
  

 

INFORMATIVNA 

GLAŽOVNA 

 

 
12. in 13. 

FEBRUAR 

2016 

 

 

? 

 

? 
 

? 



2 

 

GLAVNA UREDNICA 

Teja Boršić 

 

AVTORJI PRISPEVKOV 

Pia Novak 

Urška Jeranko 

Vito Podgoršek 

Mitja Marguč  

Tadeja Šket 

David Drame 

Teja Boršić 

Aleksandra Kunstek 

Alja Križanec  

Ana Erjavec 

Alja Poharc 

Brina Sotošek 

Kaja Kuraj 

Katja Medved 

Lucija Polajžer 

Valentina Bek 

Iza Škufca 

Katja Stojnšek 

Lara Tepeš 

Anja Šumlak 

Špela Kosernik 

Manca Posilović 

Anja Šket 

Urša Čobec 

Zala Vipotnik 

Urša Podgošek 

Anže Novak 

Eva Bezjak 

Borna Turner 

 

OBLIKOVANJE NASLOVNICE 

Pia Novak 

 

MENTORICI 

Helena Topolovec 

Bernarda Leva 

 

LEKTORIRALA 

Bernarda Leva 

 

FOTGRAFIJE 

Dijaki in zaposleni na ŠCRS 

Foto Zorin 

 

 

 

ŠOLSKI CENTER  

ROGAŠKA SLATINA 

 

 

 

 

 

INFORMATIVNA GLAŽOVNA 

Februar 2016 



3 

 

Izbira srednje šole ni ravno najlažja odločitev na tem svetu.  

Mladi ste zaradi velikega števila programov in šol nekoliko zbegani, bojite se usodnosti svo-

jih odločitev. Tudi ko se že odločite, se mnogi sprašujete, ali ste se odločili prav.  

Trdnost in stabilnost staršev vam je pri tem v precejšnjo pomoč. Starši imajo izkušnje, položaj 

znajo oceniti iz raznih zornih kotov.  Z odkritimi pogovori vam lahko pomagajo, da odkrijete 

svoje interese, da o njih razmišljate znotraj konkretnega družbenega konteksta (mislim pred-

vsem na možnost zaposlitve po končanem šolanju) in da si zastavite dosegljive cilje, ki vam 

bodo v izziv.  

Izbrati želite dobro šolo, da bi se čim več naučili in čim več izkusili.  

A kaj sploh je dobra šola? Odgovorov na to vprašanje je toliko, kot je ljudi, ki nanj odgovar-

jajo.  

Šolski center Rogaška Slatina je dobra šola, ker   

 učenje razumemo kot soustvarjanje,  

 naši učitelji znajo nahraniti vedoželjnost vas mladih in spodbujati vaše zanimanje za 

svet, 

 imamo vzpostavljeno kulturo pogovarjanja in so odnosi taki, da so dijaki in učitelji 

spoštljivi in odgovorni zavezniki,  

 vlagamo v kakovostno delo z različnimi skupinami dijakov,  

 dijaka vidimo kot celoto, skrbimo za vaš celostni razvoj,  

 ob zdravi tekmovalnosti razvijamo tudi solidarnost in pomoč,  

 so naši učitelji mladim ljudem pozitiven zgled,  

 se pri nas dijaki socialno obrusite in se tudi po tej poti pripravite na življenje.  

Zaupajte vase in le brez strahu! Odločitev, ki jo boste sprejeli na tej osnovi, ne more biti 

napačna.  

Vse dobro vam želim. Se vidimo ob vpisu! 

Ravnateljica 

Dubravka Berc Prah, prof. 

 

Dragi devetošolci in devetošolke, spoštovani starši,  

dobrodošli na Šolskem centru Rogaška Slatina!  

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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Zaključujete deveti razred in pred vami se pojavlja ena težjih odločitev, kam in kako naprej. 

Nikar naj vas ne skrbi preveč. V rokah namreč držite naš šolski časopis Glažovna, kjer vam 

bomo s prispevki poskušali predati vse informacije in vam pokazati, da je ŠCRS lahko ravno 

prava izbira za vas.  

Naša šola je torej šola za znanje, smeh in sanje! Tako kot na vsaki šoli je tudi na naši glavni cilj 

profesorjev dijake napolniti z znanjem. A vedno nasmejani obrazi, tako na hodnikih kot tudi v 

razredu, nam lahko izdajo, da tukaj lovljenje sanj ni prav nikoli dolgočasno. 

Smo, kot lahko vidite, majhna šola, ki pa v sebi skriva veliko zabave, nasmejane in zadovoljne 

dijake, polne znanja. Zaradi majhnosti se vsi med seboj poznamo, družimo in si tudi pomagamo.  

In bližina, ki ti lahko podari še kakšno uro spanca. Verjemite, včasih se samo dodatnih pet minut 

spanja še kako pozna! 

No, in ko nato končno prideš v šolo, te tukaj čaka še topla malica. Ne vem, kaj je lahko še bolj-

šega! 

Preden se dokončno odločiš, še enkrat premisli, kaj si zares želiš. Mi te bomo pričakali z odprtimi 

rokami! 

 

Te ja  Borš i ć  Dragi devetošolci, drage devetošolke!  

Pa je leto spet naokoli in pred nami so informativni dnevi. Za letošnjo izdajo smo prosili 

Niko Artič, predsednico Dijaške skupnosti ŠCRS, da vam, dragi devetošolci in devetošol-

ke, poda nekaj osnovnih informacij o šoli in svoje mnenje o njej. 

 

Letos si postala predsednica Dijaške skupnosti ŠCRS. Kaj je Dijaška skupnost in kaj vse 

nam na šoli ponuja?  

Dijaška skupnost je skupnost vseh dijakov, ki jih zastopa skupina posameznikov – predsednikov 

razredov. DS s pomočjo ostalih dijakov šole organizira razne šolske in obšolske dejavnosti, rešu-

je probleme dijakov, sodeluje z Dijaško organizacijo Slovenije, sprejema želje dijakov in jih pos-

kuša izpolniti, sodeluje z vodstvom šole in profesorji, zastopa pravice dijakov in skrbi za čim 

boljše vzdušje na šoli. Letos smo si tako zadali nekaj novih ciljev, nekaj pa jih še bomo izpolnili 

od lani. Za nami je že dobrodelni koncert Šolskega centra Rogaška Slatina, ki je bil zelo uspe-

šen tako za našo šolo kot za dobrodelni projekt Jakobove sanje, ki mu je bila namenjena polo-

vica zbranih sredstev.  

Intervju z NIKO ARTIČ, predsednico DIJAŠKE SKUPNOSTI 

ŠCRS Te ja  Borš i ć  
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Skozi vse šolsko leto poteka tudi ideja o naključni prijaznosti. Vsak razred popestri en dan v letu s svojo prijaznostjo na raznolike 

načine (kuhanje kave, »free hugs«, slaščice, lepe misli …). Letos je DS v predbožičnem času organizirala tudi »ŠCRS se druži« . 

Vsak razred je organiziral delavnice, predstavniki razredov pa so imeli tekmovanje in vredno se je bilo potruditi za dve veliki 

pici. Kmalu nas čaka tudi pust in z njim pustno rajanje, na katerem bomo izbrali najlepše razredne maske in jih tudi nagradili. 

 

O naši šoli se predvsem izpostavlja dejstvo, da smo zaradi svoje majhnosti zelo povezani. Ali se sama s tem strinjaš? Kaj 

tebi daje takšen občutek? 

Da, sama se s tem še kako strinjam. Takšen občutek dobim na hodniku med odmori, ko se vsi pozdravljamo med seboj, ko zaslišim 

smeh in opažam, kako so dijaki povezani med sabo, a ne samo kot sošolci v razredu, ampak tudi razredi med seboj.  

 

Kako pa je po tvojem mnenju na šoli poskrbljeno za raznolike obšolske dejavnosti? Meniš, da jih je dovolj, da lahko vsak 

najde zase nekaj, kar mu je všeč? 

Za njih je v redu poskrbljeno. Na šoli se skozi leto odvija veliko krožkov. Tako imamo pokrita prav vsa področja: od glasbe, kemi-

je, arhitekturnega risanja pa vse do športa. Morda bi lahko ob koncu leta izvedli le še kakšno anketo, v kateri bi lahko dijaki 

izrazili še kakšno željo, v katere dejavnosti bi se še radi vključili. 

 

Sama nisi iz Rogaške Slatine, v šolo se zato voziš z avtobusom. Ali s tem porabiš preveč svojega časa ali pa si lahko z 

dobro organiziranostjo kvalitetno razporediš dan?  

Ravno nasprotno, vožnja mi ne vzame preveč časa. Imela sem željo iti v Celje, ampak bi za vožnjo z vlakom porabila kar 2 uri 

dnevno. Zdaj porabim le pol ure, kar ni tako veliko. Sama si dan velikokrat razporedim, npr. vzamem si čas učenje, opravljanje 

domačih nalog in druge dejavnosti, vendar pa je problem v tem, da se velikokrat svojega urnika ne držim. Kljub temu po navadi  

dobro izpeljem dan.  

 

Kaj pa jedilnik? Je hrana dovolj raznolika iz dneva v dan? 

Da, moram reči, da se je jedilnik letošnje šolsko leto izboljšal. Hrana je boljša, predvsem ni preveč enolična. Všeč mi je, da lahko 

izbiramo med dvema jedilnikoma: med mesnim in vegetarijanskim. Tudi odnos kuharjev do nas je zelo dober, tako da se lahko, če 

ti morda kateri dan bolj diši hrana z drugega jedilnika, dogovorimo za enkratno zamenjavo. 

 

Ali se na šoli dovolj trudijo, da nam zagotovijo, da delo pri pouku ni preveč monotono?  

To je popolnoma odvisno od posameznika. Vsak ima namreč svoj najljubši predmet, pri katerem uživa bolj kot nekdo drug. Menim 

pa, da se vsak učitelj trudi, da pri pouku ni preveč monotono. Velikokrat delamo v skupinah, odpravimo se tudi v laboratorij, ima-

mo govorne nastope, terensko delo ipd. Najbolj pa mi je všeč to, da je učitelj sproščen, da se z nami še morda kdaj pošali, da z 

veseljem uči svoj predmet oz. nas spremlja na ekskurzijah.  

 

Če bi se še enkrat odločala, na katero srednjo šolo želiš iti, ali bi se odločila enako? Zakaj? 

Odločila bi se enako, ker živim precej blizu in tako ne porabim veliko časa za vožnjo. Enako odločitev bi sprejela, ker mi je  šola 

všeč, saj je majhna, zato pa se lahko vsi med seboj tudi poznamo; ker imamo napovedano spraševanje in tudi zato, ker ni vredno, 

da se vpišeš v gimnazijo, ki je daleč, če imaš eno v domačem kraju. 

 

Hvala za odgovore! 
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Vesna Kobilšek 
Sem laborantka za kemijo, fiziko, 
biologijo in strokovne predmete. 
Skrbim za pripravo in izvedbo 

laboratorijskih vaj. Eksperimentalno 
delo me navdušuje, saj je poučno, 

zanimivo in včasih zabavno. 

Josipa Hrepevnik,  
učiteljica zgodovine. Pri svojem 
delu sledim prepričanju, da je 

temeljito poznavanje zgodovine 
mladih rodov nujna podlaga za 
spreminjanje sveta na boljše. V 
prostem času se že dolga leta 

ukvarjam z mentorstvom 
podmladka prostovoljnih gasilcev. 

Bogomil Kropej – kritičen, 
poglobljen učitelj družboslovja in 

filozofije, ki uspešno povezuje 
teorijo z življenjem. Sem zahteven, 

vendar dostopen in spoštljiv. 
Kvalitetni medsebojni odnosi so mi 
najpomembnejši in ponosen sem na 

vsakega dijaka, ki sem ga 
poučeval. 

