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KAKO ZAČETI 

"Lepo je na novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega se lahko napiše najboljše mojstrovi-

ne, največje skrivnosti, najbolj izbrane besede. Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki jih 

prej še ni bilo." - Julia Doria 

   

Kako začeti pisati prvi pravcati uvodnik, kako izbrati teme za članke, kako razporediti pisce in jih 

motivirati, kako nadaljevati z delom na istem nivoju, kot je bilo prej … ? Vsa ta vprašanja so se mi 

porajala v glavi zadnjih nekaj tednov, ko je padla odločitev, da prevzamem mesto glavne urednice 

šolskega časopisa.  

Nima smisla, da skrivam dejstvo, da to vlogo prevzemam s strahospoštovanjem ravno zaradi izje-

mnega opravljanja nalog urednice Tine Fajs zadnja tri leta. Hvaležna sem ji za vse nasvete, ki mi 

jih je dala do zdaj, in za vse tiste, za katere jo bom še mogoče pobarala.  

Ampak, ja, tako pač je, začetki so tisti najtežji del, najtrši oreh. Ko se vse skupaj enkrat spremeni v 

rutino, popolnoma pozabimo, kako je bilo, ko smo začeli in se podali na pot, ki je prej še nismo 

poznali. Kar pa je pomembno, je to, da začnemo! Da zberemo motivacijo in premagamo 

strah. Da pridobimo nove izkušnje, ki nam bodo zagotovo prišle prav v prihodnosti in naredile 

naše življenje enkratno, neponovljivo in zabavno. Da smo na koncu ponosni sami nase. Da 

mogoče celo navdihnemo in opogumimo tudi druge . Da izpopolnimo sebe. 

In ravno na majhen del tega upam s prevzemanjem funkcije glavne urednice. 

   

Dragi bralci, vam pa želim prijetno, sproščeno in zabavno branje naše pomladne Glažovne. 

URŠKA JERANKO 



MAJHNI ZAČETKI VELIKEGA PROJEKTA 
O tem, kako sem stkala mnoga prijateljstva ter širila svoja znanja skozi izdelavo  

ŠOLSKEGA SPLETNEGA ČASOPISA GLAŽOVNA 

Priznam, vedno so me mikala dela, povezana s poizvedovanjem, sodelovanjem z ljudmi, oblikova-

njem in pisanjem in ko sem pred tremi leti v pogovoru s prof. Topolovec izvedela, da se je na naši 

šoli odprla možnost ustvarjanja šolskega spletnega časopisa, sem bila navdušena. Na videz nepo-

memben pogovor o tem, ali bi želela sodelovati in ali sem pripravljena o tem povprašati še druge, 

se je sprevrgel v nekaj veliko večjega, kot sem pričakovala.  

 

Mesto urednice, ki sem ga dobila, še zdaleč ni bilo zavidajoče, saj je bilo potrebno postoriti še 

veliko več kot samo pisati. Na prvem sestanku, ki smo ga organizirali, se nismo veliko ukvarjali z 

vprašanjem, ali bo naš projekt padel na rodovitna tla; hoteli smo le pisati in ustvarjati. V treh letih 

in z nekaj več kot dvajsetimi izdanimi številkami ni bilo vedno lahko. Včasih je bilo potrebno 

sedeti za računalnikom tako dolgo, dokler ni ideja, kaj in kako napisati, »padla« v glavo. Vsaka 

beseda je morala imeti pravi smisel in vsako ločilo je moralo biti ustrezno. Na začetku je bilo tež-

ko, sčasoma čedalje lažje.  

 

Z mnogimi izmed vas sem navezala veliko stikov ravno zaradi sodelovanja pri šolskem spletnem 

časopisu. Velikokrat sem zagotovo komu »kravžljala« živce ;), ko je bilo potrebno oddati članke 

točno do dogovorjenega roka ali pa, ko je bilo potrebno kaj napisati. (Upam, da mi tega niste pre-

več zamerili).  

 

S pomočjo celotne ekipe in profesoric gospe Leva in gospe Topolovec je bila vsaka realizirana šte-

vilka edinstvena in prijetna za branje. Ko takole razmišljam za nazaj, pa bi rekla, da mi je v spomi-

nu najbolj ostala prva izdana številka – saj veste, prve človek ne pozabi nikoli. 

 

Izkušnje, ki sem jih pridobivala tako z oblikovanjem kot tudi s pisanjem, mi bodo (in so mi tudi 

že) prišle zelo prav. Vsaka odločitev je (za nekaj) dobra, moja odločitev, da bom sodelovala pri 

šolskem spletnem časopisu pa je bila ena izmed boljših! 

