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V preteklih mesecih, no, ja, tednih, sem se spraševala, kako napisati še zadnji uvodnik tega šol-

skega leta in kako vse skupaj zaokrožiti v celoto. Kako sestaviti še zadnji uvodnik, ne da bi upo-

rabil vse tiste klišejske besedne zveze o koncu pouka, koncu ocenjevanj, koncu učenja in o uži-

vanju brezskrbnih, sončnih in radosti polnih najslajših počitnic. Seveda v takšnem uvodniku ne 

bi smel manjkati niti kakšen velepomemben nasvet, kot je npr. ta, da le primite v roke kakšno 

dobro knjigo – pa morda ne ravno Petdeset odtenkov sive - da čim več časa preživite z ljudmi, 

ki jih imate najraje, in kajpada, pozabiti ne smete niti na gibanje ali zdravo prehrano. Torej ne 

bom dolgovezila o tem – raje se posvetimo čemu pomembnejšemu in morda celo pristnejše-

mu. Vsem dijakom, profesorjem in staršem čestitam za še eno uspešno izpeljano šolsko leto! S 

skupnimi močmi smo ga pripeljali do konca in medtem zagotovo zbrali polno nepozabnih spo-

minov.  

Vseeno pa je ta veliki konec relativna zadeva – niti približno ne pomeni nekaj slabega, prepros-

to pomeni, da se bo prav kmalu začelo nekaj drugega, še boljšega in slajšega. Poleg tega 

obstaja mnogo stvari, ki se ne končajo, ampak se začnejo znova v neki drugi obliki. Konci 

potemtakem niso slabi in mnogi konci v resnici niso konci – nekatere stvari so večne. 

Želim vam zabavne, vroče in nepozabne počitnice! Pa upam, da vam ne minejo prehitro. J 

 

URŠKA JERANKO 



LIKOVNA KOLONIJA 
V soboto, 9. maja 2015, se je v parku pred šolo odvijala likovna kolonija, na kateri 
so sodelovali dijaki naše šole in člani Društva ljubiteljev likovne ustvarjalnosti 
Mavrica Rogaška Slatina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
OBISKALA NAS JE NEMŠKA VELEPOSLANICA 
V torek, 12. maja 2015, nas je v okviru projekta “Evropa v šole” obiskala veleposla-
nica Nemčije dr. Anna Prinz. Skupaj z dijaki in profesorji se je razvila zanimiva, 
predvsem pa poučna debata o okoljskih problemih. 

 

 

 

 

 

 

PIA NOVAK 

PREGLED 
DOGODKOV 



ZINKA ČREPINKA SE PREDSTAVI 
V osrednji prireditveni dvorani Aninega dvora je v ponedeljek, 18. 5. 2015, poteka-
la predstavitev slikanice Zinka Črepinka avtorice Zinke Kobula Kamenšek. Kolek-
tiv Šolskega centra Rogaška Slatina želi avtorici in njeni besedni stvaritvi srečno 
pot med mlade bralce, vsem sodelujočim pri predstavitvi knjige pa še veliko tak-
šnih lepih in uspešnih dogodkov. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SLOVO OD MATURANTOV V DIJAŠKEM DOMU 
Kot vsa leta poprej smo v Dijaškem domu Rogaška Slatina tudi letos pripravili sla-
vnostno večerjo, ki naznanja konec šolskega leta in obeležuje slovo od maturan-
tov. Tudi letos so se za nas potrudili člani kulinaričnega krožka pod mentorstvom 
gospe Branke Kovačič in nam pripravili obilno, okusno večerjo. Ni manjkalo 
domačih tonov harmonike in niti solz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SPOMLADANSKI ŠPORTNI DAN 
Na letošnji dan mladosti, 25. 5. 2015, smo dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina 
imeli športni dan. Razporedili smo se po športnih panogah. Izbira je bila bogata: 
plavanje, kolesarjenje, odbojka, košarka, nogomet in namizni tenis. Za vsakogar 
se je nekaj našlo. Dijaki, ki smo oproščeni športne vzgoje, smo se postavili v vlo-
go športnih novinarjev. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PO SLEDI VERONIKINE IN FRIDERIKOVE LJUBEZNI 
V sredo, 10. 6. 2015, smo se dijaki 3. letnika programa tehnik optik odpravili na 
ekskurzijo v Celje, natančneje na celjski grad. Tam nas je pričakala grajska gospa, 
ki nas je popeljala po gradu. Izvedeli smo veliko o zgodovini gradu in prisluhnili 
legendam o generacijah vovbrških, žovneških in celjskih graščakov. 
 