Učitelji na ŠCRS  

Mateja Črnelič 
Delo z mladimi me navdušuje, ker 
delo vzgojiteljice v dijaškem domu 

vedno prinaša nove izkušnje in 
individualne pristope. V prostem 

času rada ustvarjam in to 
ustvarjalnost skušam prenesti tudi 

na dijake. 

Tanja Ocvirk 
Pozitiven odnos do narave. To je 
del mojega poslanstva pri delu z 

mladimi. 

Sem Rebeka Majer Amon, prihajam 

iz okolice Podčetrtka. Na ŠCRS 

delam kot računovodkinja in 

profesorica strokovnega predmeta 

Osnove poslovanja s trženjem v 

programu tehnik optik. Ob sebi 

imam rada pozitivne, nasmejane in 

življenja polne ljudi.  

DUBRAVKA BERC PRAH, AGATA BRANTUŠA, TATJANA CIRER, MATEJA ČRNELIČ, ANDREJ HARTMAN, JOSIPA HREPEVNIK, ALENKA GOLEŽ, GABRIJELA 

FÜRLINGER, MATEJA JAGODIČ, VESNA KOBILŠEK, BRANKA KOVAČIČ, BOGOMIL KROPEJ, MIRA KRIŽAN, MARKO KUBALE, IVAN LAMPRET, JERNEJ LAKNER, 

METKA LELJAK, BERNARDA LEVA, REBEKA MAJER AMON, ANDREJA NOVAK, TANJA OCVIRK, MILENA OGRIZEK, ZDENKA PETELINŠEK, ANITA PIHLAR, MIHAELA 

PIHLER, BORIS POKORN, TANJA RUPNIK, MOJCA ROTER, NATAŠA ŠAFRANKO, JANEZ SREBOT, ZORA TABAK, HELENA TOPOLOVEC, ALENKA VIRANT 
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Jernej Lakner  

Imam že 15 let izkušenj v dijaškem 

domu v Rogaški Slatini. Veseli me 

delo z mladimi, vedno sem jim 

pripravljen prisluhniti in jim 

pomagati reševati težave. 

Mojca Roter 
"Živeti v polnosti, karkoli že mi 

življenje prinese na pot." 
Navdušujejo me narava, 

ustvarjanje, dobre knjige. Na šoli 
poučujem psihologijo in opravljam 

šolsko svetovalno delo. 

Milena Ogrizek 
Spoštujem delo mladih in cenim 
njihovo ustvarjalnost. Sicer pa mi 
veliko pomenijo prijazni in pristni 
medosebni odnosi na vseh ravneh 

našega sobivanja. 

Andrej Hartman 

Ljubitelj techno glasbe, lastnik PSP 

in PS2, zbiratelj stripov in 

glasbenih cd-jev, občasen jadralni 

padalec, fotograf, sicer pa predan 

profesor fizike in strokovnih 

predmetov. 

Janez Srebot 
Športnik. Navdušen nad dobrimi 

idejami. 

Tanja Rupnik 
Čeprav sem energična in nimam 
rada neodločnosti, me veselijo 
predvsem majhne stvari: prvi 

cvetovi pomladi, sončen dan, tiste 
pol ure, ko s sinom narediva 'en 
krog' po domačem kraju, uspeh 

posameznika ... 

Metka Leljak, profesorica 

slovenščine in književnosti 

Rada sodelujem z mladimi, saj v 

njih živi naravna radovednost, 

njihove sposobnosti samo čakajo, 

da jih nekdo spodbudi, pomaga 

razviti, nadgraditi in cilji so 

doseženi. V tem vidim učiteljevo – 

svoje poslanstvo, to pa naj bo 

požlahtnjeno s kulturo dialoga in 

obojestranskim spoštovanjem.  

Zora Tabak 
Sem temperamentna in glasna ter 

izhajam iz sebe. Še vedno z 
veseljem poučujem, svojo strast do 
športa pa vsakodnevno prenašam 

na dijakinje pri urah športne 
vzgoje. Neizmerno uživam tudi ob 

zmagah in uspehih, zato vodim 
šolsko košarkarsko ekipo, kjer me 
navdušuje že samo delo z našimi 
nadarjenimi košarkarji. To, kar 

počnemo, ni le naše delo, to je naša 
strast, zmage pa le nagrada. 

Mateja Jagodič 

Sem profesorica nemščine in 
zgodovine. V šolstvu sem 

zaposlena že več kot 20 let. Na 
ŠCRS poučujem nemščino, in sicer v 

vseh izobraževalnih programih, 
prav tako pa tudi strokovno 
terminologijo v tujem jeziku v 

programu tehnik optik. 
Delo v razredu me veseli in mi 

vedno znova predstavlja izziv. Pri 
pouku skupaj z dijaki odkrivamo, 
"dass auch Deutschunterricht viel 

Spaß machen kann". 

Bernarda Leva 

Delo z mladimi me je od nekdaj 

veselilo in še zdaj, po tolikih letih 

poučevanja, lahko zatrdim, da sem 

izbrala pravi poklic. Dan ni enak 

dnevu in vsaka šolska ura mi 

prinaša nove izzive in priložnosti 

za osebno rast. Kot vsi učitelji med 

dijaki preživim precej časa, z njimi 

se veselim ob uspehih, skušam jim 

pomagati, ko nastopijo težave, z 

njimi rada ustvarjam in se ne 

nazadnje ob njih tudi sama veliko 

naučim. 

Helena Topolovec 

Predano opravljam svoj poklic in si 

prizadevam, da dijaki, ki jih 

poučujem, pridobivajo izkušnje, da 

le vztrajno in trdo delo daje dobre 

rezultate, da je ustvarjalnost nujna 

za zadovoljstvo in da je super, 

kadar uspemo povezati oboje. 

Navdušuje me, da se pri svojem 

delu z mladimi bogatim tudi sama. 

Branka Kovačič, inženirka 

strojništva in mojstrica očesne 

optike. Kot učiteljica praktičnega 

pouka in strokovnih predmetov v 

programu tehnik optik poučujem na 

naši šoli že 25 let. Uživam v svojem 

strokovnem delu in delu z dijaki, 

služba je moj drugi dom. Najdem 

se tudi v kulinariki, rada berem, 

predana sem športu in svoji družini. 
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»Družina smo mi, ki zažari, prijateljstvo nas povezuje, naj skupna bo pot, tu in drugod, 

tisto, kar nas zaznamuje …« (himna ŠCRS). Šolski center Rogaška Slatina je nekaterim 

mogoče le malo znan, toda zgodbe, ki se prepletajo med dijaki in ostalimi, ki so vsa-

kodnevno prisotni na šoli, so polne veselja, zabave, sreče, pa seveda tudi resnosti, 

odgovornosti in naporov. Mi smo tisti, ki odločamo o svoji srednješolski poti in ta je še 

kako pomembna. Srednja šola je namreč obdobje, ko se stkejo velika prijateljstva, 

medtem pa se zgodi tudi osebna rast.  

Naša šola ni popolna, a zaposleni se vsakodnevno trudijo za izboljšave. Skoraj po 

vsakih počitnicah so na šoli opazne spremembe: razni razstavljeni izdelki, plakati, pre-

barvane stene, nove ure, drugačen šolski zvonec … in še bi lahko naštevala, ampak že 

iz tega je zaznati, da se šola spreminja skupaj s časom. In ravno tako, kot se šola spre-

minja, se spreminjamo tudi mi. Naloge, ki nam jih podajo profesorji, nas podzavestno 

delajo odgovornejše in zrelejše. Soočamo se z nastopi pred publiko oz. sošolci in pili-

mo svoje znanje na raznih tekmovanjih. Včasih nas kakšen naporen dan tako psihično 

kot fizično zelo izmuči, a vendar ravno s tem postanemo močnejši in pripravljeni na 

nove naloge in izzive.  

Biti dijak ali dijakinja ŠCRS ni nič drugače kot biti dijak katere koli srednje šole, toda 

mi imamo posebnost. Naša šola je majhna in tako smo dijaki »primorani« spoznavati 

drug drugega, kar ni slabo. Mnogi dijaki prihajajo iz zelo oddaljenih delov Slovenije, 

saj naš šolski center edini v Sloveniji izvaja programa tehnik optik in tehnik steklarstva. 

Ti dijaki na nek način predstavljajo Slovenijo v malem.  

In kdo so »najpametnejši« na šoli? Seveda gimnazijci. Njihov učni načrt obsega zelo 

obširna znanja, a na praktičnem področju blestijo tehniki optiki in tehniki steklarstva. 

Optika postaja vedno bolj priljubljena usmeritev, saj ima vedno več ljudi težave z 

vidom zaradi tehnologije, ki jo imamo ves čas pred očmi. Tako kot optiki so tudi ste-

klarji vedno bolj iskani -  kdo pa je že videl hišo brez oken ali gostilno brez kozarcev?   

Šalo na stran. Šolski center Rogaška Slatina je šola s kratko gimnazijsko zgodovino, a 

zelo obširno steklarsko. Ravno te dolgoletne izkušnje in dobro podkovan strokovni 

kader omogočajo dijakom, da dosegajo nadpovprečne rezultate. Prednost majhnosti 

je tudi v tem, da se profesorji lahko posvetijo manjši množici dijakov in tako pride do 

nekakšnega individualnega izobraževanja. Imamo tudi napovedano spraševanje, kar 

omogoča, da se vsak dijak dobro pripravi na ustno ocenjevanje.  

Šolanje na naši šoli ni vedno bleščeče, ampak ravno takšno je tudi življenje. So dobri in 

slabi trenutki. A kar vam lahko zagotovim, je, da je šolanje pri nas čudovito in da soži-

tje med učenjem in upoštevanjem profesorjevih nasvetov zagotavlja uspeh. Ljudje, ki 

obiskujemo to šolo, smo vsak zase eno, toda skupaj smo ŠCRS. In kot pravi naša himna, 

družina smo mi in ta družina je pripravljena na razširitev. Pridruži se nam! 

Tadeja Šket  Biti dijak ŠCRS  

Srednja šola 
je namreč 

obdobje, ko 
se stkejo 

velika  
prijateljstva, 
medtem pa 

se zgodi 
tudi osebna 

rast.  
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Pouk na šoli navadno 

traja 7 ur, razen v sre-

do, ko imamo 5 ur. Zač-

ne se nam ob 7.55 in 

konča ob 14.05. Enkrat 

tedensko imamo tudi 

mladinsko uro, ki pa je 

krajša. Med poukom 

imamo še tridesetminutni odmor, da si malo 

sprostimo misli in pojemo malico.  

Način dela poteka tako, da sami poslušamo in 

si delamo zapiske. Pri urah tujih jezikov mora-

mo veliko sodelovati, saj nam to pomaga pri 

učenju. Pri naravoslovnih predmetih pa je pot-

rebno malo dodatne vaje za boljše razumevan-

je, saj nam je le tako snov bolj razumljiva. Pri 

likovni umetnosti in glasbi poteka pouk malo 

drugače, predvsem bolj sproščeno. Pri informa-

tiki odkrivamo nove sposobnosti na računalni-

kih, kar je nadvse praktično, saj nam bo prido-

bljeno znanje tukaj lahko pomagalo tudi pri 

drugih predmetih. Po pouku lahko obiščemo 

individualne ure pri posameznem učitelju, če 

nam snov ni razumljiva ali pa bi želeli dodatne 

naloge. Poleg pouka pa obiskujemo še dodat-

ne dejavnosti v okviru OIV. 

 

Anja Šumlak 

Ena izmed najpomembnejših informacij, za 

katero se zanima večina bodočih dijakov 

Šolskega centra Rogaška Slatina, je ustno 

ocenjevanje. Kot že znano, imamo na naši 

šoli napovedano ustno ocenjevanje znanja. 

Je ena izmed prednosti šole, saj si lahko že 

nekaj tednov ali celo mesecev vnaprej 

napovemo datum in se tako popolnoma 

pripravimo in si zagotovimo dobro ustno oceno.  

