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Da, junij! Ponovno smo v mesecu, ko je vedno bolj poletno, »fletno«, ko se naše misli začnejo preusmerja-

ti v bolj »sproščene stvari«, kot so na primer plaža, zabava itn., in ko se tudi šolsko leto bliža koncu. Prav 

ta konec je za marsikoga tudi stresen, predvsem zaradi neopravljenih stvari ali kakšnih drugih opravkov 

(vozniški izpiti, priprave na sprejemne izpite, načrtovanje dopusta …).  

V središču meseca junija pa so seveda naši maturantje, ki prav v teh vročih dneh prebirajo slovenske, 

nemške in angleške knjige ali pa rešijo kakšno enačbo, dve. Govorimo seveda o maturi, ki je pomembna 

vstopnica za nadaljnjo življenjsko pot, ki lahko posamezniku še kako spremeni cilje, želje ali celo življenje. 

No, ostali dijaki moramo priznati, da glede mature nimamo pripomb, saj prav zaradi nje preživljamo ure 

pouka na raznih ekskurzijah, od Celja do Pirana, ali pa kar doma in tako izkoristimo dneve tudi zase in svo-

je interese. In tako je tudi prav! 

Zdaj prihaja čas, ko bomo dijaki, profesorji in ostali strokovni delavci lahko preživeli čas tako, kot smo si ga 

želeli skozi celotno šolsko leto, saj vsi zagotovo nestrpno čakamo na 22 .junij, dan, ko bo za nami še eno 

stresno, pestro, ampak zabavno in poučno leto, pa naj gre za šolsko ali koledarsko! Zdaj je čas, da se ozre-

mo nase, na svoje želje, cilje in naredimo nekaj, kar smo morda že prej načrtovali in nam je zanje zaradi 

šolskih ali drugih obveznosti zmanjkalo časa. Če pa tega nismo planirali, pa je prav poletje čas, da najdemo 

sebe in se bolje spoznamo, saj so prvi koraki k rešitvam in boljši prihodnosti odvisni prav od nas, posamez-

nikov!  

April, maj, junij 

… Junij?! 
Manca Posilović 

 



Zala Vipotnik 



KAJ LAHKO POČNEŠ MED 

POČITNICAMI?  

Ana Šket 

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

si jih popestriti, pri tem pa porabiti malo ali nič denarja? Preberi si naslednji seznam, kjer boš zagotovo našel/našla vsaj eno 

idejo po tvojem okusu.  

Iznajdi svojo vrsto pice.  

Organiziraj piknik v parku.  

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.  

Lezi na travo in opazuj oblake.  

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

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

poletno.  

Teci mimo škropilnika trave.  

Opazuj ognjemet.  

 



KORZIKA 

Maja Pirš 

Peščene plaže, klifi, vabeče morje, hrana,ki nam bo verjetno za vedno ostala v spominu, neokrnjena narava, sproš-

čeno vzdušje, druženje s prijatelji … Korzika … Med 29. majem in 2.junijem smo nekateri dijaki prvega in drugega 

letnika čas preživeli na prečudovitem otoku, ki je v lasti Francije, Korziki. 

Že kar na začetku našega prekratkega potovanja smo bili dijaki že kot na počitnicah. Vožnja mimo Bologne, Pise vse 

do Livorna, kjer nas je že pričakoval trajekt, je bila za nekatere naporna, saj smo že nestrpno čakali na toplejše pod-

nebje. V jutranjih urah smo odpluli iz Italije in zapustili celino ter šli naproti naši destinaciji. Po 4 urah vožnje, na 

topli palubi in objeti v Sredozemsko morje, smo prispeli na Korziko. Takoj nas je očarala s svojo edinstveno, še neo-

krnjeno naravo.  