 

 



POLETJE. MORJE? HRIBI? 

Šolsko leto se počasi izteka, zaslužene počitnice se bližajo in verja-

mem, da si prav vsak izmed nas želi malo oddiha. Ob visokih tempe-

raturah, ki so nas v zadnjih dneh zajele, je vedno pogostejša misel na 

dopust. Poletje. Vročina. Sonce. S težavo se še prebijamo skozi zad-

nje šolske dni, saj nas večina le še misli na počitnice, morje, plaže, 

hribe … Končno več prostega časa. Izbira, kam potovati, je ogrom-

na. Vsa Evropa se kopa v sončnih žarkih. Verjetno nas večina, ko zas-

liši besedo dopust, pomisli na morje in plaže, kjer lahko počneš to, 

kar skozi šolsko leto zagotovo nisi mogel – lenariš. Če pa vročine ne 

maraš in si želiš malce bolj aktivne počitnice, pa so najboljša izbira 

verjetno hribi. Po napornem delovnem letu pa si zagotovo vsak želi 

preživeti prijeten dopust, da si lahko nabere novih moči. Želje za 

dopust so različne; eni želijo v planine, drugi v toplice, tretji morda 

na križarjenje, mnogi se odločijo odpotovati za nekaj dni na morje. 

Kamorkoli pa gremo, je pomembno le to, da nam bo tisti kraj ponu-

jal dovolj oddiha in možnosti za pridobitev novih moči. Torej, izkoris-

tite svoj dopust kolikor se le da, sprostite se, uživajte, raziskujte 

neznano in kar je najbolj pomembno, naberite si dovolj moči za nove 

izzive.  

LARA TEPEŠ 



UGODNO V SVET 

»Svet je knjiga in tisti, ki ne potuje, prebere le eno stran.« (Sveti Avguštin) 
  
Potovati je prav gotovo nekaj posebnega. Vendar pa se lahko majhna dogodivščina kaj hitro 
spremeni v nekaj dragega. Zato je tu nekaj nasvetov, kako potovati po svetu in za to odšteti 
malo denarja. 
 

PREVOZNA SREDSTVA 
 

V kolikor že imate vozniški izpit in se odpravljate na potovanje po Evropi, je prav gotovo pripo-
ročljivo, da se na to pot podate kar z 
avtomobilom, polnim sopotnikov. Na 
potovanje zraven tako povabite še pri-
jatelje, saj si boste denar za bencin lah-
ko razdelili ter plačali manj. Da pa pri-
hranite še nekaj dodatnega denarja, se 
raje vozite po regionalnih cestah in ne 
po avtocestah, ki so v večini držav plač-
ljive. Ne samo, da boste prihranili 
denar, tako si boste lahko ogledali še 
čudovite pokrajine držav. 
 
 

Na pot pa se lahko podate tudi z vla-
kom. Priporočljivo je, da si kupite 10-, 14
-, 21-dnevne vozovnice Interrail, s kateri-
mi se boste lahko neomejeno prevažali 
po Evropi določeno število dni. Najdra-
žja karta, ki velja za celotni mesec in 
vam, če ste mlajši od 25 let, omogoča potovanje po celotni Evropi, stane okrog 400 evrov. 