Vsi vemo, da spraševanje ni ena izmed naših najljubših stvari v času 

izobraževanja, a naši profesorji nam dajejo občutek sproščenosti 

ter nas poskušajo tudi nasmejati, saj se le tako sprostimo in uspeš-

nejše odgovarjamo. Tako se počutimo, kot da se z njimi le pogo-

varjamo o predelani snovi in pri tem popolnoma pozabimo na 

strah. Pri večini družboslovnih predmetov nam zastavijo tri glavna 

vprašanja, iz katerih tvorijo podvprašanja, ki so pot do višjih ocen. 

Pri naravoslovnih predmetih pa zahtevajo tudi kakšen račun ali 

formulo. A kar pogumno, z dobro voljo in veliko predanostjo lahko 

vsakemu uspe pridobiti odlično oceno.  

 

Špela Kosernik 

1. letniki o ŠCRS  

Napovedano spraševanje 
in delovni dan na ŠCRS 
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Bliža se čas, ko se bo moral vsak devetošolec odločiti, kje želi nadaljevati svojo poklicno pot. Izbira je zelo 

velika, zato je tudi odločitev nekoliko težja. Čeprav se vam zdaj morda zdi, da tej odgovornosti niste kos 

in da še ne veste, kaj bi v življenju počeli, vedite, da smo bili vsi v tej dilemi. Sama se še natančno spom-

nim, kako zahtevna je ta odločitev in koliko časa za razmislek sem potrebovala, zato pa sem se odločila, 

da z vami delim nekaj mojih izkušenj. Ko sem bila na vašem mestu, tudi sama nisem vedela, kaj si želim. 

Vsi so bili že odločeni, kaj si želijo postati in v katero šolo se bodo vpisali, le meni se niti sanjalo ni o tem. 

Noben strokovni program me ni posebej zanimal in vse skupaj me je že pošteno najedalo. Nato pa sem se 

končno odločila, da se bom vpisala na ŠCRS v program gimnazija. In ker je bila ta tako priročno blizu, 

sem bila takoj zainteresirana zanjo. Vseeno pa so se v ozadju še pojavljali razni dvomi in dileme. Bala sem se, da bo ta program 

pretežak zame in da bo preskok iz osnovne šole v gimnazijo prevelik. Ampak kasneje sem ugotovila, da so bili vsi strahovi odveč, 

saj sem s Šolskim centrom Rogaška Slatina več kot zadovoljna. Všeč so mi učitelji in tudi program mi popolnoma ustreza. Če ste 

tudi vi v enaki dilemi, kot sem bila jaz, vam lahko povem, da je vredno poskusiti. 

 

Urša Čobec 

Prišel je čas, ko boste morali na 

prijavnico za vpis na srednjo šolo 

napisati šolo, ki jo boste obiskovali 

naslednja štiri leta. Ena izmed šol je 

tudi naš Šolski center Rogaška Sla-

tina. Zakaj na Šolski center Rogaš-

ka Slatina?  

 

Naša šola je šola za smeh, sanje in znanje. Pouk poteka 

sproščeno in včasih tudi z malo zabave. A vseeno je dobro, 

če pozorno poslušamo. Tako se že nekaj naučimo v šoli in 

doma porabimo manj časa za učenje. Naša knjižničarka je 

vesela, če kdaj zavijemo v knjižnico in si sposodimo knjige 

za pouk. Toda učbenik in zvezek sta še vedno »sveta knji-

ga«. Naši profesorji nam ponujajo konzultacijske ure. Te 

ure služijo za razlago snovi, ki je ne znamo ali je ne razu-

memo dobro. Kljub temu, da je včasih veliko učenja in je 

kakšen teden naporen, se imamo na šoli lepo. Upam, da 

bomo tukaj preživeli še veliko lepih in veselih trenutkov.   

 

Anja Šket 

1. letniki razmišljajo o tem, kako so se LANI tudi oni odločali  

Pozdravljeni, devetošolci, prišel je čas, 

ko se boste morali tudi vi odločiti za 

nadaljnje šolanje. Prav zato se mi zdi 

primerno, da napišem nekaj na to temo.  

Odločitev za izbiro srednje šole je ena 

najtežjih odločitev v našem življenju. 

Vsak osnovnošolec ima od profesorjev 

in šole neka določena pričakovanja. 

Tako kot vsakemu je bila tudi zame odločitev neizmerno težka. 

Lani smo se o tem veliko pogovarjali v šoli, pa tudi s starši, ki so 

nam pomagali pri odločitvi. Nazadnje sem se odločil za Šolski 

center Rogaška Slatina, program gimnazija. Iskreno povedano, 

se je kar veliko mojih pričakovanj uresničilo že v samo pol leta, 

kolikor sem na tej šoli. Veliko starejših dijakov govori, da je ena 

izmed največjih prednosti naše šole njena majhnost, kar povsem 

drži, saj se lahko profesorji posvetijo vsem dijakom in pouk 

poteka nemoteno. Strinjam se tudi s tem, da je na naši šoli še 

ena velika prednost, in sicer napovedano spraševanje, s kate-

rim si lahko dijaki prilagodimo vsakdanje stvari. Na šoli nam ni 

nikoli dolgčas, vedno se namreč kaj dogaja.  

Upam, da bom še preživel veliko lepih trenutkov na naši šoli, 

navezal še več stikov z drugimi dijaki, predvsem pa pridobil 

čim več znanja.  

 

Anže Novak 
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Med našo generacijo je veljalo splošno prepričanje, da je gimnazijski program zelo težek in da se bomo, 

če se odločimo zanj, morali veliko učiti, zato me je kar malo skrbelo, če je to res, a vendar sem bila mnen-

ja, da ne more biti prehudo. V osnovni šoli je bila zadnja triada zame nekoliko mučna, saj je bila vsa snov 

podana zelo počasi, zato sem hitro izgubila voljo, da bi pouku še sledila. Kljub temu je bilo v mojem inte-

resu, da zaključim osnovno šolo z odličnim uspehom in si pridobim podlago za nadaljevanje šolanja. To mi 

je tudi uspelo in mislim, da mi je zato sedaj tudi nekoliko lažje.  

Gimnazijo imam veliko raje od osnovne šole, čeprav velja za težjo. Lahko vam povem, da se učim manj 

kot v osnovni šoli, pa tudi k pouku hodim veliko raje. Pri predmetih se snov na splošno podaja hitreje, kar 

je po mojem glavna razlika od osnovne šole, vendar je še zmeraj dovolj časa, da jo razume vsak. Mislim, da gimnazijski program 

ni tako težek, kot pravijo, in tudi mit, da gimnazijci nimamo časa za zabavo in prijatelje, ne velja. Poleg šole nam še zmera j osta-

ne čas za intenzivno ukvarjanje s športom ali drugimi dejavnostmi. Počutje na šoli je odvisno predvsem od dinamike razreda al i 

ožje skupine prijateljev, vendar na splošno ni preslabo. Poleg tempa pouka je razlika tudi v samostojnosti in zaupanju s strani 

učiteljev do učencev, česar je tukaj več. Večina učiteljev je razumevajoča in ima v interesu dobro učencev – saj so učitelji v šoli za 

to, da učijo. Ta program priporočam predvsem bolj uspešnim učencem, ki znajo razmišljati na višjem nivoju in so inteligentni in 

sposobni posamezniki, čeprav se lahko daleč pride tudi s trdim delom in veliko učenja. Obojim pa naj bo glavni cilj smer na fakul-

teti, saj je gimnazija pravzaprav priprava na študij na višjem nivoju in je še posebej primerna za tiste, ki že imajo izoblikovane 

nadaljnje cilje. Le tako bodo namreč bolj motivirani za boljše rezultate, predvsem v tretjem in četrtem letniku ter na maturi.   

 

Zala Vipotnik 

Prehod iz osnovne šole v srednjo predstavlja seveda za vsakega mladostnika pomemben dogodek. Tudi 

pri meni je bilo tako. Sprva je bilo v meni polno misli in dvomov, ali sem se pravilno odločila in kako lahko 

to vpliva na moje nadaljnje življenje. To je seveda normalno, saj je redkokdo že na začetku prepričan v 

svoja mišljenja oziroma dejanja. V prvih mesecih šolanja sem se morala prilagoditi celotnemu ''sistemu '', 

ki se seveda razlikuje od osnovnošolskega. Predvsem je bila razlika v tem, da sem morala postati bolj 

samostojna, prevzeti več odgovornosti in se naučiti uporabljati veščine, ki sem jih pridobila v osnovni šoli. 

Šola me je v tem smislu pozitivno presenetila, saj so se profesorji/profesorice in ostali zaposleni res potru-

dili, da ne bi občutili tega prehoda. Prav tako sem se na začetku leta najbolj bala fazaniranja, ki pred-

stavlja ''težko preizkušnjo'' večini bodočih dijakov. Moj strah je bil povsem odveč, saj fazaniranje ni bilo prehudo. Že samo v pol 

leta, odkar sem na šoli, sem navezala mnogo novih prijateljstev, saj je naša šola precej majhna in je zato povezanost dijakov še 

večja. Menim, da so prav dijaška leta sinonim za spoznavanje samega sebe in za globlja prijateljstva, kljub raznim spremembam 

in dogodkom, ki pa jih vidim kot nekakšno popotnico za življenje. 

 

Manca Posilović 
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Smo ena izmed manjših srednjih šol v Sloveniji. Majhnost šole je velika prednost, saj omogoča prijazen in individua-

len pristop do vsakega dijaka ter tesnejše ustvarjalno in strokovno sodelovanje med dijaki in profesorji, kar pripo-

more 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 čitalnico, pomembna prednost naše šole pa je kuhinja, 

ki dijakom ponuja toplo malico ali kosilo. Našim dijakom omogočamo bivanje v dijaškem domu, ki je med najsodob-

nejše opremljenimi dijaškimi domovi v Sloveniji. 

 

Šolski center Rogaška Slatina za šolsko leto 2016/17 razpisuje dva oddelka splošne gimnazije, en oddelek progra-

ma srednjega strokovnega izobraževanja tehnik optik in en oddelek programa srednjega strokovnega 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 programu 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 uspešnost tudi v gimnazijskem programu.  

O ŠOLI  

PROGRAM GIMNAZIJA 
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Predmetnik programa gimnazija  

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-

ne vsebine 

  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-

nov izobraž. 

  38   38   38   36 150   
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Šola - ta velika ustanova, ki nam ne pusti jutranjega poležavanja, mirnega spanca, katere 

pomočniki (preizkusi) nas vedno znova opijajo z jezo, stresom in žalostjo in nas le redko pustijo 

na miru. Hkrati ta objekt v sebi skriva kopico prijetnih dogodivščin, za katere upamo, da se 

bodo v dolgih desetletjih spremenile v zgodbe, primerne za razvedritev naših potomcev. Nji-

hove korenine pa seveda izvirajo iz vsakodnevnega pouka. Nekako se vedno znova dogaja, 

da so ti zlata vredni dnevi omejeni na tiste dejavnosti, ki ne vključujejo smrtne tišine v razredu 

in burnega razbijanja v prsnem košu. A kaj hočemo, tudi takšni dnevi morajo obstajati, sicer bi 

nam bilo prelepo.  

Eden izmed meni najljubših dni je dan pred novoletnimi počitnicami. Res je, da smo takrat dele-

žni tudi nekaj ur discipline, ampak ko pride na vrsto ŠCRS se druži z vsemi najrazličnejšimi akti-

vnostmi, se šolski prostori napolnijo s prazničnim vzdušjem. Vse stare zamere so kar naenkrat 

pozabljene. Po naključju se lahko skupaj najdeta dve podobni si duši, ki se prej kljub malošte-

vilčnosti sploh nista zares poznali. Kar naenkrat se lahko znajdeš v družbi ljudi, ki si jih morda 

še dan prej le od daleč opazoval v upanju, da boš postal del njihove zgodbe. Vskakor vse 

mine tako zelo hitro, prehitro. Urini kazalci krožijo s hitrostjo rakete in ne tistega vsakodnevne-

ga sluzastega polža, prilepljenega na solatni list. 