TINA FAJS 



 



SLATN'ČANI — DRŽAVNI PODPRVAKI 

Skoraj nesmiselno se mi zdi pisati o izjemnih, neverjetnih, odličnih, izvrstnih (…) dosežkih naših 

košarkarjev, saj je bilo zadnje tedne, dneve, ure na ŠCRS poslušati samo o tem. Dejstvo, da so od 

10 tekem izgubili samo eno (finalno), je prav tako vredno bučnega aplavza. Na igrišču so delovali 

složno in upoštevali nasvete svoje trenerke Zore Tabak in ravno to jih je poneslo tako daleč.  

Še enkrat vam iskreno čestitamo! 

 

»Že dolgo časa je minilo, odkar je bila naša trenerka Zora Tabak za dobro delo na treningih popla-

čana z dobrim rezultatom. Prenašati 12 fantov, ki so v tistem obdobju, ko bi si vsak že želel biti 

glavni, vemo, da ni lahko. Ampak zagotavljam, da se je generacija 96/97 in mlajši brzdala po svo-

jih najboljših močeh. Že na prvem treningu smo razčistili s tem, kakšni so cilji in pričakovanja za 

letošnje leto ter plan dela, s katerim bomo te cilje poskušali uresničiti. Z resnim pristopom in dob-

rimi igrami smo tako brez težav prišli do polfinala, ki je potekal v domači dvorani. Z veliko razli-

ko smo premagali dijake iz 2. gimnazije Maribor in si s tem zagotovili mesto v »final four«. Priz-

nam, nekoliko nepričakovana, a toliko slajša pa je bila zmaga nad »elitno« Gimnazijo Bežigrad. 

Tako je kar hitro prišel »final four«, ki smo ga vsi skupaj nestrpno pričakovali. Nervoza pa je kar 

hitro popustila, ko smo na tribunah opazili dijake in učitelje, ki so nas bučno spodbujali in navijali 

za nas. Občutek, ki ga imaš, ko igraš pred polno dvorano, pred ljudmi, ki vidijo tvoj trud, ki ga kot 

igralec vložiš v igro, in ti za ta trud poplačajo z aplavzom, je neopisljiv. Tako smo tudi s pomočjo 

navijačev premagali Srednjo šolo Domžale in si zagotovili drugo mesto v državi. Kljub temu, da 

smo naslednjo tekmo za prvo mesto izgubili proti favorizirani srednji šoli SUAŠ, smo fantje v gar-

derobo odšli z dvignjenimi glavami.« David Drame 

 

»Zares sem vesel, da je bil finalni turnir organiziran v domači dvorani Janina. Prvo tekmo proti SŠ 

Domžale smo odigrali konkretno v napadu in dobro napadali, kar je vodilo do zmage. Zahvaliti se 

moram odličnim navijačem, ki so nas spodbujali od samega začetka. Res je dobro igrati v dvorani 

s takim vzdušjem, ki so ga pričarali dijaki ŠCRS in gostje. Ko stojiš na prostih metih in cela dvora-

ne utihne, ti gredo mravljinci po telesu. Zato še enkrat hvala navijačem. Torej zmaga proti SŠ 

Domžale nas je vodila v finale, kjer smo se pomerili proti ekipi SUAŠ Ljubljana. S tem, ko smo 

prišli v finale, smo dosegli svoj cilj. Upirali smo se nasprotnikom, ampak proti tako dobri ekipi je 

to posebno težko. S fanti smo se borili do konca in pustili srce na igrišču. Seveda je bil na koncu 

malo grenak priokus zaradi poraza, ampak veselili smo se 2. mesta, kar pa je vse prej kot majhen 

zalogaj.« Žiga Švigelj 

URŠKA JERANKO 



 

 



STOPINJE V SNEGU 

Zunaj sneg, zimska idila, mi pa v šolskih klopeh. Vsi smo si želeli oditi ven, se zabavati in malo 

pozabiti na vse šolske obveznosti. K sreči je kmalu prišel 8. januar, naš zimski športni dan. 

 

Dijaki smo se prav gotovo z lahkoto odločili za stvar, v kateri bomo uživali, saj smo na razpolago 

imeli kar štiri različne aktivnosti: smučanje, drsanje, pohod po Rogaški in celo po Rogli.  