TEJA BORŠIĆ 



PRENOČIŠČA 
 

Večina mladih se na potovanjih odloči kar za 
hostel. Priporočljivo je, da si prenočišče vnaprej 
rezervirate. Najceneje boste lahko noč v hostlu 
preživeli, če boste spali v domu oziroma večpos-
teljni sobi. Sicer pa uporabite internet ter poišči-
te hostle in mnenja drugih o njihovem bivanju 
tam. Tako boste iz prve roke ugotovili, kaj priča-
kovati.  
 

Kar popularen je postal tudi couchsurfing. To je 
tako imenovana organizacija, ki so jo ustanovili 
prostovoljci, ki so popotnikom pripravljeni 
odstopiti prenočišče – kavč. Na spletu malo pre-
brskate med ponudbami in se odločite, katerega 
uporabnika boste izbrali. Vsekakor je zelo zaže-
leno, da tudi sami ponudite kavč, ni pa nujno. 
 

Ena izmed možnosti pa je tudi house-sitting. Z 
lastnikom hiše se dogovorite, da boste v času 
njihove odsotnosti skrbeli za njihov dom. To 
sicer ni ena izmed popularnejših opcij tukaj, je 
pa možnost, ki se vam ponudi, če potujete kam 
dlje.  
 

Lahko pa prenočite kar v hotelu. Ta možnost 
sicer ni tako ugodna, lahko pa se vam nasmehne 
sreča in naletite na hotel s smešno poceni prenočitvami. 
 

Vsekakor je priporočljivo, da se za takšna potovanja tudi zavarujete. Eno izmed osnovnih zava-
rovanj, ki je prav gotovo znano vsem, je zavarovanje za potovanje po Evropi s kartico, ki jo 
dobite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, s katero ste upravičeni do nujnih 
zdravstvenih storitev. 
 

Najbolj poceni varianta potovanja pa je prav gotovo potovanje po Sloveniji. Živimo v čudoviti 

državi, polni prelepih krajev. Izkoristite to!  



BRANJE NA PLAŽI  

Vsi že odštevamo dneve do zaključka letošnjega šolskega leta 
in nestrpno čakamo na poletne počitnice. Končno bomo imeli 
čas zase, sprostitev, zabavo in za dneve brez skrbi. Na oddih 
se bomo zatekli na morje, kjer bomo uživali na plaži pod 
toplim soncem in ob zvokih morja. Če si pa tudi ti ne moreš 
zamisliti poletja brez dobre, lahkotne in napete knjige, ki je 
enostavno ni moč odložiti, te tukaj čaka seznam 5 knjig, ki te 
bodo zagotovo pritegnile in dodatno polepšale počitnice. 
 

James E. L.: 50 odtenkov sive 
Romantična zgodba, ki osvobaja predsodkov in zasvoji bralca - 
obsedla vas bo, si vas prisvojila in se vam za vselej vtisnila v 
spomin! 
 
Študentka književnosti Anastasia Steele intervjuva uspešnega 
poslovneža Christiana Greya,ki se ji zdi izjemno privlačen, ven-
dar ji obenem vzbuja strah. Prepričana je, da sama nanj ni 
naredila velikega vtisa, zato ga poskuša pozabiti - dokler se 
Christian ne pojavi v trgovini, kjer je honorarno zaposlena ter 
jo povabi na zmenek. Neizkušena in naivna Ana je zaprepade-
na, ko ugotovi, da si želi tega moškega. In ko jo Christian 
posvari, da bi se ga morala na daleč izogniti, si ga želi samo še 
bolj. 
 

Tjaša Kokalj: Poljubi me, miss! 
Kriminalni roman Poljubi me, miss! bralca obda s srhljivo nape-
tostjo, v kateri se srečujeta pošastna, izprijena blaznost in nei-
zmerna želja po ljubezni. In njegov konec mu bo vzel sapo. 
 