Ekskurzijo je vodila naša vodička Blanka, ki nam je dijakom bila zelo naklonjena. Že kar prvi dan smo se napotili pro-

ti našemu prvemu prenočišču v Porto Vecchio. Spali smo v čudovitih majhnih hiškah. Hiter, osvežilen skok v bazen 

in prava korziška večerja. Naslednji dan smo začeli odkrivati Korziko. Odpravili smo se proti mestu Bonifacio na 

skrajnem jugu otoka. Mestece Bonifacio leži na apnenčastem klifu, in ga od Sardinije loči le preliv. Sledila je pot do 

mesteca Sartène, ki velja za »najbolj korziško« od vseh korziških mest. Ker smo bili še vsi rahlo utrujeni od vožnje, 

smo se v kraju Filitosa, kjer smo si ogledali megalitsko nahajališče, lahko napolnili z energijo. V popoldanskih urah 

smo prispeli v naš drugi hotel, za katerega pa lahko rečemo, da je mesto, v katerega bi se še vrnili. Hotel je ležal tik 

ob morju in verjamem, da nas je vse najprej osupnil pogled z naših balkončkov. Čakalo nas je kopanje v Sredozem-

skem morju, uživanje na plaži, vse to, kar si bomo želeli, ko bomo spet v šolskih klopeh.  

Tretji dan smo preživeli v glavnem mestu Ajaccio, kjer smo si ogledali rojstno hišo Napoleona. Mesto je glavno pris-

tanišče Korzike in s tem »okno v svet.«. Pot nas je peljala čez pečine iz rdečega granita Les Calanche, ki se dvigajo 

400 metrov nad morjem. Razgled na morje, na naravo, pečine, kjer se počutiš, kot da si na vrhu sveta, je pustil na 

nas velik vtis.  

Kasneje smo se napotili proti našemu zadnjemu hotelu v mestu Porto. Dijaki smo se spet razveselili skoka v morje 

na prelepi plaži, z visokimi gorami v ozadju. Naslednje jutro smo se vsi zbudili z grenkim priokusom, saj je sledil naš 

zadnji dan. Pot po Korziki smo zaključili z ogledom najlepših predelov sredi veličastne narave. Prišli smo do mesta 

Corte, živahnega univerzitetnega mesteca. Še zadnja vožnja do mesta Bastia, kjer smo se vkrcali na trajekt in še 

zadnjič pomahali proti Korziki. Še zdaj, ko med seboj obujamo spomine, se vsi strinjamo, da je bila Korzika res nekaj 

posebnega. Lahko rečemo, da je bila ekskurzija kratka – prekratka in preprosto najlepša. 





Delovni junij 

Alina Kajba in  

Helena Čandrlić 

 

Sva dijakinji 2. d razreda in trenutno opravljava štiritedensko obvezno šolsko prakso pri delodajalcu. Vsi dijaki smo 

se odločili, da bomo prakso opravljali v Steklarni Rogaška Slatina, predvsem zato, ker smo iz zelo različnih koncev in 

je dijaški dom bila priložnost za bivanje. Odločili sva se narediti majhen sprehod po Steklarni in vprašati sošolce dve 

preprosti vprašanji: »Kaj ti je všeč na praksi?« in »Kaj bi spremenil, če bi lahko?« 

Odgovori so bili, kot pričakovano, zelo tipični za 2. d, seveda zaradi humorja, značilnega za naš razred.  

 

Draženka Tepeš: »Všeč mi je, da so nam zaposleni vedno v pomoč. Želela bi si le, da bi bila praksa bolj strokovno 

orientirana.« 

 

Marin Horvat: »Všeč mi je prijaznost zaposlenih. Naredil bi daljše pavze in stare stroje zamenjal z modernejšimi.« 

 

Karlo Jurinčić: »Najbolj mi je všeč, ko ura pokaže 13:30, ker lahko grem takrat domov.« 

 

Stipica Jurčević: »Všeč mi je, da pridobivamo nove delovne navade.« 

 

Na koncu smo se vsi strinjali, da za nas, velike zaspance, ni enostavno, da moramo tako zgodaj vstati. A brez skrbi, 

vse nadoknadimo v popoldanskih urah! :D 

 

Lepe pozdrave iz Steklarne vam pošilja 2. d! 

 

 





KORČULA, HRVAŠKA 

Vsekakor je nam najbližje Hrvaška, ki skriva še precej nedo-

taknjen dragulj, otok Korčulo, ki je letos zelo visoko uvrš-

čen. Predvsem Američani govorijo o njem same lepe stvari. 