 

Za naše odlične smučarje se je dan pričel že pred 7.40, saj je takrat izpred šole odpeljal avtobus 

proti Rogli. Za smučanje se res ni odločilo veliko dijakov, vendar verjamemo, da niso bili smučarji 

nič jezni, saj so tako imeli več prostora za zabavo. 

 

Za pohod po Rogli se morda ni odločil nihče, se nas pa je zato veliko več zbralo na pohodu po 

Rogaški Slatini. S primernimi čevlji in toplimi oblačili smo se ob devetih odpravili na sproščujoč 

pohod. Na našo srečo Rogaška ni preveč gorata pokrajina, zato ta dan ni predstavljal velikega 

napora za nas. 

 

Veliko dijakov pa se je odločilo za drsanje. Verjeli ali ne, na naši šoli je nekaj prav dobrih drsal-

cev. Proti Mariboru so se odpravili ob 8.45 uri ter tam preživeli zabaven in leden dopoldan. 

 

TEJA BORŠIĆ 



FRANCOSKO-NEMŠKO  

ŠIRJENJE OBZORIJ 

Dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina smo med 12. in 15. 1. 2015 obiskali mesto, ki ima poleg 

Bruslja eno najpomembnejših vlog v Evropski uniji - Strasbourg. V mestu se nahaja tudi Evropsko 

sodišče za človekove pravice in sedež Evropskega parlamenta. Preživeli smo res zanimivo in pou-

čno popotovanje po Franciji in Nemčiji, hkrati pa smo imeli priložnost preživeti košček svojega 

življenja v Evropskem parlamentu, kjer ima tudi naša majhna Slovenija pomembno vlogo. Dijaki 

lahko na šolskih ekskurzijah spoznavamo različne kulture ter njihove posebnosti. V tujini smo se 

prisiljeni pogovarjati v tujem jeziku in s tem znanje jezika , ki smo se ga naučili v šoli, dejansko 

uporabljamo v praksi. Takšne ekskurzije nam omogočajo tudi svobodno raziskovanje mest, saj si 

lahko ogledamo tiste predele in zanimivosti, ki najbolj pritegnejo našo pozornost, poleg tega pa 

moramo biti zelo iznajdljivi in si dobro zapomniti zemljevid mesta, da se lahko nato ob dogovorje-

ni uri vrnemo na zbirno mesto.  

 

»Dijaki lahko bolje spoznamo način delovanja Evropskega parlamenta, prav tako se lahko družimo 

z dijaki iz paralelk.«  

Vid Ogrizek, 1. b 

 

»Potovanja, kot je bila ekskurzija v Strasbourg, se mi zdijo dobra in koristna, saj sta pri dijakih 

vedno dobrodošla splošna razgledanost in poznavanje sveta. Mislim, da ima večina dijakov željo 

po potovanju po svetu in spoznavanju načina življenja in kulture drugod.« 

Marko Tacer, 1. b 

 

»Med 12. in 15. 1. 2015 smo se dijaki ŠCRS podali na ekskurzijo v Strasbourg. Med dijaki sem bil 

tudi jaz. Naša tridnevna ekskurzija je minila res hitro, ampak v tem kratkem času smo uspeli videti 

mnogo stvari in hkrati uspeli pridobiti ogromno novih informacij. Po mojem mnenju so takšne 

ekskurzije zelo pomembne, saj se izleta udeležijo tudi dijaki iz drugih oddelkov in tako imamo več 

možnosti, da drug drugega bolje spoznamo. Dijaki se moramo preizkusiti tudi v znanju tujih jezi-

kov, kar je dandanes ključnega pomena. Na takšnih ekskurzijah vedno izveš veliko novih informa-

cij in zanimivosti, ki jih lahko kasneje pametno uporabiš.« 

Jan Ogrizek, 2. b 

 

»Ekskurzije so pomembne zato, ker ti razširijo znanje tudi na drugih področjih, v tem primeru na 

področju politike, poučne pa so tudi zato, ker bolje spoznamo delovanje in potek Evropske unije, 

katere pomemben člen smo tudi mi.« 

Kaja Kalečak, 4. a 

ESTERA GJURAS 



POZITIVNE MISLI NE GLEDE NA VSE 

16. januarja smo dijaki 1. letnikov imeli predavanje z naslovom Čustveni fitnes, ki ga je vodil pro-

fesor športne vzgoje Janez Srebot. Naučili smo se, kako lahko pozitivne oziroma negativne misli 

vplivajo na naše počutje in naše razpoloženje. Pomembno je, da v vsaki stvari in v vsaki težki situ-

aciji najdemo nekaj pozitivnega in da ne dovolimo, da neprijetna čustva prevladajo nad prijetnimi.  