A na koncu, ko se kot trop ovčic razkropimo po cestah in pločnikih, smo kljub lepo preživetem 

dnevu vseeno veseli (tako kot vedno), da gremo domov. Ali pa ne. 

Medtem ko čakaš ...  

Med poukom je zelo pomembno, da se česa naučimo, vendar je to zelo težko, če so ure mono-

tone, nezanimive, nam dijakom pa se zdi, da trajajo že celo večnost.  

Na srečo na Šolskem centru Rogaška Slatina pouk pogosto poteka bolj zanimivo. Pri urah se 

profesorji trudijo, da bi se dijaki naučili čim več in da bi si snov zapomnili, vse to pa poteka na 

čim bolj dinamičen način. Med poukom nam večkrat pripravijo naloge, pri katerih moramo 

dijaki med seboj sodelovati, se povezati in skupaj predelati dodeljeno snov. Prav tako skupaj 

nemalokrat izdelamo kakšen plakat, ki kasneje krasi oglasne deske učilnic. Pri naravoslovnih 

predmetih delo večkrat poteka v laboratoriju, kjer v skupinah ali v paru izvajamo poskuse in 

naučeno teorijo prikažemo tudi v praksi. Še posebej v tretjem letniku, ko se nam matura že 

kar hitro približuje, nas profesorji redno opominjajo in opozarjajo, kadar se med obravnavan-

jem snovi pojavi vprašanje, ki je na maturi še posebej pogosto. V tretjem letniku pri nekaterih 

predmetih začnemo reševati tudi dodatne naloge iz maturitetnih pol, da se počasi začnemo 

pripravljati na ta pomemben del ob koncu srednje šole. Pouk tudi popestrimo z gledanjem 

različnih videov, reševanjem delovnih listov in drugimi aktivnostmi. 

Pouk  

Va len t ina  Bek  

Br ina  So tošek  
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Projektni dnevi na Šolskem centru Rogaška Slatina so postali že prava decembrska 

tradicija; to šolsko leto smo jih namreč izpeljali že devetič zapored. 

Projektni dnevi so čas, ki ga namenimo sodobnim oblikam pouka in učenja. Predavanje 

profesorjev in zapisovanje v zvezke se torej za nekaj časa prekine, tipično šolsko ruti-

no pa nadomestijo tematske delavnice, v katere se dijaki prijavijo na podlagi lastnih 

interesov. Tako za nekaj dni na šoli padejo meje med običajnimi oddelki in predmeti, 

drug ob drugem ter drug od drugega se učijo dijaki različnih letnikov in programov. 

V letošnjem šolskem letu smo dijaki spoznavali 8 krogov odličnosti. Razpravljali smo o 

tem, kaj vse je potrebno za uspeh in kako ga doseči. Ugotovili smo, da brez odgovor-

nosti, predanosti svojim ciljem, uravnoteženosti, integritete, fleksibilnosti in tudi napak 

ne gre. Na ta način smo spoznali, kako si zastaviti cilje in najti pot, ki vodi do uresničit-

ve le-teh. Spoznali smo nekaj, kar nam bo še kako prav prišlo v življenju. Projektni 

dnevi pravzaprav pomembno prispevajo k odraščanju nas, dijakov, v odgovorne in 

uspešne posameznike. 

Urška  Je ranko  Projektni dnevi  
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Urša  Podgoršek  Spoznajmo se 

Projekt »Spoznajmo se« se je letos odvijal malce drugače kot v prejšnjih letih, saj smo se učenci 

prvih letnikov odpravili na Boč z namenom, da se prav tam malo bolje spoznamo. To se je 

odvijalo 16. in 17. septembra, torej čisto na začetku leta, ko se med seboj še nismo dobro 

poznali. To je bila tudi izjemna izkušnja za vse nas, saj smo noč preživeli v šotorih, ki smo si jih 

morali sami postaviti. 

V sredo, 16. 9. 2015, smo se takoj po pouku odpravili na Boč, kjer so nas že pričakali šotori, 

ki so bili še zapakirani in smo jih morali sami razstaviti. Seveda nam je že to delalo ogromno 

preglavic, saj so bili to vojaški šotori, ki niso tako preprosti za sestavljanje, kot se zdi na prvi 

pogled. Razdeljeni smo bili v različne skupine. Vsaka od njih je določila kuharja, ki se je izognil 

dolžnosti postavljanja tabora, saj je šel pripravljat zelenjavo ter ostalo hrano za večerjo.  

Kljub težavam s šotori smo se zabavali, saj je bilo zelo toplo in smo uživali v družbi prijateljev. 

Po mučni uri se je trud izplačal, saj so bili šotori postavljeni, mi pa zadovoljni. Nato so nas raz-

delili v več različnih skupin, v katerih smo izvajali različne dejavnosti. Organiziranih je bilo pet 

delavnic in prvo je vodila profesorica Zdenka Petelinšek. Ker je to profesorica fizike, je bilo 

delo seveda povezano s fiziko. Bilo je zanimivo, saj smo izdelovali raketo iz plastenke, ki smo 

jo pozneje spustili v zrak in izmerili, kako visoko je poletela, preden je spremenila smer nazaj 

proti tlom.  

Drugo delavnico je vodila profesorica Helena Topolovec. Pri njej smo morali vklopiti domišljijo 

in v naravi poiskati različne elemente, kot so na primer storži, palčke, listi ipd. ter ustvariti 

nekakšno izvirno umetnino. Nekaterim je ta naloga uspela bolje, nekaterim pa tudi ne, toda 

pomembna sta bila naš trud in ustvarjalnost.  

Tretjo delavnico je vodil profesor Boris Pokorn in pri njem smo sami prečistili umazano vodo in 

ugotavljali vsebnost mineralov različnih slovenskih vodah.  

Četrto delavnico je vodila profesorica Bernarda Leva. Pri njej smo morali uporabiti znanje 

angleškega jezika in nato še naše kazalne sposobnosti, saj smo morali prikazati eno izmed 

pravljic. Čeprav se sliši zelo preprosto, se je izkazalo, da to ni bila lahka naloga. Na koncu 

smo se vsi dodobra nasmejali drug drugemu, saj nismo kaj prida igralci in je nekaj pravljic 

izpadlo popolnoma drugače, kot bi moralo. Toda bilo je zanimivo in zabavno.  

Zadnjo delavnico je vodil profesor Janez Srebot in kot se spodobi, smo pri njem imeli športne 

aktivnosti. Skakali smo preko kolebnice, tekli pod kolebnico, nosili žogo na žlici, nosili osebo. 

Zmagovalci nalog so dobili nagrado v obliki čokoladic.  

Prvi dan smo imeli samo dve izmed delavnic, nato pa smo pojedli večerjo, ki so jo skuhali naši 

kuharji. Nato je vsaka skupina po šotorih dobila nalogo, da priredi eno točko, ki jo bo pred-

stavila zvečer ob tabornem ognju. Večina skupin se je odločila, da bo zapela. Ko so se vse 

skupine predstavile, se je začela tombola. Zmagovalci so dobili priročne nagrade, ostali pa 

seveda nismo izgubili upanja, da bomo naslednjič zmagali. Kar kmalu se je vse to končalo in 

prišel je vojak, ki nam je prikazal, kako prižgati ogenj v naravi brez vžigalnika.  

Nato smo se odpravili spat v naše šotore in upali, da smo jih dobro postavili in da so varni. 

Toda izkazalo se je, da je eni skupini šotor nagajal in so jih zato preselili v drug šotor. Ostali 

smo se odpravili spat. A ker smo bili v naravi s prijatelji, ni nihče spal. Pogovarjali smo se vso 

noč in se veliko presmejali. Učiteljem to seveda ni bilo najbolj pogodu. Ponoči je začel veter 

močno pihati in nekateri šotori niso bili dovolj močno obteženi. Profesor Srebot je poskrbel, da 

jih ni dvigovalo in je sredi noči nanje polagal kamne. 

Jutro smo pričakali nenaspani in izmučeni, toda pred nami je bil še dolg dan. Takoj, ko smo se 

oblekli, se je začelo pospravljanje šotorov. Vsi zaspani smo se spravili v borbo s šotori. Počasi 

je naš tabor izgubil videz tabora, le še prtljaga je ostala. Šotore smo morali zložiti, kar je bil 

najbolj zapleten del pospravljanja, ampak tudi to nam je uspelo. Nato je sledil zajtrk .  

Po zajtrku so nas čakale še tri delavnice. Bili smo navdušeni, ko je bil čas za kosilo in druženje. 

V prostem času smo igrali košarko, odbojko ali le sedeli in se pogovarjali. Komaj smo že čaka-

li, da gremo domov, saj smo bili vsi utrujeni ter potrebni spanca v postelji in domače prhe. In 

tudi to smo dočakali. Spakirali smo se na avtobus ter poskrbeli, da smo vse pospravili za sabo, 

saj smo bili v naravi.  

To je bila za vse nas izjemna izkušnja. Sklenili smo nova prijateljstva in se bolje spoznali. Doži-

veli smo nekaj novega in lepega in to nam bo za vedno ostalo v spominu.  
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V četrtek, 7. januarja 2016, smo se dijaki drugega letnika gimnazijskega programa odpravili v 

Maribor, in sicer na Prvo gimnazijo Maribor na enodnevno izmenjavo. Ob osmi uri smo se zbra-

li pred šolo, kjer nas je že čakal avtobus. Ko smo prispeli v Maribor, nas je najprej pozdravila 

podravnateljica šole in nam zaželela prijetno bivanje. Nato so nas razdelili v skupine in vsake-

mu izmed nas dodelili učenca, ki je ta dan 'skrbel' za nas.  

Sledil je ogled šole. Sprehodili smo se od učilnice do učilnice, si pogledali jedilnico in dve telo-

vadnici. Nato smo se po skupinah udeležili pouka. Nekateri so prisluhnili govornim nastopom pri 

slovenščini, drugi pa so svoje znanje poglabljali pri geografiji. Po uri pouka smo se okrepčali v 

šolski jedilnici in se skupaj s profesorji podali na ogled mesta. Še prej pa si je ena skupina 

učencev ogledala Pokrajinski muzej Maribor, kjer je izvedela nekaj več o zgodovini samega 

mesta. Druga skupina pa je bila v centru eksperimentov, kjer so si skozi poskuse dopolnjevali 

naravoslovno znanje. Sledil je sprehod po mestu. Ob posameznih znamenitostih so dijaki imeli 

pripravljene govorne nastope in na tak način smo še bolje spoznali mesto. Po ogledu je sledil 

prosti čas, ki je bil namenjen za druženje z dijaki iz Maribora. Večina nas je sedla v kakšno 

kavarnico in se skozi pogovor še bolje spoznala. Srečanje smo zaključili na Prvem odru v družbi 

njihovih improvizatorjev. 

Dan smo preživeli v prijetnem vzdušju. Na malce drugačen način smo imeli priložnost spoznati 

nove ljudi in splesti prijateljske vezi. Ob druženju pa smo se imeli priložnost sprehoditi skozi 

štajersko prestolnico in zagotovo je vsak izmed nas izvedel kaj novega. Vsi pa se že veselimo 

ponovnega srečanja, ki bo marca na naši šoli.  

Lara  Tepeš  Dan za spoznavanje novih ljudi  

"Prijateljstvo je neopisljivo razkošje, ko se z nekom počutimo popolnoma varne, ne da bi morali izbirati misli 

ali tehtati besede." George Eliot 

"Prijateljfest dveh mest" je projekt, ustvarjen lansko šolsko leto. Gre za druženje dijakov 3. 

letnika gimnazijskega programa iz Pregrade in naše šole. 