Ima ogromno oljk, majhnih vasi, očarljivo staro mesto in 

mirne plaže, kar je kakor nalašč za vse, ki se letos želijo na 

svojem oddihu predvsem sprostiti in se naužiti morskega 

zraka. 

TOP 5 DESTINACIJ ZA 

LETOŠNJE MORJE 

Anže Novak 

JEZERA V REGIJI MASURIAN, 

POLJSKA 

Tisti, ki so po naravi večji avanturisti in pustolovci, pa bodo 

našli popoln oddih v pokrajini Masurian na Poljskem, ki jo 

krasi več kot 2000 jezer. Ima čudovite gozdove in stara 

mesta, poleg vsega pa je popolna za rekreativce, saj ponuja 

možnost jadranja, pohodništva, ribolova in kajakaštva. Več 

jezer pa je med seboj povezanih s kanali, kar omogoča tudi 

raziskovanje s čolnom. 

Pouka še ni konec, dijaki še pridobivamo zadnje ocene; naše maturante pa čaka še kar nekaj učenja. Zagotovo pa smo vsi že 

vsaj malo sanjarili o letošnjem poletju in o tem, kje bomo letos uživali na morju. Tako sem pripravil 5 destinacij, ki so uvrščene 

med letošnje top destinacije za letošnji dopust. 

 



COSTA DEL SOL, ŠPANIJA 

Za vse, ki bi želeli biti prijazni do svoje denarnice, pa je Costa 

del Sol med najcenejšimi destinacijami v Evropi. Kopalna sezo-

na se tukaj začne že aprila, zato ni razloga, da se ne bi odpra-

vili že prej. Premore tudi razne zgodovinske kraje, čudovita 

mesta in okusne prigrizke za vse prave jedce. Primerna pa je 

tudi za vse zaljubljence, saj ima v nasprotju z obalo razna mes-

teca v hribih, kjer se skrivajo čudovite soteske, hrastovi gozdi 

in cvetijo figova drevesa. 

ISOLA BELLA, ITALIJA 

Boromejski otok Isola Bella, ki leži v velikem predalpskem jeze-

ru Maggiore, je doživel veliko spremembo v 17. stoletju, ko so 

na njem zrasli palača in čudoviti baročni vrtovi. Te si je mogoče 

ogledati med marcem in oktobrom. Zato je ta destinacija pri-

merna za vse, ki se na svoj sanjski oddih raje odpravite prej ali 

kasneje. 

SANTORINI, GRČIJA 

Santorini je odličen primer tega, zakaj ljudje obožujejo Grčijo 

in njene otoke. Veličastni sončni zahodi, neverjetna pokrajina 

in toplo vreme so značilnosti Santorinija, zaradi katerih je 

zadovoljstvo zagotovljeno. Območje mesta se dviga nad mor-

jem v obliki polmeseca, ki je bil oblikovan po izbruhu vulkana. 

Njegove bele vasi se spuščajo navzdol po steni, še posebej pa 

jih krasijo cerkve in mlini na veter. Tako je Santorini idealen za 

vse, ki uživate v naravi in raziskovanju vasic. 



Sonce je tukaj in vročina pritiska. Prihaja poletje! Čas, ki ga vsi 

z veliko potrpežljivostjo čakamo že od lanskega septembra. 

Zdaj, ko so dnevi daljši, bomo imeli več časa za raziskovanje, 

zabave in spontane izlete. In ravno o tem bom pisala tukaj. 

Kam iti, ko si želimo spremeniti okolje, priti v stik z naravo, 

predvsem pa lepo preživeti poletni dan? Upam, da vam bodo 

naslednje 4 destinacije prikazale nove poti, ki jih boste želeli 

raziskati. Pa lepo poletje vsem! 

