvo         
    99   

SKUPAJ 576 131 111 100 165 69 

INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96   96   96   64   

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 10 tednov     4 tedne   4 tedne   2 tedna   
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Izjave zbrala  

Lucija Polajžer 

Predvsem zato, ker se osredotočaš na svoj 
bodoči poklic. Po končani šoli imaš možnost 
takojšnje zaposlitve. Po mojem mnenju je 
tudi lažja kot gimnazija. Imaš prakso pri 
delodajalcu in se zelo veliko 

naučiš. 

Klara Vindiš, 3. c  

Dobro je predvsem zato, ker se veli-

ko naučiš. Pridobiš znanje, ki ga pot-

rebuješ v življenju. Po mojem mnenju 

so tehniške šole bolj zabavne kot 

gimnazije. V našem programu pa 

lahko pomagamo ljudem, ki ne vidijo 

dobro. Lucija Kovač, 1. c 

Po končani šoli zelo lahko najdeš slu
žbo. 

Seveda pa se lahko vpišeš tudi naprej na 

fakulteto. 

Anej, Izidor, Tin, Matevž, 1. c 

Po končani šoli imaš določeno izobraz-

bo. Imaš tudi veliko prakse, le-te v 

gimnaziji ni. 
Darian Jankovič, 2. c 

-

 

 
Ker je večina tehniških šol štiri-

letna in imamo po koncu šolanja 

poklic. Lahko se 

šolamo naprej, mož-

nosti za študij niso 

izključene. 

Janine Lucija Anžel, 

4. c 

 

 

 

 

Ker im
aš po končani šo

li p
oklic. 

David Vulič, 2. c 

Prednost vpi-

sa v tehniške 

šole je, da je 

po 
navadi 

zaradi manjšega števila učencev delo bolj 

prilagojeno. Na tehniško šolo je tudi lažje 

priti z
aradi manjšega števila potrebnih točk 

iz NPZ-jev. Na naši šoli pa je prednost 

predvsem napovedano spraševanje. 

Urša Krmelj, 3. c 

Ker imaš po 

končani srednji 

šoli poklic in 

lahko greš delat. Že na 

samem začetku se učiš o svo-

jem poklicu, zato te tudi 

predmeti bolj zanimajo.  

Klara Dečman, 2. c 

»Zato, ker si po koncu šolanja pridobiš 

poklic in se lahko takoj zaposliš, seveda pa 

ni nujno, da boš le-tega kasneje opravljal. 

Lepo je tudi, če izdelaš peti predmet na 

maturi in s tem pridobiš več možnosti za 

nadaljnji študij. V tehniški šoli si pridobiš 

znanje na tistem področju, ki ga boš potre-

boval kasneje v življenju in te veseli. V 

našem programu pridobimo tudi zelo veliko 

ročnih spretnosti. Po mojem mnenju poteka v 

tehniških šolah pouk bolj sproščeno. Meni 

osebno je zabavno. Kljub temu, da se osre-

dotočiš na svojo stroko, pridobiš v tehniški 

šoli tudi vsesplošno znanje, ki ga v življenju 

potrebuješ.  
Katja Stojnšek, 1. c 
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RAZISKOVALNO DELO 

 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA 

Priprave na iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje  

Priprave na tekmovanje iz matematike 

Priprave na tekmovanje iz razvedrilne matematike 

Priprave na tekmovanje iz logike  

Priprave na tekmovanje iz kemije  

Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. let-

nike 

Priprava na tekmovanje v znanju nemškega jezika za 3. let-

nike 

Priprava na bralno tekmovanje EPI Lesepreis za 1., 2. in 3. 

letnike 

Priprave na Proteusovo tekmovanje 

Priprave na naravoslovno tekmovanje 

Priprave na tekmovanje iz fizike 

Priprave na tekmovanje iz geografije 

Priprave na tekmovanje iz kemije  

Priprave na državno tekmovanje IATEFL za 2. letnik 

Priprave na tekmovanje iz angleščine za 3. letnike gimnazije 

Priprave na različna športna tekmovanja 

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju 

Zgodovinsko tekmovanje  

 

ABONMAJI IN PREDSTAVE 

Filmski abonma 

Gledališki abonma 

Ogled muzikala 

 