 

Kaj ti je na tem predavanju bilo všeč? 

»Najbolj mi je bilo všeč to, da smo tudi sami bili aktivni med predavanjem in nismo samo sedeli 

ter poslušali. Izvedela sem nekaj več o samih čustvih in na kak način jih lahko izboljšam.« 

Nika Artič, 1. b 

 

Kaj si se naučila? 

»Naučila sem se, da se bom pred vsakim testom ali kakršnim koli večjim podvigom bolje odrezala, 

če se bom pred samim dejanjem postavila vzravnano, saj bom s tem sama sebi povedala, da zmo-

rem narediti nekaj kljub veliki tremi.« 

Valentina Bek, 1. b 

 

Ali si želiš podobnih dogodkov tudi v prihodnje? Če da, zakaj? 

»Podobnih dogodkov bi si želela še v prihodnje, saj se tako na drugačen, zanimiv način naučimo 

nekaj, kar bo pozitivno vplivalo na nas in nam pomagalo v našem vsakodnevnem življenju.« 

Nika Očko, 1. b  

LARA TEPEŠ 



ZASNEŽENE PEVSKE VAJE 

 

Kot vsako leto smo se pevci in pevke tudi letos zbrali na intenzivnih pevskih vajah na Boču. Pote-

kale so 24 in 25. januarja pod taktirko prof. Mihaele Pihler, pomagala pa sta ji prof. Boris Pokorn 

in prof. Janez Srebot. Majhno presenečenje letošnjih vaj je bil sneg, ki nas je kar dobro zametel. 

Seveda pa nas to ni zaustavilo in mi smo se veselo stiskali ob ''radiatorčkih'' in peli na ves glas. 

Vaje smo opravili z odliko, se naučili vsake note posebej in sedaj že neučakano pričakujemo kon-

cert. 

 

»Imela sem se super, vaje so bile odlično izpeljane. Intenzivne vaje so vedno zanimivo doživetje, 

všeč mi je, da se pevci med sabo bolje povežemo in spoznamo, skupaj se veselimo in pojemo ter 

tako osebnostno rastemo.« 

Anita Hudina 

 

»Vaje so bile naporne in naredili smo veliko. Kljub temu pa ni manjkalo energije in časa za druže-

nje s prijatelji.« 

Ana Erjavec 

 

»Na intenzivnih vajah sem se imela zelo lepo, predvsem zaradi družbe v naši sobi. Sicer pa tudi 

vaje niso bile naporne, tako da domov nisem prišla utrujena.« 

Vanja Grosek 

 

MANCA MRKŠA 



»KAR OBSTALI SMO NA MESTU« 

V ponedeljek, 26. 1., smo si dijaki tretjih in četrtih letnikov programa gimnazija ogledali gledališ-

ko predstavo Oscarja Wilda »An Ideal Husband« v izvedbi dijakov Škofijske klasične gimnazije iz 

Ljubljane.  

Ko smo prišli v dvorano, kjer naj bi se predstava odvijala, smo sprva začudeni obSTALI na mestu. 

Prvi prizor predstave je namreč prikazoval zabavo oz. ples, za katerega so izkoristili celoten pros-

tor in izgledalo je, kot da smo tudi mi del te predstave oz. udeleženci plesa. Po krajšem odmoru se 

je predstava nadaljevala (tokrat smo lahko sedeli) in prikazala zgodbo na nam nekoliko bližji 

način, kot sta branje knjige ali ogled filma.  

Angleške dame v čudovitih oblekah in gentlemani v urejeni opravi so publiko popeljali v 19. stole-

tje in takratno družbo, katere del je bil tudi avtor igre Oscar Wilde. Ironija in humor, ki ju je avtor 

vpletel v dramo, sta večkrat nasmejala publiko. K vzdušju so pripomogli tudi uglajeni, sproščeni in 

elegantni igralci, ki so se dobro vživeli v svoje vloge. Ker pa je to delo Wilda obvezno na maturi, 

je za maturante in bodoče maturante koristno, da ga čim bolje spoznamo skozi knjige, filme in ne 

nazadnje tudi gledališke predstave. 