V četrtek, 15. oktobra 2015, so nas obiskali dijaki tretjega letnika gimnazije iz Srednje škole 

Pregrada skupaj z ravnateljico Vilmico Kapac in spremljevalkami. 

Za naše prijatelje iz Pregrade smo pripravili kratek kulturni program, v katerem smo predstavili 

našo šolo. Program smo tudi glasbeno obarvali; gostje so se najbolj razveselili znane hrvaške 

pesmi Ružo moja crvena. Sledil je pozdrav naše ravnateljice, profesorice Dubravke Berc Prah, 

nato pa še pozdrav ravnateljice Srednje škole Pregrada. Gostje so si ogledali še predstavitveni 

film naše šole. Kamenček v mozaik je s pevsko točko prispevala dijakinja 4. letnika Nika Kunst, 

uradni del pa se je zaključil z zahvalnim govorom predstavnika gostujoče šole.  

Nato so se naši gostje razdelili v skupine in sodelovali pri pouku. Skupaj smo reševali matemati-

čne uganke, preverjali znanje tujih jezikov ipd. Za tem smo trebuščke razveselili s svečanim kosi-

lom, ki so ga pripravile pridne roke naših kuharic. Sledilo je delo v delavnicah. Vsi skupaj smo 

sodelovali v treh različnih delavnicah. Ustvarili smo kratek film, pisali pozitivne misli ter ustvarja-

li kreme in kopalne soli. 

Po zaključenih delavnicah smo se odpravili na ogled Steklarne Rogaška Slatina. Seznanili smo 

se z zgodovino razvoja Steklarne in si v živo ogledali delovni proces. Posedli smo se na avtobus 

in se odpeljali do centra Rogaške, kjer smo si ogledali pivnico in poskusili mineralno vodo. Nas-

topil je čas, ko so se naši gostje odpravili proti domu in tako se je naše prijateljevanje zaključilo 

za ta dan. Dijaki 3. letnikov sedaj nestrpno pričakujemo ponovno druženje v Pregradi, ki bo 

potekalo 16. 5. 2016.  

Prijateljfest dveh mest  A l j a  K r i ž a n e c ,  A l e k s a n d r a  K u n s t e k  
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Na ŠCRS vsako leto priredimo kar nekaj zanimivih strokovnih predavanj. Nedolgo nazaj smo 

priredili predavanje o energetiki, ki smo mu prisluhnili dijaki tretjih in četrtih letnikov. Predavala 

sta doc. dr. Sebastjan Seme in študent fakultete za energetiko Domen Kavšek. 

Sprva smo se seznanili s pojmom energetika. Primerjali smo zadetek o energetiki iz SSKJ in 

Wikipedije. Nato smo se zgolj teoretično seznanili s tremi poskusi - Marxov generator, Jakobo-

va lestev in sledilni fotonapetostni sistem, ki ga je izdelal študent Domen. Najprej smo pojasnili, 

kako poskusi delujejo in kakšen je pravzaprav njihov namen. Nato smo vse tri poskuse izvedli 

še praktično. Najbolj zanimiv je bil poskus s sledilnim fotonapetostnim sistemom, ki deluje kot 

nekakšen »lovilec sonca«. Gre za foto celico, pritrjeno na poseben mehanizem, ki se obrača v 

smeri potovanja sonca.  

Ker se dijaki tretjih in četrtih letnikih počasi odločamo za študij, sta gosta nekaj besed namenila 

predstavitvi fakultete za energetiko. Predavanje je bilo zanimivo in koristno in prepričan sem, 

da se bomo s kakšnim od teh poskusov v življenju še srečali.  

V i to  Podgoršek  Strokovna predavanja  

V aprilu smo se (takrat še) 2. letniki odpeljali proti Trem Kraljem na Pohorju in se nastanili v 

majhnem, a prijetnem hotelu Jakec.  

Delavnice so bile vezane na kemijske, biološke, fizikalne in športne vsebine, a smo jih obravna-

vali na veliko bolj sproščen in zabaven način kot pri pouku. Prvi dan je bilo naše delo predv-

sem praktično, zunaj v naravi, drugi dan pa smo opravili še teoretski del. Res je, da je bilo vre-

me vse prej kot sončno, a nas veter in drugi dan sneg nista ustavila, dobra volja je zasenčila 

vremenske razmere. Menim, da se mnogi strinjajo, da je bil to eden izmed lepših izletov, hkrati 

pa tudi zelo poučen in upamo, da nas čaka še kakšen podoben. 

Po znanje v naravo - naravoslovni tabor Ka ja  Kura j  

Na naši šoli že drugo leto izvajamo okrogle mize. Gosti in dijaki Šolskega centra Rogaška Sla-

tina razpravljajo o različnih aktualnih vprašanjih. 

V lanskem šolskem letu so se teme okroglih miz navezovale na MLADE IN PODJETNIŠTVO, nji-

hov namen pa je bil spodbuditi mlade k razmisleku o aktivnostih, povezanih s podjetništvom, jim 

dati potrebno motivacijo, predstaviti ustanove, ki jim lahko pri tem pomagajo, predvsem pa 

dati nekaj praktičnih nasvetov, kako sploh začeti s podjetništvom. 

V letošnjem letu pa je rdeča nit okroglih miz vprašanje: ZAKAJ MI JE USPELO? Gostili smo že 

gospoda Gregorja Narata in znanega slovenskega ilustratorja, akademskega slikarja Zvonka 

Čoha, ki je predstavil svojo umetniško pot v luči osmih krogov odličnosti, s katerimi smo se 

ukvarjali na letošnjih projektnih dnevih.   

Letos bomo izvedli še dve okrogli mizi. 

Okrogle mize Kat ja  Medved  
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P ia  Novak  Priprave na maturo 

Pisalo se je leto 1992, ko je bila imenovana Republiška maturitetna komisija. Ta se je kar hitro 

lotila priprav in tako je bila leta 1994 na vzorcu srednjih šol izpeljana poskusna matura. Prva 

»prava« matura pa je bila v Sloveniji ponovno uvedena v šolskem letu 1994/1995. Hočeš 

nočeš smo tudi maturantje v šolskem letu 2015/16 primorani k opravljanju takšnega zaključka 

srednješolskega izobraževanja.  

Le-ta nam predstavlja pogoj za nadaljevanje študija na univerzitetnih programih. In če pogle-

damo drugače, je to pogoj ali lahko rečemo kar odločitev o NAŠI PRIHODNOSTI. Če to ne 

zveni dovolj resno, lahko dodamo, da ne gre za prihodnost treh, štirih let, ki jih bomo preživeli 

na fakulteti, temveč o delu, ki ga bomo opravljali naslednjih 40 let. Kako torej odmisliti vse 

možne črne scenarije, ki se lahko pripetijo ter misli temeljito usmeriti k učenju in dobro napeti 

možgančke? NI LAHKO, PA VENDAR MORAMO.  

Zadnjih nekaj mesecev je bilo napornih. Že tri leta so bila naša ušesa večkrat deležna znanega 

stavka: »To je na maturi!« Pa se nam takrat stvar še ni zdela tako zelo resna. In tako smo pris-

peli do četrtega letnika, kjer smo bili pri večini predmetov skoraj dobesedno bombardirani z 

»… matura, matura, matura …« Pa se je začelo … Poglabljanje seveda. Tako pridne mravlji-

ce skozi vse leto poskušamo absorbirati čim več znanja in pridobiti čim več dobrih zapiskov, da 

bo na koncu vse lažje steklo. Ob tem seveda večkrat naletimo na številne težave. Pridejo tre-

nutki, ko v naših glavah vlada popolna zmeda, ko je nenadoma vsega preveč. Ne veš, kje bi 

začel, kako naprej, kaj sledi … Takrat so nam predvsem v veliko oporo naši profesorji. Sprem-

ljajo nas že četrto leto in tako dobro vedo, kje je čigava šibka točka, kje bi se dalo še kaj pos-

toriti in tako napredovati. In če smo nekaj vrstic višje rekli, da je bilo zadnjih nekaj mesecev 

napornih, se seveda vse bolj zavedamo, da bodo naslednji še toliko bolj. Trenutno se vse vrti 

okoli težko pričakovanega maturantskega plesa, sledijo pa le marec, april in nekaj maja, ko je 

potrebno pridobiti vse ocene in tako priti do želenega uspeha. In ko bomo najbrž že vsi siti 

testov, knjig in učenja, se pravo šele začenja. Čaka nas strnjena ponovitev vsega, kar smo pre-

delali v štirih letih srednje šole, seveda v tesni povezavi s tem, kar smo počeli v osnovni. Snovi 

je ogromno, časa pa ravno ne na pretek. Pa vendar verjamemo. Verjamemo, da smo na dobri 

poti, da NAM USPE. Verjamemo, da smo v preteklih letih dosegli in se naučili ogromno. Vedno 

smo poskušali od posamezne stvari odnesti, kar se je dalo veliko. 

Čaka nas velika preizkušnja. Čaka nas velik izziv. Potrebno bo uporabiti še zadnje atome moči 

ter se »prekopati« skozi zadnje dejanje srednješolskega let – maturo. Najbrž NI LAHKO, PA 

VENDAR ZMOREMO! 
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PRVI LETNIK    

PREDBOŽIČNI DUNAJ  

 

V prvem letniku smo se dijaki v zimskem mesecu decembru podali v 

glavno mesto države Avstrije – Dunaj.  

Zgodnja jutranja vožnja iz Slovenije na Dunaj je hitro minila. Kmalu 

smo imeli že prvi ogled: palača Schönbrunn je bila naša prva točka. 

Kakor hitro smo stopili na dvorišče, nas je presunila velikost te 

mogočne zgradbe. Po ogledu bogato okrašenih soban z zlatom in 

dodelanim pohištvom palače, smo se sprehodili po parku in opazo-

vali mogočne kipe in vodnjake. Na vrhu hriba se je razprostiral 

čudovit razgled na urejeno okolico, takoj v bližini pa se nahaja še 

živalski vrt. 

Sledil je ogled samega mesta Dunaj z nekaterimi znamenitostmi. 

Ogledali smo si notranjost katedrale svetega Štefana 

(Stephansdom), ki je najpomembnejša gotska stavba v Avstriji. Zve-

čer smo se podali na božične stojnice, ki so bile lepo okrašene in so 

nam ponujale različne dobrote. Sprehodili smo se še po Praterju, 

kjer stoji veliko kolo, nato pa smo se ustavili v mestu, da smo si lahko 

ogledali še božične okraske in lučke. 

 

Drug dan smo se z avtobusom odpeljali v Hišo morja (Haus des 

Meeres). V njej se nahaja več kot 10 000 živali. Za ljubitelje rib je 

bilo še posebej poskrbljeno, saj so imeli v bazenu zelo velike pisane 

ribe, ki so bile željne našega dotika. Ogledali smo si lahko pajke, 

želve, morske konjičke, opice, krokodile, morske pse in mnogo dru-

gih živali. 

V popoldanskem času smo si ogledali Tehnični muzej, ki se razprosti-

ra na 22 000 kvadratnih metrih površine in kjer se nahaja veliko 

strojev, naprav in vozil iz prejšnjih let.  

 

DRUGI LETNIK    

ITALIJA 

 

V drugem letniku smo se dijaki odpravili na popotovanje po Italiji, 

katerega glavni namen je bil ogled optičnega sejma MIDO 2015. 

Naša pot se je začela zelo zgodaj, saj smo do mesteca Pisa, ki je 

bil naš prvi cilj, potrebovali kar nekaj ur vožnje. Tam smo si ogledali 

znameniti poševni stolp, kjer smo posneli tudi nekaj zanimivih foto-

grafij. Kasneje smo se z avtobusom odpeljali v mesto Marina di 

Massa, kjer smo se nastanili. Po večerji smo imeli čas za medsebojno 

druženje in sprehod do čudovite peščene plaže, ki ni bila daleč od 

hotela. 