EKSKURZIJE TABORI 

Ogled Dunja 

Optični sejem v Milanu 

Strasbourg – ogled evropskega parlamenta  

Strokovna ekskurzija v Berlin 

Dvo(inpol)dnevna strokovna ekskurzija v Prago  

 

TABORI 

UNESCO- Premikamo meje 

starodavnega in modernega na Ptuju  

Naravoslovno-športni tabor 

KROŽKI 

Akvaristični krožek  

Biološki krožek 

Časopis v tujih jezikih 

Debatni krožek  

Fakultativno učenje angleščine in nemščine 

Fitnes 

Fotografski krožek  

Kulinarični krožek  

Logika 

Muzikal Mamma Mia 

Ogled muzikala Mamma Mia in ogled Dunaja  

Odbojka 

Pevski zbor 

Plavanje – Hotel Slatina 

Podjetništvo – od ideje do uspeha 

Power reading z osnovami hitrega učenja – izboljšajte svo-

jo koncentracijo, spomin in razumevanje 

Priprave na poklicno maturo iz matematike  

Projektno sodelovanje s Knjižnico Rogaška Slatina 

Prostovoljno socialno delo . 

Pustolovski park Betnava  

ŠKL-nogomet  

Šolski ansambel  

Šolski radio  

Šolski spletni časopis 

Tečaj arhitekturnega risanja 

Tečaj za voditelja čolna  

Tečaj in izpit iz prve pomoči za kandidate za vozniški izpit 

Tutorstvo  

Učenje za učenje 

12 Zanimivi poskusi iz fizike 

Zanimivi kemijski poskusi  

Zgodovinski krožek  

Šahovski krožek  

Zdrava šola 

 

 

Na Šolskem centru Rogaška Slatina ponudimo dijakom veliko različnega obšolskega udejstvovanja. Dijaki se 

vključujejo v dejavnosti, ki jih izbirajo v skladu s svojimi interesi. Najbolj množično obiskana dejavnost je pev-

ski zbor, v katerega je vključenih petina dijakov naše šole.  
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OGLED PREDSTAVE V ANGLEŠKEM 

maturitetno delo »An Ideal Husband« odi-

grano na Škofijski gimnaziji Ljubljana 

zanimiv začetek predstave, občutek, kot 

da smo del plesa v 19. stoletju 

bližji način spoznavanja zgodbe kot branje knjige 

OKUSIMO DEDIŠČINO 

zanimiv zgodovinski ogled dvor-

ca Strmol 

bližnje srečanje s konji in ježa 

peka majhnih kruhkov ali »žulik« 

TEKMOVANJE BOBER 

dijak Marko Tacer osvojil zlato 

priznanje 

spopad z »zasoljenimi« nalogami 

pripomore na težki poti do Zoisove štipendije 

PEVSKI ZBOR 

pozitivno vzdušje na najbolj pril-

jubljeni dejavnosti na šoli 

tradicionalni koncert Pomladna sanjarjenja 

intenzivne vaje na Boču 

KULINARIČNI KROŽEK 

Odličen način, ki pripomore, da osvoji-

mo fanta ali taščo 

Namazi, peciva, mehiška pojedina 

Krožek, ki ga vsi »lačni« čakamo 

PODJETNIŠKI KROŽEK 

način, kako vidimo svet okoli sebe, preto-

pimo ideje v denar 

Sam krožek mi je odprl oči v nov svet, 

svet, kjer je vse mogoče, kjer lahko gra-

dimo na svojih sanjah in jih živimo. 

 

Agata Brantuša, organizatorica OIV in ID 
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FAKULTATIVNO UČENJE 

ANGLEŠČINE 

utrjevanje besedišča 

poglabljanje vaj za maturo 

delo v manjši skupini 

STROKOVNE EKURZIJE 

Praga, Berlin, London, Strasbourg, Pariz, Toska-

na z Elbo, Sarajevo, Provansa … 

Milano, Dunaj, München … 

Maturantske ekskurzije v Grčijo, Španijo, 

Italijo, Bolgarijo 

RADIJSKI KROŽEK 

redno javljanje o aktualnem 

dogajanju doma in po svetu 

atraktivna Video-Glažovna 

Deljenje čokoladic, bonbončkov in tudi limonc 

FITNESS 

»odklop« od šolskih obveznosti 

rekreacija in sprostitev 

druženje s prijatelji 

FAKULTATIVNO UČENJE  

NEMŠČINE 

pomoč dijaka višjega letnika pri 

nivojskem delu 

reševanje zanimivih nalog 

debata o aktualnih temah 
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Ela Tišma 