 

Okoli Uršlje gore s kolesom 
 

Za športne navdušence dobrih 40 km dolga krožna gorsko-

kolesarska pot vodi po lokalnih in gozdnih cestah, ki povezuje-

jo zaselke in kmetije, razdrobljene okoli Uršlje gore. Pot poteka 

večinoma po makadamskih cestah in med smrekovimi gozdovi, 

mimo kar nekaj razglednih točk, turističnih kmetij, planinskih 

koč, samotnih kmetij in podeželskih zaselkov. Izhodišče poti je 

ob Ivarčkem jezeru, priljubljenem turistično rekreacijskem cen-

tru nad Ravnami na Koroškem, navezave nanjo pa potekajo iz 

tudi iz okoliških krajev Mežiške in Mislinjske doline. Možna je 

tudi krajša, dobrih 20 km dolga variantna trasa, ki deloma 

poteka po gozdnem kolovozu.  

 

Čarobni svet školjk in polžev  
 

Če se boste odločili za obisk obale, priporočam ogled muzeja 

školjk in polžev. Muzej Čarobni svet školjk v Piranu je izjemen 

in edinstven muzej s trenutno okoli 3000 primerki školjk in 

polžev vseh morij in kontinentov sveta. Posebno mesto in 

pomen imajo primerki našega, slovenskega morja. Vendar v 

tem, pri nas edinem, v svetu pa nadvse redkem muzeju, niso 

zastopani le »morski« predstavniki. Tu so tudi primerki iz rek, 

jezer, jam … Družbo jim delajo tudi fosili in bitja, s katerimi si 

školjke in polži delijo morsko dno, npr. raki, zvezde, ježi … 

 

 

 

ŠE VEČ IDEJ ZA  

POTEPANJA 

Nikita Kokot 



Odisejin planetarij na  

Jelenovem grebenu 
 

V naši bližini, blizu samostana v Olimju, so v lanskem letu 

odprli novo atrakcijo, in sicer Planetarij na Jelenovem grebenu. 

Če se boste odločili za ogled, je od Rogaške do Olimja speljana 

lepa kolesarska steza za še večji stik z naravo.  

Veličino in mogočnost vesolja si ljudje težko predstavljamo. 

Planetarij pa je prostor v obliki kupole in celotna kupola pred-

stavlja projekcijsko površino, kar omogoča prikazovanje 360° 

vizualnih vsebin. Planetarij, ki ga včasih imenujemo tudi sferič-

ni kino, je najmodernejši planetarij in hkrati edini na tem 

območju. 

 

 

Pustolovski park Otočec 
 

Pustolovski park Otočec je namenjen zabavi in preživljanju 

prostega časa ter zabavi otrok in odraslih. Temelji na pustolov-

ski dogodivščini na posebej za to prirejenem poligonu, ki je v 

obliki avanturistične poti zgrajena skozi gozd. V parku se boste 

lahko s tal dvignili med drevesne krošnje in se odpravili na 

pravo popotovanje med drevesi. Svet boste videli in doživeli iz 

druge perspektive. Koncept pustolovskega parka temelji na 

doživljajskem popotovanju preko urejenega plezalnega poligo-

na, ki je zgrajen med krošnjami dreves. Obiskovalci si lahko 

sami izbirajo sebi primerno težavnostno stopnjo pustolovšči-

ne. Sestavljajo ga 4 različne poti s 46 plezalnimi pustolovščina-

mi.  

Za še več idej za enodnevne izlete priporočam ogled strani 

http://www.kamnaizlet.com, od koder izvirajo ideje iz članka. 

 

http://www.kamnaizlet.com


Milne mehurčke piham v poletno nevihto, 

veter jih nosi po ritmu melodije stare kitare. 

Pravijo mi, ironično je, mirna si med neurjem. 

 

Moje misli živijo v tistem ranljivem milnem mehurčku, 

ponese jih pod umito poletno nebo, kjer rastejo sanje, 

rastejo, dokler strela ne poči vanje. 

 

In je jesen, pusta kot vedno. 

Sanjanje je odraslost in jesen in je redko. 