 

 

VITO PODGORŠEK 



KAKO PREPROSTO JE REČI: 
NE VEM 

V torek, 27. januarja, smo se dijaki udeležili okrogle mize v sklopu projekta Dvig socialnega in 

kulturnega kapitala z naslovom Kako preprosto je reči: Ne vem. Okroglo mizo je vodila dijakinja 

Tina Fajs, ki je za začetek predstavila statistiko zaposlitve mladih v Sloveniji. Gostje so bili gospa 

Brigita Kregar Drofenik z oddelka za gospodarstvo Rogaška Slatina, gospa Radojka Petek iz Obrt-

ne zbornice Šmarje pri Jelšah ter Jože Smole, dijak prve generacije maturantov ŠCRS. Vsak od 

njih je predstavil svoje stališče na omenjeno temo.  

 

Še posebej zanimivo je bilo pripovedovanje bivšega dijaka Jožeta Smoleta, ki je predstavil svojo 

zaposlitveno pot od dela v hotelu do službe v Steklarni Rogaška, kjer je zaposlen še danes. Da nam 

znanje odpira vrata v svet, še kako drži. Sam je namreč dobil priložnost, da se zaposli v New 

Yorku, kjer je pridobil veliko delovnih izkušenj. Gospa Brigita Kregar Drofenik je spregovorila o 

zaposlitvi mladih v občini Rogaška Slatina, gospa Radojka Petek pa o delu Obrtne zbornice Šmar-

je pri Jelšah. Vsak izmed udeležencev okrogle mize pa je poudaril, da se je potrebno prilagajati in 

ne pričakovati idealne službe ob prvem trkanju na vrata. 

 

»Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga njen plamen.« John Bellers 

ALEKSANDRA KUNSTEK in  
ALJA KRIŽANEC 



POSEBNI OBISKOVALCI 

Bil je dan pred valentinovim in naslednji dan je bilo valentinovo. Je to uganka? … Ne, seveda ni. 

Govorimo o informativnih dnevih, ki sta potekala v mesecu februarju in sta privabila kar lepo šte-

vilo devetošolcev in njihovih staršev, ki so želeli spoznati izobraževalne programe na naši šoli.  

Osnovnošolce so že pri vhodu pričakali predstavniki Dijaške skupnosti ŠCRS, na vrhu stopnic pa 

so lahko prisluhnili šolskemu radiu Glažovna, ki je naznanjal začetek glavne predstavitve. Za 

devetošolca se je začel predstavitveni program s petjem in šolsko himno, predstavljeni pa so bili 

vsi trije programi na ŠCRS. Zatem se je moral osnovnošolec sprehoditi do posameznih učilnic, 

kjer so dijaki, skrbno pripravljeni na obisk, izvajali aktivnosti, ki jih pogosto ali pa ne tako pogosto 

izvajajo tudi pri pouku. Ko so se predstavitvene ure zaključile, se je bodoči fazanček (morda) vesel 

in poln novih informacij odpravil domov. 

VALENTINA BEK  



»TREBA BO NA FAKS!« 

Pred vsakim bodočim brucem stoji pomembna odločitev, ki zagotovo lahko spravlja ob pamet še 

tako gotove dijake. O tem, kako pomembna je prav(iln)a izbira študijskega programa, ne bomo 

razpredali – to bi bilo že preveč klišejsko. Prav tako vsi vemo, da lahko to velepomembno odloči-

tev olajšajo informativni dnevi, kjer bodoči študenti pridobijo kakovostne informacije in svetovan-

je, spoznajo študente ter zaposlene in si o fakulteti ustvarijo nek vtis. 

Letošnji maturantje so se 13. in 14. februarja mudili v Ljubljani, Mariboru ali morda še kje drugje, 

lovili vlake, iskali fakultete in razmišljali, ali je res »to tisto pravo«.  

Tole so imeli povedati nekateri od njih: 

 

»Odločitev o vpisu na fakulteto, ki smo jo do 5. marca morali sprejeti dijaki 4. letnikov, zagotovo 

ni bila enostavna. Kar naenkrat, po štirih letih nas je zadelo kot strela z jasnega – TREBA BO NA 

FAKS!  