Drugi dan smo se zjutraj napotili proti kamnolomu, v katerem še 

danes pridobivajo marmor. Prikazali so nam pridobivanje le-tega 

nekoč in danes, saj so imeli sestavljeno tudi maketo. V trgovinici smo 

si lahko po želji kupili tudi kakšen spominek. 

Pot smo nadaljevali proti Cinque Terre, ki obsega pet vasic. Vasice 

so nastale ob skalnati in strmi klifni obali, ki se v vrsti zaporednih 

teras z vinogradi spušča proti morju. Mi smo si ogledali eno izmed 

teh vasic. Bilo prekrasno, saj je imela ta vasica veliko pisanih hiš, 

zanimivih ulic in seveda izjemen pogled na morje. Tudi zrak je bil 

pomorsko svež, zato je bil primeren za kratek sprehod po potki, ki 

se je vijugala ob skalovju. Ustavili smo se tudi v mestu Lucca, po 

katerem smo se malce sprehodili. Pogledali smo si stojnice, se malce 

okrepčali in družili med seboj. 

Tretji, naš zadnji dan, smo si ogledali optični sejem MIDO v Milanu. 

Po vstopu v ogromne prostore nam je pogled švigal od ene do 

druge strani. Kamorkoli smo pogledali, povsod smo videli  korekcij-

ske okvirje, sončna očala ali kontaktne leče. V nekaterih prostorih je 

bilo mnogo strojev in naprav, kjer smo lahko videli tudi, kako delu-

jejo in kako je pravzaprav že razvita tehnologija na področju opti-

ke. Videli smo lahko zelo veliko proizvajalcev, ki so na tržišču ponu-

jali svoje proizvode.  

Luc i ja  Po la jže r  

PROGRAM TEHNIK OPTIK 

Program tehnik optik je skozi vsa štiri leta zelo razgiban. V njem se vrstijo številni športni, nara-

voslovni in projektni dnevi, mnogo proslav in raziskovalnih dni. Seveda pa ne smemo pozabiti 

tudi na številne enodnevne ali večdnevne ekskurzije. Od prvega do tretjega letnika potekajo 

ekskurzije, ki trajajo dva ali tri dni in se izvajajo v tujini. 

V nadaljevanju vas povabim, da se mi pridružite na vznemirljivi pustolovščini skozi tri ekskurzije, 

ki bodo opisane. Želim vam prijetno branje. 

Cilj programa tehnik optik je izobraziti dijake z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktičnim znanjem s področja 

očesne optike. To pridobljeno znanje je potrebno potrditi s poklicno maturo. To je izpit, ki ga dijaki opravljajo po 

uspešno zaključenih štirih letnikih izobraževanja. Sestavljena je iz štirih predmetov: 

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

2. pisni in ustni izpit iz optike, 

3. pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (izbira je prepuščena dijaku), 

4. izdelek oz. storitev in zagovor. 

Z njo si kandidati pridobimo strokovno izobrazbo tehnika optika. Daje nam pravico nadaljevanja študija v višjih in 

visokih strokovnih programih z ustreznimi vpisnimi pogoji. V primerjavi s splošno maturo poklicna matura ne omogoča 

vpisa v univerzitetne študijske programe. Če se kandidat, ki bo opravil poklicno maturo – ali jo je že opravil, želi vpi-

sati v univerzitetni študijski program, mora poleg poklicne mature opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne 

mature (5. predmeta). Ta izpit opravlja na šoli z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno matu-

ro. 

Strokovne ekskurzije  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Klif
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vinograd
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TRETJI LETNIK  

MÜNCHEN  

 

Letošnje leto nas je v mesecu januarju popeljalo na ekskurzijo vse do države Nemčije. Glavni namen te ekskurzije je bil tako kot predhodno leto 

ogled optičnega sejma, ki je letos potekal v Münchnu. 

Vožnja mimo Maribora, čez mejni prehod Šentilj mimo Gradca, Lienza in Schladminga nas je hitro pripeljala do našega prvega ci lja, mesta 

Hallein, kjer leži rudnik soli. Ob vstopu smo dobili pajace, ki smo si jih morali obleči. Po kratkem zajemanju slik v objektiv fotoaparatov smo se z 

vlakcem odpeljali v notranjost rudnika. Ko smo izstopili, smo se sprehodili do velike jame, kjer smo videli prikaz napolnjevanja jame z vodo, v 

kateri so nato po izčrpanju vode ostali samo kristalčki soli. Sledil je še spust po lesenih drčah, ki je bil nadvse zabaven. Po celotnem rudniku smo 

v slovenščini poslušali različne informacije in opis značilnosti. Z ladjico smo se nato popeljali še preko nekaj sto metrov ležečega jezera, in sicer 

pod površjem, kjer smo lahko opazovali kristalčke soli, ki so se svetili po stenah. Kdor je bil bolj pogumne narave, je lahko poskusil zelo slano 

vodo, ki je tekla iz pip v rudniku.  

Sledil je organiziran ogled mesta Salzburg. Ogledali smo si prvo tamkajšnjo pekarno, baročno stolnico, sprehodili smo se po s tarem mestnem 

jedru in videli Mozartovo rojstno hišo. In kdor je želel, si je tukaj lahko kupil prave Mozartove kroglice. 

V soboto smo si ogledali optični sejem, kar je bil glavni namen ekskurzije. V štirih velikih halah se je trlo mnogo proizvajalcev kontaktnih leč, 

korekcijskih in sončnih okvirjev. Lahko smo si ogledali kar nekaj strojev, ki se uporabljajo v naši stroki. Veliko podjetnikov je tukaj lahko sklepalo 

nove kupčije. Na nekaterih mestih smo tudi sami imeli možnost poskušanja okvirjev. Ob koncu so se nekateri dijaki vrnili s polnimi rokami vrečk, 

ki so jih delili različni proizvajalci. V popoldanskih urah smo se nato z avtobusom odpeljali še do Allianz Arene, ki je bila zagotovo glavna atra-

kcija za fante, čeprav je bila všeč tudi nam dekletom.  

Tretji dan ekskurzije smo se odpravili do Kimskega jezera, ki mu tamkajšnji prebivalci pravijo kar morje, saj je tako zelo ve liko. Z ladjico smo se 

odpeljali do Gospodovega otoka, kjer stoji mogočen grad Ludvika II. Čeprav graščina ni v celoti dokončana, je kljub temu slikovita kopija Ver-

sailessa, a v manjši obliki. Po ogledu gradu smo imeli še možnost vstopa v muzej, kjer so bili razstavljeni različni predmeti iz tamkajšnjega časa.  

Na vsaki ekskurziji imamo dijaki dovolj prostega časa, da lahko tudi sami raziščemo kotičke tistega, kar nas zanima. Profesor ji vedno bdijo nad 

nami, seveda pa moramo zase poskrbeti tudi sami. Šola se v veliki meri trudi, da imamo čim več toplih obrokov (zajtrk, kosilo in večerja), tudi 

ko smo na ekskurzijah. Tudi hoteli, v katerih smo nastanjeni, so premišljeno izbrani.  

V drugem in tretjem letniku dijaki potujejo skupaj. Seveda se nekateri ogledi skozi šolska leta spreminjajo; v letošnjem letu je novost, da se 

dijaki prvih letnikov odpravljajo v Benetke in ne na Dunaj. 

Ekskurzije so nedvomno odlična ideja, da se dijaki na zanimive in poučne načine naučimo nekaj novega. Primerne so za medsebojno druženje in 

spoznavanje, tako se namreč spletejo močnejše vezi med prijatelji. S tem si nabiramo tudi nove izkušnje in doživetja, ki se j ih bomo spominjali še 

v zrelih letih našega življenja. 
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Program Erasmus+ je nov program EU za sodelovanje na področju izobraževanja in usposablja-

nja. Podpira mobilnost dijakov ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z 

namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Program 

je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposa-

bljanja in mladinskega dela.  

 

Na to mobilnost v tujino smo lansko šolsko leto odpotovali tudi dijaki letošnjega 4. c. Na praktič-

no usposabljanje smo se za tri tedne odpravili: Mitja Marguč, Niki Hrepevnik, Jan Brumen, Petra 

Drinovec in Zala Urbanija. Odpotovali smo v evropsko prestolnico Dunaj, in sicer skupaj s profe-

sorico Branko Kovačič. Že takoj ob prihodu so nas zelo lepo sprejeli in nam razložili, kakšno bo 

naše bivanje pri njih naslednje tri tedne.  

 

Prakso smo opravljali v različnih optikah: v Optiki Lukitsch, v Optiki Expert in v optiki My Optic. 

Naš delovni čas je obsegal 6 ur dnevno, z vmesno pavzo za kosilo. V optikah smo opravljali 

različna dela, s katerimi smo izboljšali ročne spretnosti ter znanje angleškega in nemškega jezi-

ka. Ker pa smo delali pretežno dopoldne, smo popoldneve izkoristili za ogled mesta, obiske 

trgovin in pokušanje lokalne hrane. Naša mentorica Branka Kovačič nas je peljala v znamenito 

dunajsko restavracijo Figlmüller, kjer smo jedli znamenite dunajske ''šnicle''. Dolgčas nam ni bil 

niti med vikendi, saj smo imeli organizirane izlete. Prvi vikend smo si ogledali grad Schönbrunn, 

naslednji vikend pa je sledil voden ogled mesta in obisk naravoslovno-znanstvenega muzeja. 

Dunaj smo zapustili z veliko muko, saj nam je bilo tamkajšnje bivanje zelo všeč. Te prakse v tujini 

se bomo vedno z veseljem spominjali. 

Mit ja  Marguč  ERASMUS+ 

Učni situaciji Meščanska večerja in Žargon v mojem poklicu, v katerih smo sodelovali dijaki 1. c, 

1. d in 2. c, sta potekali od 25. do 28. januarja 2016.  

Pri urah pouka so prvi letniki raziskovali različne teme, ki so se navezovale na meščansko večer-

jo. Pri športni vzgoji so se naučili dva plesa, raziskovali so vrste svetil in maščob.  

V 2. letniku programa tehnik optik pa smo imeli nekoliko drugačno zadolžitev, saj smo morali v 

tednu učne situacije raziskati razliko med žargonskimi in strokovnimi izrazi. Ugotovili smo, da je v 

optiki razmeroma malo žargonskih izrazov, saj je stroka še zelo mlada.  

V četrtek smo imeli skupen večer, na katerem smo predstavili svoje ugotovitve. Za uvod so nam 

prvi letniki zaplesali angleški in dunajski valček. Nato so nam pokazali, kaj so delali pri različnih 

predmetih. S pomočjo naših steklarjev (1. d) so izdelali lupe s steklenim ročajem in jih okrasili s 

steklenimi in lesenimi kroglicami. Uprizorili so nam sceno iz novele Telečja pečenka pisatelja Josi-

pa Jurčiča. Dijaki 1. d so nam predstavili razvoj steklarstva in svoje izdelke, ki so jih naredili v 

okviru učne situacije.  

Na koncu smo tudi dijaki 2. c predstavili svoje delo. Prebrali smo postopek lotanja oz. spajanja 

v žargonskem in knjižnem jeziku. Predvajali smo posnetek dveh optikov, ki sta se pogovarjala v 

žargonskem jeziku naše stroke in razložili strokovne izraze. Po končanih predstavitvah smo imeli 

večerjo, ki smo jo začeli z nazdravljanjem z otroškim šampanjcem, sledili sta glavna jed in na 

koncu še sladica.   

I za  Šku f ca  Meščanska večerja in Žargon v mojem poklicu  
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Predmetnik programa tehnik optik  

  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 pro-

gramu 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, kreiranje novih vzorcev ipd. 