 

UJETA 

Tjaša Završki 



Urša  

Podgoršek 

Dan Brown, 

Izvor 

Joël Dicker,  

Resnica o aferi 

Harry Quebert 
Stephenie Meyer, 

Duša 

Danielle Trussoni, 

Angelologija 

Tom Rob 

Smith,     

Otrok 44 

Paula Hawkins, 

Dekle na vlaku 

Jo Nesbo, 

Snežak 

Chris Carter, 

Umori v živo 

Dan Brown, 

Izgubljeni      

simbol 

Lauren Kate, 

Padli angeli 

Za bodoče maturante prideta v poštev še : 

Andreï Makine, Francoski testament 

Maja Haderlap, Angel pozabe 

 

 

Upam, da se bo kdo med poletjem odločil in pre-

bral katero izmed teh knjig. Obljubim, da vam ne 

bo žal. 

Bližajo se nam poletne počitnice in s tem veliko 

prostega časa, ki ga pogrešamo med šolskim 

letom. Toda včasih ne vemo, kaj bi počeli, zato 

lahko vzamemo v roke kakšno knjigo. Branje ni 

več tako popularno med mladimi, saj so filmi 

prevzeli to vlogo. Včasih bi pa bilo dobro, da bi 

kaj prebrali, saj so knjige hrana za našo dušo. 

Pripravila sem seznam knjig, ki sem jih sama 

izbrala in me niso razočarale. Tematike se razli-

kujejo, so pa predvsem sodobne, saj menim, da 

ste se že klasik dovolj nabrali čez leto, haha. 



Kot vsako leto, se je tudi to leto začelo nekoliko ležerno, a kaj kmalu smo morali zavihati rokave in se potopiti v knjige in 

učno snov. Osebno mi je vsako leto najbolj naporen predpraznični čas, saj smo že vsi z mislimi pri svojih domačih in času, ki 

ga bomo takrat preživeli z njimi. Seveda pa se vsako leto, tako, kot se je to, obrne s hitrostjo svetlobnega bliska in že se bliža 

koncu.  

Med prvim in drugim letnikom gimnazije je bistvena razlika predvsem v tem, da se v prvem letniku snov večinoma ponavlja, 

medtem ko pa v drugem letniku jemljemo večinoma novo snov. Sama sem z letošnjim letom bolj zadovoljna kot z lanskim, 

saj mi je uspelo nekoliko zvišati povprečje ocen. Predmet, ki ga najbolj pogrešam, je umetnostna zgodovina, saj nas je profe-

sorica pri pouku vedno znova izzvala k temeljitemu premisleku, včasih tudi o navidezno samoumevnih stvareh, pri pouku pa 

smo lahko razmišljali tudi izven začrtanih meja in okvirjev. To leto si bom najbolj zapomnila po recitalih v francoščini, veliki 

meri učenja in ljudeh, ki so mi pomagali pri uresničevanju svoje življenjske poti. 

Kakšno je bilo moje leto v 

2. letniku gimnazije? 

Amadeja Švab 



 

Kolesa časa se hitro obračajo. Zelo sveži so še spomini na prvi dan v dijaškem domu, ko sem s kovčkom v roki prestrašena kora-

kala proti svoji sobi. Po glavi so mi begala vprašanja: sem se prav odločila, bom zdržala sama daleč od doma, kako bo v šoli, 

kakšni bodo sošolci? 

Pa sem kmalu ugotovila, da so bili vsi strahovi odveč. Spoznala sem mnogo novih prijateljev, s katerimi se velikokrat nasmeje-

mo, zabavamo, pa tudi učimo. Tudi vzgojitelji in učitelji so zelo prijazni in razumevajoči, zato smo sproti rešili vse probleme, ki 

so nam prišli naproti. S pomočjo sodobnih medijev sem vsak dan povezana s svojimi domačimi in starimi prijatelji in tako sploh 

nimam občutka, da živim daleč od doma.  

Pri pouku sem se veliko novega naučila, pri praktičnih predmetih pa sem kljub svoji nerodnosti izboljšala naslednje veščine: 

natančnost, spretnost in praktičnost. Ponosna sem na vse rezultate, ki sem jih dosegla, in znanje, ki sem ga usvojila. V tem šol-

skem letu sem bila tudi na več ekskurzijah. Prav vsaka od njih mi bo ostala v lepem spominu. 