Nika je študentka, ki že nekaj časa živi v Kamniku s svojim fan-
tom Dejanom. Čustveno razpeta med svojo ljubeznijo do njega 
in njegovim nerazumnim odnosom do nje se odloči za nepred-

ALEKSANDRA KUNSTEK  



vidljiv korak: prijavi se na lepotno tekmovanje. Čeprav ve, da s 
tem postavlja na kocko svojo ljubezensko zvezo, se kot slo-
venska predstavnica odpravi na zaključno tekmovanje na Fin-
sko. Tam pa se zgodba začne zapletati. Ruski tekmovalki nek-
do ponoči poreže lase, skrivnostno je umorjen Nikin varnost-
nik. In ko se Nika vrne domov, spozna, da čuden občutek, kot 
da jo nekdo opazuje, ni bil lažen.  
 

John Green: Krive so zvezde 
Roman ameriškega avtorja, ki se je povzpel na praktično vse 
lestvice najbolj prodajanih knjig in ga je prevedel Boštjan 
Gorenc - Pižama, govori o Hazel, ki je pri trinajstih letih zbolela 
za rakom. Kljub temu želi živeti življenje kot vse njene vrstnice 
in ko v skupini za samopomoč spozna fanta z enako diagnozo, 
se začne med njima razvijati zgodba o ljubezni, ki ni prav nič 
dramatična, hkrati pa ničesar ne olepšuje. 
 

 

Robert Galbraith ( J. K. Rowling): Klic kukavice 
V slogovno in vsebinsko izpiljenem romanu se prepleta več 
napetih zgodb, glavna pa se vrti okoli detektiva in vojnega 
veterana Cormorana Strika ter njegove pomočnice Robin, ki v 
Londonu rešujeta sumljivo smrt slavne manekenke ter pri tem 
podrezata v leglo bogatih in uspešnih Londončanov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Bowen: Potepuški maček Bob 
Resnična zgodba o potepuškem mačku in pouličnem glasbeni-
ku v Londonu, ki že dve leti vztraja na lestvicah najbolj prodaja-
nih knjig, nas lahko sedaj gani tudi v slovenščini. Jamesu, ki je 
bil kot bivši odvisnik s heroinom navajen živeti iz rok v usta, se 
življenje spremeni, ko najde poškodovanega mucka Boba, s 
katerim splete posebno vez, zaradi katere spet najde sebe in 
obrne življenje v drugo, pravo smer. 
 
 



ZDRUŽITE ZABAVO S KORISTNIM 

Počitniško delo je skrivnost do uspeha. Dijakom in študentom nam-

reč daje življenjske lekcije o zaposlitvi in ponuja izkušnje, ki nam 

bodo prišle še kako prav pozneje v življenju. Raziskave kažejo, da 

najstniki, ki za delo poprimejo že med šolskimi počitnicami, tako pri-

dobijo veliko mero izkušenj, kompetenc in imajo več možnosti prido-

biti tudi dobro plačano službo, ko odrastejo. Pri tem niti ni tako 

pomembno, kakšno službo opravljajo – tudi delo v restavraciji s hitro 

prehrano šteje. 

Če se vam torej zdi, da boste letošnje poletne počitnice izkoristili kar 

se da dobro in združili zabavo s koristnim, vam svetujem, da upora-

bite spletni iskalnik in poiščete vse razpoložljive zaposlitve za štu-

dente in dijake. Prav tako obiščite spletne strani študentskih servi-

sov. Ne pozabite niti na spletne strani podjetij, ki redno zaposlujejo 

preko študentskih napotnic. Naročite se na brezplačno obveščanje o 

aktualnih delovnih mestih preko SMS-jev ali elektronske pošte. 

Ne pozabite, da tudi če se odločite za delo med počitnicami, to ne 

pomeni, da morate biti tam vsak dan, ves dan, do konca počitnic. 