Informativni dnevi, informacije drugih študentov in forumi so bili glavni dejavniki, katerih smo se 

posluževali, če smo želeli izvedeti kaj več o programu, na katerega se želimo vpisati. Seveda so 

bili pri tem ključni še elementi, kot so: kaj nas zanima, zakaj želimo to početi, kakšne so možnosti 

zaposljivosti …  

Sama sem obiskala dve fakulteti – Fakulteto za družbene vede in Zdravstveno fakulteto v Ljubljani 

in moram reči, da me je slednja bolj navdušila predvsem zaradi same predstavitve in 

»domačnosti«, ki sem jo občutila na šoli. Seveda se z vpisom še ne konča naša pot, rekla bi celo, 

da se na nek način šele začne. Uspeh in rezultati mature bodo zagotovo še veliko vplivali na našo 

nadaljnjo pot, zato se splača potruditi.« Tina Fajs 

 

»V času informativnih dni sem obiskala obe filozofski fakulteti, v Ljubljani in Mariboru. Že od 4. 

razreda si želim študirati angleščino, tako da odločitev ni bila tako težka. Odločila sem se za Ljub-

ljano, saj me je enopredmetna smer bolj navdušila zaradi večjega poudarka na književnosti. Tudi 

Ljubljana kot mesto mi je zelo všeč, prav tako se mi zdi super, da je Filozofska fakulteta blizu cen-

tra.« Jasmina Kovačič 

 

»Da si bom ogledala fakultete že letos, sem se odločila, ker niti približno nisem vedela, kaj naj 

grem študirat. V petek sem šla na Pravno fakulteto v Maribor, nato pa sem si v Ljubljani ogledala 

še Fakulteto za arhitekturo in urbanizem. Čeprav se še vedno nisem dokončno odločila, katero 

fakulteto bom izbrala, mi bodo letošnje izkušnje zagotovo prišle prav, ko se bo potrebno dokončno 

odločiti.« Marina Hustić 

TINA FAJS 



ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA KLJUČ DO LEPE 

KOŽE 

Bi tudi vi želeli čisto, lepo in brezhibno kožo? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, vas vabim 

k branju naslednjega članka. 

Kako poskrbeti, da bo moja koža, predvsem na obrazu, lepa, brez nadležnih mozoljev? Menim, da 

je to vprašanje vprašanje prav vsakega mladostnika.  

24. februarja je na naši šoli za dijake 1. letnikov potekalo predavanje na temo osebne higiene in 

nege kože. Obiskala nas je gospa iz nam vsem dobro znane Afrodite, ki nam je dala kar nekaj kori-

stnih nasvetov, ki nam bodo pomagali pri negi kože, kakršno si želi prav vsak izmed nas. 

Preden se začnemo pogovarjati o vseh mogočih kozmetičnih izdelkih, ki so ustvarjeni za nego 

kože, je prvi korak do zdrave in čiste kože zdrava prehrana. Zato poskrbite za to, da v svoj organi-

zem vnesete čim več sadja in zelenjave in pa predvsem čim manj čokolade in ostalih sladkarij. 

Pomembno je tudi to, da vsak dan spijemo dovolj vode. Da bo naša koža brezhibna, pa je treba 

poskrbeti tudi za to, da smo vsak dan čim manj izpostavljeni stresu (če je v današnjem času to 

sploh še mogoče).  

Dekleta, ki vsakodnevno uporabljate ličila, vsak dan poskrbite, da pravilno očistite obraz (mleko 

za čiščenje obraza, gel, tonik, krema), zato, da koži pustite dihati in se čez noč ''odpočije''.  

Torej: zdrava prehrana, dovolj vode, čim manj stresa, pravilni kozmetični izdelki in vaša koža bo 

zablestela.  

LARA TEPEŠ 



OPTIČNI SEJEM V MILANU 

Najbolj mi je bil všeč stolp v Pisi. Zelo je zanimiv, 

ker je nagnjen na stran. Všeč so mi bili tudi špageti, 

ki so bili za kosilo v vasici ob morju.  

David, 2. c 

 

V spominu mi je najbolj ostalo področje Cinque Ter-

re, ki je dobila ime po petih vasicah, ki so ob morju. 

Eno smo tudi obiskali. 

Miha Š., 2. c 

 

Moram vam povedati, da mi je bilo vse všeč. Res sem 

se zabaval. 

Miha V., 2. c 

 

Na ekskurziji sem mi je v spomin najbolj vtisnil opti-

čni sejem v Milanu, kjer smo lahko videli veliko zani-

mivega. Všeč mi je bilo tudi, da smo blizu hotela, 

kjer smo bili nastanjeni, imeli plažo. 

Sanja, 3. c 

 

Zelo mi je bila všeč Pisa. Tudi na sejmu je bilo super. 

Hotel je bil lep, kul pa je bilo, da smo bili blizu mor-

ja.          

       

Urša R., 3. c 

 

Celotna ekskurzija je bila neponovljiva in super. Še 

boljši pa prosti čas, ko smo si lahko sami ogledali 

znamenitosti mest in se zabavali. Najboljši pa je bil 

optični sejem, na katerem smo se naučili in videli 

ogromno novih zanimivih stvari.        