Čeprav že komaj čakam, da se začnejo počitnice, se bom septembra rada vrnila v Rogaško Slatino. 

OB ZAKLJUČKU 1. LETNIKA 

Ana Podpeskar 

To šolsko leto si bom najbolj zapomnila po širjenju šole in 

mojega znanja. Letos sem prvič stopila v srednjo šolo, kjer je 

način dela in učenja bistveno drugačen kot v osnovni šoli. Pre-

delamo veliko več snovi in to na podroben način. Spoznala 

sem veliko novih prijateljev in prijateljic, izvedela sem, kaj vse 

se dogaja na ŠCRS in kje dijaki sodelujejo. Zapomnila si bom 

tudi to, da so nas odpeljali na uživanje na prelepo Korziko. 

Komaj čakam, da se bom po počitnicah vrnila v to šolo, kjer 

bomo skupaj odkrivali nova znanja in spoznavali naše sanje 

ter se morda še malce nasmejali. 

Bliža se konec šolskega leta 2017/18 in s tem tudi konec 

prvega letnika. To šolsko leto si bom zapomnila po novem 

šolskem okolju, sošolcih in ekskurzijah, na katerih smo bili s 

šolo. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se odpravili v Švico in si 

ogledali Veliki hadronski trkalnik v CERN-u ter mesto Ženeva. 

V spomin se mi je vtisnila prelepa zasnežena pokrajina, ki 

sem jo opazovala med vožnjo, in predor pod Mont Blancom. 

Vožnja je bila res malce dolga, vozili smo se tudi ponoči, zato 

sem bila naslednji dan, ko smo si ogledali CERN, malo utruje-

na. Najljubši del izleta pa je bil, ko smo imeli nekaj prostega 

časa v Ženevi in smo lahko počeli, kar smo želeli. Zapomnila 

si bom tudi ekskurzijo v NP Plitvice, saj je tamkajšnja narava 

zelo čudovita in lepa. Kmalu bomo dijaki odšli na počitnice, 

ki jih večina od nas že nestrpno pričakuje.  

Klara Gajšek Pia Turk 



Opravili ste s prvim poglavjem svojega 

šolanja na Šolskem centru Rogaška Slatina. 

Upam, da ste se v tem času naučili čim več 

in se navadili okolja. Čeprav ste v šolo na 

prvi šolski dan stopili prestrašeni in nego-

tovi, jo boste zadnji dan zapustili polni 

novega znanja in pričakovanj.  

 

 

ŠCRSkop 

Špela Kosernik 

Za vami je brez dvoma veliko neprespanih 

dni in noči. V vaših mislih niso bile počitni-

ce, ampak čas, ko boste zadnjič oddali test 

v tem šolskem letu in končno pospravili 

vse knjige na polico, ki se je ne boste dota-

knili vse poletje. Dobra novica je, da se ta 

čas približuje s svetlobno hitrostjo in da 

boste lahko končno spet zadihali.  

Čeprav se vam je včasih zdelo, kot da uče-

nju in domačim nalogam ne bo konca, si 

zdaj lahko oddahnete, saj vam je uspelo 

priti od ciljne črte tega šolskega leta. Vse 

ure učenja so končno nagrajene in mimo. 

Edina stvar, ki jo zdaj lahko odštevate, so 

dnevi do težko pričakovanih poletnih poči-

tnic.  

Vaše šolsko leto se ne more primerjati z 

nobenim od nižjih letnikov, saj ste vso 

svojo energijo in upanje vložili v priprave 

na maturo. Čeprav se soočate s strahovi, 

zaradi katerih dvomite vase in menite, da 

vam ne bo uspelo, se zavedajte, da so za 

vami štiri leta truda in vztrajanja, ki vam 

bodo zdaj odprla vrata v popolnoma nov 

svet.  

Zagotovo niso dijaki edini, 

ki si želijo malce oddiha. 

Tudi vam bi se prileglo 

malce miru in manj dela. 

Čeprav je pred vami še 

matura, brez katere ne 

gre, boste tudi vi kmalu 

uživali nekje na plaži ali 

doma. 
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