Lahko se odločite, da boste delali samo en mesec, drugi pa vam 

ostane še za počitek, užitek in zabavo. Mogoče vam bo delo celo 

tako všeč, da se boste naknadno odločili, da delate še kakšen teden, 

dva ali tri več – to se je prejšnje poletje zgodilo meni. Družba mladih, 

zabavnih in zagnanih ljudi, ki niso (bili) tam samo zato, da zaslužijo 

nekaj dodatnega denarja, me je prepričala in zdaj se vsako poletje 

vračam nazaj, pridobivam vedno novo znanje in izkušnje, se ob tem 

zabavam in seveda zaslužim nekaj denarja, ki – kot vsi vemo – vedno 

pride prav. 

URŠKA JERANKO 



KAJ LAHKO POČNEŠ MED 
POČITNICAMI? 

Približuje se poletje, s tem pa tudi čas, ko bomo zaključili s šolskimi obveznostmi. Že imaš načrte za letošnje počit-

nice? Kako si jih popestriti, pri tem pa porabiti malo ali nič denarja? Preberi si naslednji seznam, kjer boš zagoto-

vo našel/našla vsaj eno idejo po tvojem okusu.  

 
Iznajdi svojo vrsto pice. 

Organiziraj piknik v parku. 

S prijatelji imej filmski večer. 

Posadi rastlino in skrbi zanjo. 

Izdelaj unikaten dnevnik. 

Ustvari svojo spletno stran. 

S prijatelji se odpravi na izlet v neznano. 

Naredi kolaž iz starih časopisov in revij. 

Spremeni svoj videz. 

Pričaraj poletje v svoji sobi. 

Uleži se na travo in opazuj oblake. 

S prijatelji imej »sleepover« na dvorišču, pod zvezdnatim nebom. 

Opazuj sončni vzhod in/ali sončni zahod. 

Preoblikuj svojo Facebook/Instagram /… stran tako, da bo izgledala poletno. 

Izdelaj svoj poletni nakit. 

Teci mimo škropilnika trave. 

Pripravi si poletni napitek iz sadja in zelenjave. 

Opazuj ognjemet. 

S prijatelji si približaj zvezdnato avgustovsko 

nebo. 

Vključi se v športno društvo. 

ALJA KRIŽANEC 



ŠOLSKI ČASOVNI INTERVAL 

1. b 
Kaj bi se zgodilo, če se na svetu ne bi nič dogajalo? … O čem bi se pogovarjali? … Česa bi se 
spominjali in komu bi se smejali? … Kako bi preživeli celotno šolsko leto? … Ja, to so vprašan-
ja, ki se nam postavijo pred nos, če razmišljamo o življenju na planetu Zemlja. Takšnega stanja 
brez dogodkov si gotovo ne moremo predstavljati. Vemo samo, da bi nam bilo dolgčas. 

Vendar ta resnični svet je drugačen, obdan z zanimivimi, grozljivimi, smeš-
nimi in praznovernimi zgodbami nam ponuja mnogo dogajanj, o katerih 

lahko govorimo, se jim smejimo ali žalujemo. Če pogledamo nazaj v september, ko smo se v 1. 
b začeli spoznavati, si zagotovo nihče ni mislil, da se bodo tudi med nami v našem majhnem in 
ljubkem razredu dogajale zanimive stvari, ki se jih bomo spominjali, ko bomo prestopali v nov 
letnik. Poškodbe, ocenjevanja in slabi dnevi (tudi tedni in meseci) so bili le odtenek slabega 
med celoletnim dogajanjem v razredu. Pridobitev novega »družinskega člana«, ki se nam je 
pridružil sredi leta, smešne zgodbice in nepremišljene na glas izrečene besede pa so nam 
turobne šolske ure krajšale vsaj za četrtino. Tako smo vsi pripomogli k lažjemu brodenju skozi 
grmado ocen in se hkrati imeli lepo tudi na vseh ekskurzijah, izletih in sprehodih do telovadni-
ce. Če upoštevamo, da so šolski copati velik del šolskega leta »letali« po zraku in da je bila 

glasba med odmori naš zvesti spremljevalec, bi se lahko reklo, da nam v prvem letniku ni 
bilo prehudo. :) 