V Kulturnem centru je bil  9. 2. uprizorjen kratek program na temo Prešernove-
ga dne. To leto bo dogodek drugačen in na svoj način poseben, saj ga bomo 
izvedli kot del letošnjega projekta, v katerega se je vključila naša šola, in sicer 

projekta Socialni in kulturni kapital.  

 

Projekt spodbuja sodelovanje otrok, mladostnikov in učiteljev iz različnih šol, zato se je Šolski center Roga-
ška Slatina povezal s I. osnovno šolo Rogaška Slatina, III. osnovno šolo Rogaška Slatina in Osnovno šolo 
Blaža Kocena Ponikva. Ker projekt tudi spodbuja in krepi vezi ter povezanost, se za proslavo Prešernove-
ga dne pripravljamo učenci in dijaki skupaj. Skupina, ki je sestavljena iz deklamatorjev, glasbenikov, ple-

salcev in dijakov, ki bodo poskrbeli za vso tehniko in sceno, se izpopolnjuje s profesorico Alenko Golež. 

 

To pa ni vse, kar se je in se še bo odvijalo v projektu Socialni in kulturni kapital. Dijaki naše šole so svoje 
znanje delili z učenci I. in III. osnovne šole Rogaška Slatina ter jim pomagali z učenjem. Različne generacije 
na ŠCRS pa se bodo povezale s tutorstvom, kjer dijaki tretjega vključujejo dijake prvega letnika v delova-
nje naše šole skozi skupne aktivnosti. Dnevi dejavnosti so se odvijali na vsaki šoli, prav tako pa smo izvedli 
naravoslovno-tehniške dni za dijake. Tudi dve okrogli mizi smo že izvedli. Dijaki smo prisluhnili temi Mlado-
stniki in izziv podjetništva ter Zaposlitvene možnosti v lokalni skupnosti. Projekt Socialni in kulturni kapital 
nam je torej prinesel veliko zanimivih aktivnosti ter dejavnih dni, skozi leto pa se jih bo nekaj takšnih še 

zvrstilo.  
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1. Ko in če se ti bodo pri določenem predmetu pojavile kakršne koli 

težave, bodo profesorji tisti, ki ti bodo z veseljem pomagali, da se 

izboljšaš in usvojiš stvari, ki ti »ne dajo dihati«.  

2. Zaradi majhnosti šole si s težavo privoščiš, da bi se izgubil, a ker 

smo samo ljudje in ker si kot fazanček še posebej prestrašen in neori-

entiran, ti ta majhnost pomaga, da po le nekaj vratih najdeš pravo 

učilnico. 

3. Med teboj in novimi sošolci se lahko splete močna vez, ki vas bo 

povezovala kot »veliko srečno družino« ter s tem preprečila morebit-

no samevanje na ne preveč polnem šolskem hodniku. 

4. Novice na šoli se širijo s »svetlobno hitrostjo«; le s težavo boš pre-

slišal kakšen trač ali pomemben dogodek. 

5. Če si ljubitelj živali, sta dva akvarija na šolskem hodniku prava 

priložnost, da se ob prijavi k akvarističnemu krožku seznaniš z poseb-

nostmi rib. Nasploh pa je možnosti za razvijanje talentov ogromno. Za 

vsakim vogalom te bo čakal nekdo, ki ga bo zanimala tvoja nadarje-

nost. 

6. Čeprav športna dvorana ne leži neposredno ob šoli, ampak kar 

nekaj metrov, morda dober kilometer stran, te morebiten obisk trgovi-

ne Spar, ki leži neposredno na tvoji poti, dodobra pripravi na zače-

tek športne. 