  

Klara, 2. c 

 

Najbolj mi je bila všeč Pisa, kjer je zelo lepo.  

        

Darian J., 2. c 

LUCIJA POLAŽER 



ODMEVNA ILIADA 

Zadnji mesec v medijih še posebej veliko slišimo o predstavi Iliada. Nastopajoče znane slovenske 

igralce na odru Cankarjevega doma smo si 23. 2. 2015 ogledali tudi mi, dijaki prvih in drugih let-

nikov. S predstave smo odšli z odprtimi usti - se vprašate, zakaj?  

V Cankarjev dom smo se odpravili (nekateri prvič) seveda urejeni, udobno smo se namestili na 

sedeže v dvorani in pričakovali začetek predstave. Navdušeno smo spremljali predstavo. Ta je tra-

jala kar tri ure in čeprav smo se na začetku malce pritoževali, smo v drugi polovici vzeli besede 

nazaj. Igra se je začela malce monotono, vendar zelo umetniško naravnano; težko je opisati, kako 

je potekala, vendar lahko le rečem, da je vredna ogleda. Konec nas je osupnil - mrtvi pujs, razbija-

nje dojenčka, gola telesa, nenavadno petje … Bilo je pestro. Takšnega razpleta iz mirnega začetka 

nismo pričakovali. Seveda so tisti, ki Iliade niso prebrali, predstavi zelo težko sledili, a tudi ostali 

smo jo morali pozorno spremljati, saj sta bila tako govor kot sama igra kar zahtevna. Vendar upa-

mo, da bo podobnih ogledov gledaliških predstav še veliko! 

 

Izjave dijakov:  

Kaja Kuraj: »Da si samo igro razumel, je bilo zelo pomembno že predhodno razumevanje zgodbe, 

saj je imela precej težko razumljivih delov. Igra je bila zelo dramatična in nas je s prizori večkrat 

tudi šokirala.« 

Alja Poharc: »Predstava je bila zelo dobro pripravljena, vendar si se moral vanjo zelo poglobiti, da 

si vedel, za kaj gre«. 

Jan Ogrizek: »Po mojem mnenju je bila predstava res nekaj enkratnega, čeprav si moral zelo dobro 

poznati vsebino Iliade, saj si ji drugače zelo težko sledil. Igralci so na odru svoje vloge odigrali res 

super«. 

MAJA ULAGA 



DVA POPOLDNEVA DRŽAVLJANSKE 

KULTURE  

Medtem ko so nekateri po napornih četrtkih v pričakovanju petka odhiteli domov, smo dijaki 3. a 

in 3. b dva popoldneva preživeli v šoli. No, na našo srečo ni šlo za navaden pouk, ampak obvezno 

šolsko vsebino, imenovano državljanska kultura.  

Prvi del smo dijaki že opravili v jesenskih dnevih. Takrat smo dobili naslove za predstavitve, ki 

smo jih morali pripraviti doma. Prav te pa smo zdaj predstavili razredu. Teme so bile najrazličnej-

še. Kljub naslovu (državljanska kultura) ni šlo samo za politične zadeve. Res je sicer, da so bile 

prisotne v kar precejšnem številu referatov, a smo se dotaknili tudi drugih področij. Številne raz-

prave so se razvile ob precej vsakdanjih in nam bližjih temah, kot so trgovina z organi, pornografi-

ja, verouk v šoli ... Kljub temu, da je večina dijakov verjetno kar vesela, da je s celodnevnimi 

obveznimi prisotnostmi na šoli zaključila, smo zagotovo pridobili kar nekaj novega znanja. Razvi-

jali in dopolnjevali smo pogovorne, razpravljalne in prepričevalne spretnosti, urili nastope pred 

razredom in pogosto tudi razgibali obrazne mišice – tako ali drugače!  

PIA NOVAK 



OBLEKA √ ČEVLJI √ PRIČESKA √ VELIKO 
DOBRE VOLJE √ 

Maturantski ples. Eden izmed dogodkov, ko mora biti vse popolno in ne sme manjkati nič, če želi-

mo zasijati v vsej svoji lepoti. Seveda so za to potrebne predhodne priprave. Kako so se na veliki 

večer pripravljali naši maturantje, preberite v naslednjem prispevku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Najprej sem si na spletu ogledala, kakšne obleke so letos »in«; ker sem bila v dilemi, sem se odločila za svojo najlju-

bšo barvo, model pa so mi izbrali kar drugi, saj so obleko naročili. Potem so sledili še dodatki -  ogrlica, zapestnica, 

uhani …  in še pika na i - frizura in petke. Vse je moralo biti popolno za to posebno priložnost.« Tjaša Volavšek 

 

»Najlepšega večera v naših življenjih smo se vsi zelo veselili, neučakano smo ga pričakovali in kar naenkrat je bil tu. 