3. a 
Na splošno veljamo za bolj miren razred, vendar smo letos že večkrat dokazali, da to ravno ne 
drži. Ni manjkalo dogodivščin, ki so nam popestrile puste šolske dneve. Našo razredničarko 
smo na mladinski uri presenetili z obiskom bivše sošolke, v šolo smo nosili »prepovedane« 

napitke, ki pa niso bili prepovedani. Včasih smo malo preuredili učilnico in jo  

spremenili v kraljestvo. Na prestol so lahko sedli le najbolj pogumni. 
Se sprašujete, kako je to sploh možno? No, tega pa ne izdamo ... Med urami smo povzročali 

Zbrala: VALENTINA BEK 



pravo radioaktivnostno mrežo, ne da bi profesorji kaj opazili. :) Včasih smo jim 

mešali štrene zaradi naše pretirane mirnosti, včasih pa prav zaradi naše nenavadne klepetavo-
sti, živahnosti (npr. naše govorne sposobnosti pri psihologiji in kemiji). Tudi računalnik, iz kate-
rega bi morali prepisovati zapiske, je bil začuda pokvarjen ... Pri urah biologije smo imeli telo-
vadbo, saj se je vedno našel kdo, ki je opravil kratek sprehod do svoje omarice, kjer se je preo-
bul v copate ... Čeprav se je čez leto pokazalo, da smo si zelo različni, smo na predaji ključa 

pokazali skupno sodelovanje. To nas je pripeljalo tudi do nepričakovane zmage, 

ki smo je bili tako še veliko bolj veseli. Naslednjo uro smo izkoristili za skupinsko 
»špricanje« in naredili en »selfie«. Obljubimo, da se bomo drugo leto še 

bolj potrudili, da se bomo imeli pri pouku oz. med poukom zabavno.  

3. b 
Da tudi učne ure 3. b razreda niso – kako bi rekli – suhoparne, skrbijo zdaj že zelo dobro uteče-

ni sošolci, prav tako pa pogosto ves razred stopi skupaj in uro preprosto izpeljemo na zabav-

nejši način. Mnogo šal je internih in najbolje, da takšne tudi ostanejo. Z vami lahko delimo reci-

mo to, da je eden naših Slat'nčanov krepko zamujal na uro (cca. 45 min) in se izvirno izgovoril 

na delo na cesti – razumljivo, da mu je to preprečilo točen prihod na uro. Dodal je še, da bo pri-

nesel opravičilo, ko mu je drug sošolec svetoval, naj za podpis prosi kar delav-

ca, ki v resnici najbolje ve, da res ni mogel priti pravočasno.  

Druga takšna je bila, ko je naša razredničarka, ga. Rupnik, obljubljeno poprijela za izredne 

ukrepe, kako Mitjo (tako ali tako vsi vemo, da gre zanj) vsaj enkrat spraviti v šolo pravi čas. 

Poklicala je na radio Rogla, ki mu je pripravil jutranjo budilko. Ko sta ga govorca preko 

telefona vprašala, kaj sta dosegla s klicem, jima je kar jezno odvrnil: »Ja, zbudili ste 

me!«  
Na dan predaje ključa smo se na začetku ure dogovorili, da jo gremo skupinsko »prešpricat« z 

namenom »team buildinga«. K sreči profesor ni bil jezen, dodal je samo, da je tak-

šno početje »čisto brezveze«, ker je moral potem v razredu sedeti še 5 minut, da je vsa naša 

imena prečrtal, ker smo pač vsi manjkali.  