7. Ker postaneš po prvem mesecu šole pravi zaspanec, ti bo ena ura 

spanca pomenila več kot karkoli drugega, zato je obisk Šolskega 

centra Rogaška Slatina priporočljiv predvsem za tiste, ki živijo v bliži-

ni oz. okolici Rogaške. 

8. Šolska kuhinja ti bo v veliko veselje, ko boš po dveh šolskih urah 

končno zaužil toplo malico, ki bo pomirila tvoj želodec in ti dala 

zagon za nadaljnjo koncentracijo pri pouku. Seveda je popolnoma 

vseeno, ali si izrazit mesojedec ali ti je bolj všeč hrana rastlinskega 

izvora - za vsakogar se najde nekaj. 

9. Ko si boš po napornem tednu zaželel oddih, boš imel na voljo tudi 

ogled kakšnega izmed najnovejših filmov, ki jih bodo predvajali v 

kulturnem domu, ki je hkrati tudi kino dvorana. Da ga ne boš zamudil, 

bo na hodniku šole najmanj teden prej visel plakat, ki te bo opominjal 

nanj. 

10. Ob raznih športnih, kulturnih, družabnih dnevih imaš možnost, da 

bolje spoznaš tudi višje letnike in dijake iz drugega programa, tako 

da že po nekaj mesecih poznaš ogromno novih ljudi, ki so posebni, 

tako kot ti. 

 

 

Valentina Bek 

Vstopili smo v drugo ocenjevalno obdobje 

tega šolskega leta. Nekoliko smo si oddahnili 

po tednih, natrpanih s testi, spraševanji, semi-

narskimi nalogami, govornimi nastopi itn. Pre-

rojeni in brez skrbi smo spet sedli v šolske 

klopi. A to ne velja za vse šolarje. Za devet-

ošolce so ti dnevi precej stresni. Pred njimi je 

težka odločitev - odločitev, ki bo vplivala na 

njihovo prihodnost. Glavna tema njihovih 

pogovorov je: "Na katero srednjo šolo se 

bom vpisal/a?" Verjamemo, da je ta odloči-

tev zelo težka in pomembna. Navajamo 

nekaj podatkov, zakaj izbrati ravno ŠCRS. 

- Ker je šola majhna, lahko navežemo stike s 

prav vsemi dijaki. 

- Ker je malo dijakov, se lahko učitelji posve-

tijo vsakemu posamezniku. 

- V bližini je Spar - za prazne želodčke. 

- Smo eni redkih, ki jim je omogočeno napo-

vedano ustno ocenjevanje znanja. 

- Imamo poseben prostor, ki je namenjen 

dijakom. Tukaj lahko sprostimo svoje mož-

gančke. 

- Na voljo nam je pestra izbira ekskurzij, ki 

nam popestrijo zadnji mesec v šoli. 

- Šola kot stavba je povezana z dijaškim 

domom.  

- Zaradi kakovostnega poučevanja dosega-

mo dobre rezultate na različnih področjih. 

- Velikokrat si popestrimo pouk z združitvijo 

dveh predmetov. 

- V času glavnega odmora nam je omogočen 

topel obrok. 

Aleksandra Kunstek, Alja Križanec, Tjaša Krušič  
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Teja Boršič in Jasmina Kovačič  

Ta članek je namenjen vsem našim bodočim dijakom, ki jih zanima, kako potekajo naši dnevi na ŠCRS. 

Nekateri so prežeti z dobrim vzdušjem in brezskrbnim druženjem, spet drugi (ne bomo lagali) 

pa naporni, natrpani s testi in spraševanji. Ja, na srednji šoli vas čakajo tudi težki dnevi, vendar nič tak-

šnega, kar se ne bi dalo premagati z nekaj vloženega truda in pozitivnim pristopom. 

Pa začnimo! 

Če ne štejemo jutranjega vstajanja, priprav na pouk in zajtrkovanja, se naš »šolski« dan začne ob 7.55. 

Seveda pridemo v šolo vsi malo prej. Tisti, ki se pripeljejo z avtobusom, so v šoli po navadi že nekaj minut 

čez pol osmo in ko se jim pridružimo še drugi iz okolice Rogaške, naša šola že nekaj minut pred osmo glasno 

sporoča, da je to šola veselih in klepetavih najstnikov. Ko učitelji odklenejo vrata učilnic, veseli 

direndaj na hodniku kmalu utihne in zavlada smrtna tišina, saj zunaj ostane le dežurni dijak. 