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

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

PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA  

  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   

Predmetnik programa tehnik steklarstva  

V tem programu mi je najbolj všeč, da lahko naredimo iz stekla vsakič nekaj novega in zato mi 

nikoli ni dolgčas. 

Magdalena Majcen 

Živim v dijaškem domu, kjer se zelo dobro 

razumemo. Med seboj si pomagamo, smo zelo 

povezani in se počutimo kot velika družina. 

Vzgojitelji so prijazni in vedno pripravljeni 

pomagati. Tudi hrana v domu je zelo dobra. 

Magdalena Majcen 

V mesecu maju se bomo odpravili na dvodnevni 

izlet v Benetke. Namen naše ekskurzije je, da si 

poleg mnogih beneških znamenitosti do potan-

kosti ogledamo, kako nastaja muransko steklo. 

Ekskurzije se že zelo veselim. 

Jošt Logar 

Pri predmetu SSI načrtujemo izdelke, ki jih 

potem izdelamo pri praksi.  

Najbolj všeč mi je pri praktičnem pouku, in sicer 

pihanje stekla. 

Lea Krošlin 

Meščanska večerja je bila za nas zani-

miva izkušnja. Pri zgodovini smo se učili 

o mestih, meščanih, takratni modi in 

hrani. Pri fiziki smo izračunali energijsko 

vrednost hrane, pri biologiji smo ugota-

vljali količino beljakovin in škroba, pri 

kemiji pa količino maščob v hrani, ki so 

jo uživali v 19. stoletju. Pri SSI smo na 

spletu iskali steklene izdelke iz 19. 

stoletja, se poučili o cvetličnih vzorcih 

takratnega časa in te vzorce pri praksi 

slikali na steklo. 

Tanja Tepeš 

Letos smo pri praksi spoznali različne 

tehnike oblikovanja in dodelave stekla.  

Vsi smo že preizkusili: 

 rezanje in brušenje stekla, 

 fuzijo in peskanje, 

 izdelovanje vitraža, 

 oblikovanje stekla nad odprtim pla-

menom in 

 pihanje stekla. 

Praktično delo je moj najljubši predmet 

Lucija Hlupić Mikša 
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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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OIV IN ID  Tan ja  Ocv i rk ,  

koord ina to r i ca  OIV  in  ID  

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del programov gimnazija, teh-

nik optik in tehnik steklarstva. Dijakinjam in dijakom omogočajo, da ob rednem izobraže-

valnem programu šole izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na različnih 

področjih. Področij delovanja je veliko: šport, umetnost, tekmovanja, projektno delo, razis-

kovalno delo, potovanja, razvijanje socialnih veščin in delo v medijih. Velik pomen imajo 

lahko vsebine tudi pri nadaljnji izbiri študija in poklicni usmeritvi ali pa se sodelovanje pri 

določeni dejavnosti razvije v hobi. Zaposlitvene možnosti mladih, ki so danes vključeni v 

izobraževalni sistem, bodo večje in usvojili bodo več znanj in veščin, če bodo pridobili več 

izkušenj. Zato je pomembno, da se mladi vključujejo v dejavnosti, ki potekajo izven redne-

ga šolskega dela. Pestre vsebine, ki jih šola ponuja v okviru obveznih izbirnih vsebin in inte-

resnih dejavnosti, dijakinjam in dijakom omogočajo spoznavanje in sodelovanje z dijaki 

vseh letnikov ter izobraževalnih programov; učijo se timskega sodelovanja in spoštovanja 

različnosti, kar pa je v današnjem svetu izjemno pomembno. 

Krožki in delavnice, ki potekajo v okviru obveznih izbirnih vsebin ter interesnih dejavnosti 
na Šolskem centru Rogaška Slatina, so naslednji: 

 likovna delavnica, 

 šolska glasbena skupina, 

 šolski radio, 

 pevski zbor, 

 fotografski krožek, 

 zanimivi kemijski poskusi v fiziki in kemiji, 

 kemijski krožek, 

 debatni krožek, 

 šahovski krožek, 

 prostovoljno socialno delo, 

 tutorstvo, 

 kulinarični krožek. 

 
Izvajajo se priprave na številna tekmovanja na šolskem, regijskem, državnem in tudi na 
mednarodnem nivoju. Ta tekmovanja so iz naslednjih področij: 

 matematika,  

 logika, 

 razvedrilna matematika, 

 hitro in zanesljivo računanje, 

 Bober, 

 kemija, 

 fizika, 

 biologija, 

 naravoslovje, 

 slovenščina, 

 geografija, 

 zgodovina, 

 nemški jezik, 

 angleški jezik. 

 
Dijaki sodelujejo v raziskovalni dejavnosti. 
Spoznavajo delo z mediji in tako sooblikujejo šolski spletni časopis Glažovna in časopis v 
tujih jezikih. 
 
Preostale dejavnosti so še: 

 projektno sodelovanje s knjižnico, 

 športne dejavnosti (fitnes, plavanje, košarka, nogomet), 

 filmski in gledališki abonma, 

 fakultativno učenje angleščine in nemščine, 

 priprave na poklicno in splošno maturo iz tujih jezikov in matematike, 

 tečaji (arhitekturno risanje, prva pomoč), 

 ekskurzije v tujino,  

 obiski strokovnih sejmov doma in v tujini. 
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ŠOLSKI RADIO 

Na naši šoli deluje šolski radio Glažovna. V njem sode-

luje kar 17 dijakov pod mentorstvom profesorice Alenke 

Virant. Kot vsi imamo tudi mi svojo vodjo, ta pa skupaj z 

mentorico določa datum in uro radijske oddaje, ki ved-

no poteka v živo. Vsak član je zadolžen za neko dolo-

čeno temo. Stalne rubrike pri našem radiu so aktualni 

dogodki na šoli, dogajanje v dijaškem domu in napove-

di dogodkov v prihodnosti. Vsako leto pa se trudimo 

uvesti tudi nekaj novega. Letos imamo skrinjico oziroma 

kar dve; v eni zbiramo prijave na natečaj »ŠCRS ima 

talent«, v drugi pa glasujemo za naj fazana in naj 

fazanko, za najbolj zabavnega profesorja ali profeso-

rico in podobno. 

Eva Bezjak 

KEMIJSKI KROŽEK 

Tudi letos poteka kemijski krožek za prve letnike. S profesorico 

Anito Pihlar se dobivamo vsak četrtek ob sedmih zjutraj in skupaj 

eksperimentiramo v laboratoriju. Izvajamo zanimive praktične 

eksperimente, in sicer izdelali smo že najlonsko nitko, ognjičevo 

mazilo in kopalno dišečo kroglico. Sodelovali smo tudi v kemijskih 

delavnicah, ki so se jih udeležili devetošolci okoliških osnovnih šol. 

Za ta dan smo pripravili delavnico izdelovanja ognjičevega 

mazila; gostujoči učenci so dobili navodila in pripomočke, ki so jih 

potrebovali za poskus. Delali so v parih, mi pa smo bili njihovi 

mentorji. Ta način dela nam je bil vsem zelo všeč. 

Borna Turner 

PEVSKI ZBOR 

»Glasneje! Pospravite telefone! Kam ste spet založili 

note?« ob četrtkih popoldan odmeva glas zborovodkin-

je profesorice Mihaele Pihler po že večinoma praznih 

šolskih hodnikih. Tako je – spet vadi mladinski pevski 

zbor. Že mnogo let kraljuje na mestu najbolj zasedene-

ga krožka na naši šoli. Dijaki, ki nas druži ljubezen do 

petja, se za dobro uro in pol srečamo vsak četrtek. Ker 

pa nam to ni dovolj, si dvakrat letno privoščimo še 

vikend intenzivnih vaj na Boču. Tam pojemo, se zabava-

mo, večkrat pa tudi kakšno ušpičimo. Svoje celoletno 

delo pa ob koncu šolskega leta predstavimo občinstvu 

na lastnem koncertu, znanem kot Pomladna sanjarjenja.  

Ana Erjavec 

ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS 

Pri šolskem spletnem časopisu Glažovna se iz številke v številko 

trudimo, da naše dijake, profesorje, ravnateljico ter vse, ki nas 

prebirajo, vedno znova obveščamo o najnovejših novicah, zanimi-

vih temah, predvsem pa o naših pogledih na različne tematike. 

Lahko bi rekli, da je to eden izmed krožkov, kjer se, poleg tega 

da uživamo, tudi kaj naučimo, saj nam pisanje člankov omogoča 

razvijanje lastnega stila pisanja, kar pa nam lahko prav gotovo 

pride prav pri pisanju spisov ali esejev. Pod vodstvom profesorice 

Helene Topolovec, ki nas vedno znova navdihuje, podpira in 

usmerja, naša ekipa poskrbi, da je na naši spletni strani redno 

nova številka.  

Teja Boršić 

 

 

EKSKURZIJA V LONDON 

5. junija 2014 smo se dijaki 1. in 2. letnikov odpeljali proti beneškemu letališču, od koder se je naša pot nadaljevala v London.  

V Londonu smo, poleg samega načina življenja domačinov, videli še številne znamenitosti: City Hall, The Tower Bridge, The Shard, 

Trafalgar Square, The National Gallery, Buckinghamsko palačo, videli smo menjavo kraljeve straže, Natural History Museum, šli 

smo v muzej voščenih lutk, videli The Tower of London, China Town, odpravili smo se na Greenwich, kjer smo imeli možnost stat i na 

ničelnem poldnevniku in imeli prosti čas na Oxford Street. London smo raziskovali s pomočjo podzemne in nekateri so njen sistem 

tudi povsem usvojili. Mesto smo si ogledali še s povsem druge perspektive, namreč po reki Temzi smo se popeljali tudi z ladjico.  

S to ekskurzijo smo si pogledali vse glavne londonske znamenitosti in tudi začutili utrip mesta. Domov smo se vrnili malo utrujeni, a 

predvsem polni novih izkušenj. 

Kaja Kuraj 
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EKSKURZIJA V STRASBOURG 

Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina smo med 13. in 15. januarjem 2013 obiskali mesti Strasbourg in Ulm, Evropski parlament  

in si ogledali veliko drugih znamenitosti, npr. Allianz Areno v Münchnu in spominsko obeležje Albertu Einsteinu v Ulmu.  

V Strasbourgu sta nas sprejela slovenska evropska poslanca dr. Romana Jordan, ki nam je obisk s sofinanciranjem EU tudi omogo-

čila, in dr. Milan Zver. Raziskovali smo mesto Strasbourg, se ustavili pred palačo Sveta Evrope in si od zunaj ogledali tudi Evrop-

sko sodišče za človekove pravice. V evropskem parlamentu smo s harmoniko vzbudili nekaj pozornosti in popestrili politični vsak-

dan. V starem mestnem jedru Strasbourga smo se ustavili pred repliko katedrale Notre Dame, se z ladjico popeljali po reki Ill , na 

koncu pa smo bili nagrajeni z uro prostega časa, tako da smo tudi samostojno lahko začutili utrip mesta. Zadnji dan smo se v Ulmu 

povzpeli na 161,53 m visok zvonik in prehodili kar 777 stopnic. Sledil je sprehod ob reki Donavi in kup drugih doživetij. Domov 

smo se vrnili polni lepih vtisov in s stkanimi novimi prijateljskimi vezmi. 

Kaja Kuraj 

ŠKL  

Šport v Rogaški Slatini je poleg turizma, steklarstva in kozmetike eden izmed pomembnih prepo-

znavnih znakov našega mesta. Najbolj priljubljena med vsemi športi pa je prav košarka. To velja 

tudi za naš Šolski center Rogaška Slatina, ki ima že kar dolgo košarkarsko zgodovino. »Krivec«, 

da se o košarki na ŠCRS sploh govori, je predvsem naša energična trenerka profesorica Zora 

Tabak. Zakaj sem izbral prav pridevnik »energična«? Sodeč po SSKJ je energičen človek nekdo, 

ki izraža močno voljo in nepopustljivost. Prav močna volja po novih zmagah in nepopustljivost pri 

sodniških odločitvah pa naši košarkarski ekipi pod vodstvom trenerke prinašata dobre rezultate.  