Ko je naša šola gostila turnir četrtfinala državnega prvenstva, bi se naj naš razred po ogledu 

dveh tekem odpravil nazaj v šolo na pouk. Ker pa je v naši ekipi kar nekaj naših sošolcev, smo 

se skupinsko odločili, da naš ogled turnirja nekoliko podaljšamo in obenem izpustimo uro slo-

venščine. Da pa nam profesorica ne bi preveč zamerila izostanka, smo ji na poti v šolo kupili 

bombonjero in se ji opravičili. Konec dober - vse dobro. :) 



POČITNIŠKI FILMI 

TED 2 

Dolžina: 1h 55min / 115min 

Leto: 2015 

Država: ZDA 
Jezik: angleščina 

Scenarij: Seth MacFarlane, Alec Sulkin in Wellesley Wild     

Režija: Seth MacFarlane 
 Igrajo: Liam Neeson, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, 
Patrick Warburton, Jessica Barth, Lexi Atkins, Nana Visitor 

 Odrezavo nesramni plišasti medved Ted se vrača na velika platna z veliko novico: po poroki s 
privlačno Tami-Lynn si nenavadni par želi otroka. Najprej mora Ted dokazati starševske sposo-
bnosti, zato se spopade z ameriškimi sodnimi mlini. Na srečo mu na pomoč priskočita zvesti 
prijatelj John in ambiciozna mlada odvetnica Samantha, vendar redna uporaba marihuane in 
nesramne opazke Teda vedno znova spravijo v zabavno boleče težave. 

 

 

VITO PODGORŠEK 

http://www.kolosej.si/filmi/drzava/zda/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/seth-macfarlane/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/liam-neeson/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/mark-wahlberg/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/amanda-seyfried/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/morgan-freeman/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/seth-macfarlane/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/patrick-warburton/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/jessica-barth/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/lexi-atkins/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/nana-visitor/


Terminator: Genisys 

Dolžina: 1h 59min / 119min 

 
Leto: 2015 

Država: ZDA 

Jezik: angleščina 

Scenarij: Laeta Kalogridis in Patrick Lussier 

Režija: Alan Taylor  

Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Matt Smith, Byung-
Hun Lee, JK Simmons, Douglas Smith, Brett Azar 

  

Režiser akcijskega spektakla Thor: Svet teme predstavlja eksplozivno nadaljevanje zgodbe o 
neuničljivem Terminatorju. V apokaliptični prihodnosti vodja človeškega upora proti strojem 
John Connor pošlje v preteklost svojega pomočnika Kyla. Toda ker so stroji desetletje prej 
poskusili umoriti Johnovo mamo Sarah, se Kyle znajde v povsem spremenjeni preteklosti. 
Sarah se s pomočjo preprogramiranega Terminatorja že od malih nog pripravlja na prihod 
Kyla in drugih Terminatorjev, toda stroji so poskrbeli za nepričakovano presenečenje - v ter-
minatorskega hibrida so spremenili njenega lastnega sina Johna! 
 

 

 

http://www.kolosej.si/filmi/drzava/zda/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/alan-taylor/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/arnold-schwarzenegger/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/emilia-clarke/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/jai-courtney/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/jason-clarke/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/matt-smith/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/byung-hun-lee/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/byung-hun-lee/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/jk-simmons_1/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/douglas-smith/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/brett-azar/


ZVEN POLETJA  

Glasba je bila vedno način sproščanja, izražanja, razmišljanja, doživljanja ... Verjetno se tudi ob misli na poletje 

vsi spomnimo svojih najljubših pesmi. Pesmi, ob katerih bi lahko pili jutranjo kavo, pesmi, ki jim bi prisluhnili, 

ko se sproščamo na plaži, in pesmi, ob katerih bi najraje zaplesali. Ritmi, v katerih najbolj uživamo, so seveda 

odvisni od vsakega posameznika. Tako sem zbrala pesmi različnih zvrsti iz različnih obdobij, da se bo za vsake-

ga glasbenega navdušenca našla pesem, ki ga bo popeljala v tople in zabavne poletne dni.  