Šolske ure pri nas trajajo 45 minut; vmes imamo petminutne odmore. Čeprav je pet minut res zelo kratek 

čas, da poklepetamo, nam je včasih dovoljeno imeti »minuto za zabavo« še med poukom. Pouk pa je 

pri nas lahko zares zabaven. Ja, prav ste prebrali, pouk je zabaven! Zdaj si gotovo mislite, da 

sva se vam zlagali. Vendar ne, pouk je vsak dan zaradi najrazličnejših dejavnosti, od dela z računalniki pa 

do samostojnega dela, lahko zabaven in zanimiv. Seveda je najbolj pričakovani del dneva veliki odmor za 

malico, ki poteka med pol deseto in deseto uro. Dijake v šolski kuhinji vedno čaka topel obrok, večkrat pa 

tudi kakšna sladica. Odmor je včasih seveda tudi zelo priročen, če doma »nisi znal« narediti domače 

naloge. Velikokrat pa se v tem času odpravimo še na majhen sprehod do avtomata na koncu hodnika, kjer 

si privoščimo kavo ali pa odlično vročo čokolado.  

Pouk se konča ob dveh in pet minut in velikokrat imamo zadnje ure prosto, včasih celo dve. Super, a ne? Da, 

morda zares za tiste, ki so doma v Rogaški Slatini ali pa v domu, saj lahko gredo takoj domov. No, sicer pa 

se tudi vozačem ne godi prav slabo, saj zanje poskrbi Spar. Če pa je zunaj deževno ali premrzlo, naj vas 

nikakor ne skrbi, da boste morali čakati na šolskih hodnikih. Na šoli imamo odličen kotiček, dnevno sobo 

dijaškega doma, kjer pogosto gledamo televizijo - ne samo ob deževnih dneh, temveč tudi takrat, ko nam 

na mobilnem telefonu zmanjka baterije (kar pa se na naši šoli seveda ne zgodi, saj jo obiskujemo sami prid-

ni dijaki, ki dobro poznamo pravila šole, ki nam jasno zapovedujejo, da so telefoni prepovedani). 

Kot vidite, je pri nas lahko zares zabavno! Ni res, da je šola le eno samo učenje. Je spoznavanje 

novih ljudi, iskanje novih prijateljstev, samega sebe in na koncu potrditev, da se je 

ves ta trud še kako splačal.  
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BODOČI FAZANČKI 

Manj kot eno leto vas loči do srednješolskih klopi. Čaka vas odločilno obdobje; pazite, da bo vaša 

izbira prava, saj vas bo ta odločitev spremljala na nadaljnjih poteh. Od energije pa kar poka, 

zato je ne zapravite za nepomembne stvari.  

 

FAZANČKI 

Hura, polletje je mimo! Ste dosegli, kar ste si zadali? Tisti, ki ste, boste sproščeno uživali, ostali pa 

boste morali pošteno poprijeti za knjige. Zimski dnevi bodo zelo mrzli in naporni, zato si poiščite 

nekoga, ki vas bo ogrel. Planet zdravja Jupiter bo na vaši strani. 

 

BIVŠI FAZANČKI 

Kaj pa je to zdaj? Ocene samo padajo ... Vendar ne skrbite, februar bo prinesel novo energijo za 

napredek. V zvezdah piše, da bo ljubezensko življenje burno, vendar ne hitite preveč, saj se lahko 

to hitro obrne.  

 

BODOČI MATURANTJE 

V mesecu, ki prihaja, boste kar žareli. Vaša pozitivna energija bo privlačila veliko ljudi, zato se ne 

čudite, če bo preskočila kakšna iskrica. V prihajajočih hladnih dneh si privoščite kakijev smoothie, 

da bo okrepil vaš imunski sistem. 

 

MATURANTJE 

Tik, tak, tik, tak! Še en mesec do vaše nepozabne noči, ko boste žareli in pozabili na skrbi. Še pred 

tem pa bo potrebno urediti par ocen, a z veliko truda vam bo uspelo. Planet Saturn bo v znamenju 

sreče, zato so pred vami dobri dnevi. 