Seveda pa vseh uspehov ne smemo pripisati le profesorici Tabak. Tukaj smo tudi fantje, ki vsak 

dan po več ur preživimo v telovadnicah in izboljšujemo ter nadgrajujemo svoje košarkarsko zna-

nje. Omeniti moram, da ekipo Šolskega centra Rogaška Slatina ne sestavljamo le fantje, ki treni-

ramo v Košarkarskem klubu Rogaška, ampak tudi fantje iz Podčetrtka. Tako smo vsak torek na 

treningu šolske ekipe soigralci, preostale dni v tednu pa nasprotniki. Veliko sem razmišljal o tem, 

kaj našo ekipo dela posebno, boljšo od drugih ekip. Res je, da imamo določene posameznike, ki 

igrajo bolj zahtevno košarko že pri članskih selekcijah. Drži tudi, da imamo tri mlajše igralce, ki 

so med stalnimi udeleženci slovenske reprezentance. Pomembno dejstvo je tudi to, da imamo 

trenerko z večletnimi igralskimi kot tudi trenerskimi izkušnjami. Vse našteto pripomore k dobremu 

delovanju ekipe. Ampak po temeljitem razmisleku sem prišel do zaključka, da so predvsem dobri 

odnosi, pozitivna morala in ekipni duh tisti poglavitni dejavniki, ki naši ekipi prinašajo dobre 

rezultate. Fantje se med seboj poznamo že iz zgodnjih osnovnošolskih dni, ko smo se skupaj prvič 

vpisali h košarki. Skupaj smo odigrali nešteto tekem, pretekli veliko kilometrov, uničili preveč 

košarkarskih copat, doživeli mnogo dogodivščin in še bi lahko našteval. Košarka nas je naučila, 

da delujemo kot team, si med seboj pomagamo in poskušamo iz bolečih porazov izvleči le naj-

boljše. Lahko bi rekli, da nam je košarka pomagala pri tem, kaj smo oziroma kaj še bomo posta-

li. Odločno lahko rečem, da je trdna prijateljska vez prav tista, ki ima velike zasluge za naše 

uspešno igranje v šolski ekipi. 

David Drame 
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Uspehi na tekmovanjih  Tan ja  Rupn ik ,  p ro f .  

2011/12 

 
 
2012/13 

 
 

2013/14 

 
 

2014/15 

 
 

Športna tekmovanja: 
 
2012/13: ŠKL tekmovanje – nogomet: 3. mesto v državi 
2014/15: DP srednjih šol v košarki: 2. mesto v državi 

GEOGRAFIJA 
ARMANDO TRATENŠEK, 4. A 

Zlato priznanje, 1. mesto in uvrstitev na 
svetovno geografsko olimpijado – bro-
nasta medalja 

DEJAN OČKO, 3. A Zlato priznanje 

SLOVENŠČINA 
(Cankarjevo tekmovanje) 

KATARINA BELCER, 2. A Zlato priznanje, 1. mesto 

ANGLEŠČINA NIK ZABUKOVŠEK, 3. B Zlato priznanje, 1. mesto 

GEOGRAFIJA 
DEJAN OČKO, 4. A Zlato priznanje 

OSKAR ROJS, 2. B Zlato priznanje 

SLOVENŠČINA 
(Cankarjevo tekmovanje) 

SARA KOVAČ, 2. C Zlato priznanje 

ANGLEŠČINA 

ESTERA GJURAS, 
TINA FAJS, 
JOLANDA ČONČ, 
MANCA MRKŠA, 
KAJA KALEČAK (vse 2. A) 

Zlato priznanje 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
KATARINA BELCER, 
ANA FERME (obe 3. A) 

Zlato priznanje 

SLOVENŠČINA 
(Cankarjevo tekmovanje) 

KATARINA BELCER, 4. A Zlato priznanje, 1. mesto 

KEMIJA LUKA TACER, 1. B Zlata Preglova plaketa 

NEMŠČINA KLEMEN KODRIČ, 3. B Zlato priznanje 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
LUKA TACER, 1. B Zlato priznanje 

NATALIJA GOVEDIĆ, 2. B Zlato priznanje 

GEOGRAFIJA 
MATEJA POČIVALŠEK, 3. B 

Zlato priznanje, udeležba na balkanski 
GEO olimpijadi – bronasta medalja 

LUKA TACER, 2. B Zlato priznanje 

MEDNARODNO TEKMOVANJE V 
INFORMACIJSKI IN RAČUNALNIŠ-
KI PISMENOSTI BOBER 

MARKO TACER, 1. B Zlato priznanje 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
NATALIJA GOVEDIĆ, 3. B Zlato priznanje 

LUKA TACER, 2. B Zlato priznanje 

Dijaki naše šole vsako leto osvajajo zlata priznanja in tudi najvišja mesta na državnih tekmova-
njih iz znanja na različnih področjih.  
 
Državna tekmovanja iz znanj – najvišji uspehi: 
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Izbira nove šole ali novega poklica je povezana tudi z izbiro okolja, v katerem se 

nahajaš naslednja leta šolanja. Tako sem tudi jaz sama pred dvema letoma izbirala 

pot, na katero bi se podala in z odločitvijo o šoli sem izbrala tudi bivanje v dijaškem 

domu Šolskega centra Rogaška Slatina. 

Domotožje? Kaj je to? Tega pri nas skoraj ne poznamo. Ko zapremo knjige, je čas za 

zabavo in sprostitev. Življenje med vrstniki, medsebojno sodelovanje, celodnevno 

druženje in predvsem skupno preživljanje prostega časa pripomorejo k temu, da se 

tukaj spletejo prijateljstva (mogoče celo kaj več), ki trajajo vse življenje. S številnimi 

dejavnostmi je življenje v dijaškem domu dobra življenjska izkušnja, ki nas pripravi 

na vse, kar nas na naši poti še čaka. 

In kako poteka dan v dijaškem domu?  

Od 6.30 do 7.30 je čas za bujenje, jutranje urejanje in zajtrk, pospravljanje sob in 

pripravo na pouk. Po končanem pouku, torej od 13.45 do 14.30, sledi zmeraj težko 

pričakovano kosilo, po kosilu od 15.00 do 17.00 pa potekajo vsakodnevne učne 

ure. Preostanek dneva je namenjen za prostočasne dejavnosti do 18.00, ko je čas za 

večerjo. Po večerji, ki traja eno uro, je možnost za izhod v mesto in druge izvenšolske 

dejavnosti vse do 21.00, ko se dijaški dom zaklene. Do 22.00 je čas za tuširanje, 

pripravo na spanje in nočni počitek. 

Dijaki po navadi pridemo v dom ob nedeljah od 18. ure dalje ali pa ob ponedeljkih 

zjutraj pred poukom. Dom običajno zapustimo ob petkih do 15. ure.  

Dijaški dom ponuja sobe apartmajskega tipa s kopalnico in sanitarijami. V vsakem 

nadstropju je opremljena čajna kuhinja. Na voljo sta nam kuhinja in jedilnica v pritlič-

ju. V dijaškem domu imamo tudi prostor za fitness, brezžični internet in kabelsko TV v 

dnevni sobi. 

V dijaškem domu prav tako potekajo pomembnejši dogodki. Spoznavni večer in uvo-

dna konferenca domske skupnosti ter volitve predsedstva dijaškega doma potekajo 

že septembra. Oktobra imamo organiziran kostanjev piknik s piknik hrano in glasbo. 

Večkrat letno organiziramo tudi kulinarične večere, ko hrano pripravljamo dijaki 

sami. Enkrat letno poteka italijanski večer z ustvarjalnimi delavnicami. Dijaški dom 

krasimo dijaki sami z izdelavo papirnatih okraskov ali drugih izdelkov. Maja poteka 

zaključna konferenca domske skupnosti, slovo od zaključnih letnikov in podelitev 

pohval.  

Nekaj izjav dijakov:  

 

Kot vidite, poteka življenje v dijaškem domu zelo pestro in zabavno. Morda se vidi-

mo kmalu, ko bo čas, da tudi vi izberete novo smer na poti svojega življenja. Pa kar 

pogumno! 

  

 

Kat ja  S to jnšek  

Naš drugi dom  

V dijaški dom grem zelo rad, saj vem, da me tam čakajo moji prijatelji. 

Čeprav me je v začetku skrbelo, kako bom preživljala dneve stran od doma, se sedaj tukaj zelo zaba-

vam in mi čas hitro mine. 

Najrajši imam sobo za rekreacijo. 

Tukaj sem se naučila, kako živeti v skupnosti in delovati kot celota s sovrstniki in drugimi dijaki. 
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ŠCRSkop  
Al ja  Poharc  

Maturantje  

V drugi polovici meseca bodo stvari zelo napete, zato se odpravite na sprehod ali tek v naravo. Nehajte se opravičevati in po j-

dite za tistim, kar si v šoli in zasebno najbolj želite. Ko bo luna prestopila v znak učiteljev, bo v vaše življenje prišla nepričakova-

na oseba in vas čisto obnorela, zato le pogumno naprej. Obetajo se vam same dobre stvari, če boste pripravljeni na svet gledati 

s pozitivne plati. Ker so dnevi hladni, si privoščite čaj ali pa si poiščite nekoga, ki vas bo grel v hladnih dneh. 

Bodoči maturantje 

Osemnajstke si bodo sledile ena za drugo, zato boste zanje porabili veliko energije, ampak ne pozabite na šolske stvari, saj je 

3. letnik zelo pomemben za vaše nadaljnje šolanje. Za sprostitev od šole si privoščite kakšno športno aktivnost ali pa sobotno 

druženje s prijatelji. Spijte kakšen smuti ali zeleni čaj, ki vas bo napolnil z vitamini in energijo ter okrepil vaš imunski sistem. 

Bivši fazančki  

Spanje pri pouku bo povzročilo padanje ocen in nezbranost, vendar se ne obremenjujte s tem – po dežju vedno posije sonce. Ta 

mesec bo na področju romantičnih čustev poln vznemirljivih preobratov. Dobre novice si bodo sledile ena za drugo. Energijo, k i 

ste jo pridno zbirali med tednom, boste hitro porabili med vikendi. 

Fazančki 

Zimsko vreme vam bo dalo vetra, zavedali se boste, da brez moke ni kruha in zato boste morali vložiti veliko truda, če želite  

doseči svoje sanje. Neprijetnosti, ki se bodo dogajale v začetku februarja, odpravite z optimizmom. Samski se posvetite prija tel-

jem - v njihovi družbi se boste sprostili, vezani pa razmislite, ali je vaša zveza res to, kar potrebujete. 

Bodoči fazančki 

Čaka vas pomembna odločitev v življenju, zato je nikakor ne smete jemati z levo roko.  Odprtih 

vam je veliko možnosti in zvezde so na vaši strani. Preden se za kar koli odločite, se pri tem 

posvetujte s svojimi ljubljenimi. V zraku bo veliko napetosti, zato svoj prosti čas izkoristite v 

naravi ali v krogu svojih prijateljev. V ljubezni vam gre kot po maslu, zato se ne obremenjujte z 

malenkostmi in uživajte zadnje zimske dni.  

Učitelji  

V mesecu februarju vaš elan ne bo na višku. Nekateri boste vse, kar ste primorani narediti, samo prelagali na jutri, drugi pa bos-

te zelo uspešni. Uspeh bo šel mnogim v nos, zato je zdaj skrajni čas, da ugotovite, kdo so vaši pravi prijatelji. Konec meseca bo 

napet. Privoščite si pogovor s prijateljico ali pa kakšen šoping, ta nikoli ne razočara. 
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ZAHVALJUJEMO SE  SPONZORJU  

 

? 