 

POP 

1. John Travolta & Olivia Newron – Summer Nights 
2. Kid Rock – All Summer Long  
3. OMI – Cheerleader 
4. Katrina & The Waves – I'm Walking on Sunshine  
5. Calvin Harris – Summer  

 

ROCK  

1. Seal & Crofts – Summer Breeze  
2. Janis Joplin – Summertime  
3. The Beatles – Here Comes the Sun 
4. The Who – Summer Blues  
5. Guns N' Roses – Paradise city 

 

SLOVENSKE  

1. Orlek – Ko so lipe zvetele  
2. Mi2 – Ko bil sn še mali pizdun 
3. Tabu – Ocean  
4. Lojze Slak – Bilo poletje je  
5. Frajkinclari – Šmarnca je večna 
 

 

ELA TIŠMA 



POLETNI ŠCRS-skop 

Fazančki 
Sonce, morje in palme vas že kličejo k »uživanciji« ... Preživeli ste prvo leto, zato si zaslužite 
počitnice, ki bodo to leto nepozabne. Zabave in tudi poletnih romanc ne bo manjkalo. Mogoče 
pa spoznate tudi svojo sorodno dušo, in sicer od 10 avgusta naprej, ko bo luna prestopila v 
znamenje maturantov. Brez skrbi pa si privoščite tudi kakšen sladoled za boljšo voljo. 
 

Bivši fazančki 
Končno ste dočakali to, kar vas je vse šolsko leto držalo pokonci ... počitnice. Že imate načrte? 
To poletje bo polno zabave, dogodivščin in poletnih romanc. Samo ne preživite poletnih dni 
zaprti v hiši ob gledanju serij. Raje se odpravite naravo, sprostitev vam bo tek ali pa dolgi spre-
hod, ki vam bo zbistril misli. Vsekakor bo pa to poletje poletje ljubezni, tako da se le odpravite 
med ljudi, sploh v sredini julija, ko bo pozitiva iz vas kar žarela.  
 

Bodoči maturantje  
Pred vami so odlične počitnice. Naraščajočo energijo v sebi čutite že nekaj dni, kar vam bo izje-
mno pomagalo na vseh področjih, še najbolj pa na ljubezenskem. Nestrpno pa že zdaj pričaku-
jete maturantski izlet, kjer ne bo manjkalo zabave in novih obrazov. Zato ga izkoristite 100-
odstotno. Za ljubezen se ne bo našlo preveč časa in zgodila se bo, ko jo boste najmanj pričako-
vali, zato si nadenite nasmeh na svoj obraz, saj vstopate v najboljše počitnice do zdaj - pa pre-
vidno, da boste 1. septembra lahko prišli v šolo. 
 

Maturantje 
Konec stresnega obdobja, kaj pa zdaj? Žur, žur, žur... Zaslužili ste si ga. Ampak ob vsej tej zaba-
vi bo denarnica kar malo trpela. Zato bodite le pridni in si zagotovite počitniško delo. Vsekakor 
bo pa luna po 8. avgustu poskrbela, da to poletje ne boste sami. Le bodite pozorni. Lahko, da 
imate svojo sorodno dušo pred nosom. To poletje bo poletje sprememb, začnite pri sebi in ne 
boste zgrešili. Odpravite negativne misli in se prepustite poletnemu duhu, saj potrebujete veli-
ko energije za novo obdobje v življenju - pravijo, da so študentska leta najlepša, zato se držite 
tega.  
 

Učitelji 
Končno se boste lahko tudi vi sprostili in nihče vam nekaj časa ne bo paral živcev. No, samo 

domači. Dopust preživite s svojimi ljubljenimi in jim pokažite, koliko vam pomenijo. Vaše poču-

tje bo na vrhuncu, vendar pa se vseeno ne zapustite preveč in se kdaj tudi malo posvetite 

športu. Ko bo luna prešla v znamenje fazančkov, boste malce pod stresom, zato si privoščite 

kakšen koktajl, ki vas bo malce sprostil. 

ALJA&INES 