 

UČITELJI 

Praznične počitnice so vas obdale z novim zagonom, pozitivne energije ne bo primanjkovalo, le na 

dijake jo je potrebno prenesti. Ko bo luna v znamenju Urana, boste zelo nervozni in nenaspani, zato 

si privoščite sprehod s svojimi ljubljenimi. V ljubezni ne bo kakšnih pretresljivih zapletov. 

 

  

Alja Poharc in Ines Vozlič 
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ZAHVALJUJEMO SE  SPONZORJU  

»Pri uri zgodovine smo se pogovar-

jali o zgodovinskih virih. Gospa 

profesorica nam je razložila, da so 

najbolj prepričljivi pisni viri in čim 

več jih je, tem bolj lahko primerja-

mo, raziskujemo zgodovino in tudi 

ljudje bolj verjamemo v tisto, kar 

vidimo, kot v tisto, kar slišimo. Nato 

pa se je v zadnji klopi nekdo ogla-

sil: Zakaj pa potemtakem vsi ljudje 

verjamemo v Boga zaradi enega 

samega pisnega vira - Biblije? Jaz 

verjamem v Spidermana, ker o 

njem obstaja veliko več pisnih 

virov.«  

Ines Vozlič, 2. b 

»V spominu nam bo zagotovo ostalo naše prvo skupinsko 

»špricanje«. Bil je torek in naša šola je gostila državni polfina-

le v košarki. Ker je skoraj polovica našega razreda igrala na 

tekmi, smo se odločili ostati v telovadnici in pogledati tekmo 

do konca, zaradi česar smo »nekoliko« zamudili k uri sloven-

ščine. Da pa se profesorici ne bi preveč zamerili, smo ji kupili 

bombonjero, ki smo jo nato skupaj zadnjih 5 minut ure tudi 

pojedli. Na srečo je profesorica razumela naše razloge za 

zamudo. KONEC DOBER, VSE DOBRO.«  

Dijaki 3. b 
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»Vsakdo se lahko spomni kakšne dogodivščine, ki se mu je pri-

petila v srednji šoli, pa naj bo pozitivna ali negativna. Te prigo-

de si zapomnimo in se jih kasneje spominjamo kot dogodke, ki so 

nas zaznamovali na poti skozi šolanje. Na kratko bom obnovil 

dva takšna pripetljaja, ki sta se zgodila v razredu. 

Prvi izmed njiju je neopravičeno izostajanje od pouka oz. mi 

temu pravimo - »špricanje«. Zgodilo se je v petek zadnjo uro, ko 

že nikogar več ni bilo na šoli in smo vsi čakali, da po napornem 

dnevu in tednu končno odidemo domov. Predhodno uro smo se 

dogovorili, da se vsi, lepo rečeno, izmuznemo, preden profesori-

ca pride v razred. Seveda se vsi s tem niso strinjali, saj bi to bilo 

slabo dejanje. Na koncu je večina prevladala. Po končani uri 

smo se hitro obuli in odvihrali domov, profesorico pa pustili 

čakati samo v razredu. Tako sem si tudi prislužil svojo prvo neo-

pravičeno uro in zares izgubil fazansko perje. V ponedeljek smo 

bili okarani, ampak na srečo se ni zgodilo nič hujšega. Konec 

dober, vse dobro! »Špricanja« sicer ne podpiram. mi bo pa 

zagotovo dogodek ostal v posebnem spominu. 

Drugi se je zgodil pri pouku kemije. Dokazovali smo topnost 

različnih raztopin v ketonih in aldehidih. Ker nismo ravno upošte-

vali navodil profesorja, smo dodali malce več snovi, kot nam je 

bilo naročeno. Naš moto je bil: če ne pretiravaš, ni zabavno. Če 

povzamem: ko so kemikalije reagirale, je prišlo do manjšega 

izbruha kot v kakšnem filmu. Na srečo smo nosili zaščitne rokavi-

ce, saj je bila zmes vroča. Na koncu smo hitro počistili za seboj 

in zapisali opažanja. Ta prigoda res ni tako velika, je pa zago-

tovo omembe vredna.«  

Miha Novak, 4. a 