Dan je bil zelo dolg, poln priprav in živčnosti. Že zjutraj je bila na vrsti pričeska. Ko sem bila gotova v frizerskem 

salonu, ni minilo niti pol ure, ko sem pot že nadaljevala v drugi salon, kjer so mi uredili nohte in make-up. Obleka je 

bila ves čas pripravljena, da jo nadenem in se podam v večer. Čas je kar prehitro tekel in naenkrat je bila ura pol šti-

rih, ko smo vsi urejeni in nestrpni prišli na generalko. Seveda brez manjših zapletov ni šlo, vendar ti naj ostanejo skri-

vnost, končni izid je bil namreč čudovit in skupaj smo preživeli nepozabno noč.«  Urša Medved 

 

»Obleko in čevlje sem si priskrbela že mesec prej, eleganco pa sem poudarila še z zlato torbico in šalom. Da bi ta 

večer izgledala kar se da svečano, sem nekaj ur pred prireditvijo odšla k frizerju in si uredila nohte. Make-up sem 

zaupala svoji sestri, ki je s svojimi spretnostmi navdušila. Sam večer je bil nadpovprečno odličen in prepričana sem, 

da bom še dolgo govorila o tem dogodku, ki mi je prebudil mnoga čustva, spomine in trenutke mladostne razigranosti, 

ki me bodo za vedno povezovali s ŠCRS.« Sara Jug  

 

»Najprej sem na internetu brskala za različnimi modeli oblek, ki so mi bili všeč. Zatem sem šla na lov za blagom in na 

veliko presenečenje dobila takšnega, kot sem želela. Mesec dni pred začetkom pomembnega dogodka sem svoje skice 

in zamisli posredovala še svoji šivilji, s katero sva skupaj uskladili ideje. Na dan maturantskega plesa sem šla najprej 

k frizerju, na make-up in nato še na manikuro. Seveda sem morala trenirati tudi govor in si dobro ogreti glasilke. 

Večer je bil edinstven in mislim, da je (skoraj) vse izpadlo tako, kot smo si zamislili.« Estera Gjuras 

 

TINA FAJS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Priprave na maturantski ples so se v bistvu začele že konec oktobra s plesnimi vajami, zares intenzivne pa šele v sre-

dini februarja z iskanjem maturantske obleke, kjer je poleg dobrega videza veliko vlogo igrala še cena celotne obleke. 

Samo iskanje sem začel bolj na moderen način preko interneta, na koncu pa sem nakup opravil v znani trgovini. Za 

celoten maturantski komplet sem porabil približno 150 evrov, kar se mi še ne zdi tako drago. Torej, obleko sem dobil, 

ostala je le še frizura. Pri odločitvi glede frizure mi je veliko pomagal frizer in z njegovim nasvetom sem bil zelo zado-

voljen. Tako pripravljen sem  na dan maturantskega plesa kljub prostemu petku vstal zgodaj (ob sedmih), zloščil čev-

lje, poiskal in še enkrat preveril stanje obleke, opral avto (ker se na ples nisem želel pripeljati z umazanim) ter se toč-

no ob dvanajstih napotil v Slatino, najprej k frizerju (da mi je seveda naredil frizuro) in nato na generalko. Zdaj lahko 

rečem, da so bili vsi četrtki, preneseni megabajti in pregledane slike v zadnjem mesecu vredni lepote maturantskega 

večera.«  

Jernej Mlinarič 

 

»Obleko sem kupila v Ljubljani. Dan je minil zelo hitro, dopoldan sem preživela pri frizerju, make-up in nohte pa sem 

si uredila sama doma. Večer je minil zelo hitro in mislim, da si bomo to posebno noč vsi dobro zapomnili.« Maša Šra-

mel 

 

»Moj DAN D se je začel čisto normalno, mislila sem že, da je nekaj narobe, saj sploh nisem dojemala, da je na ta dan 

maturantski ples. Najprej sem se že mislila odpraviti v šolo, nato sem zagledala svojo obleko na obešalniku in potem 

mi je “kliknilo”. PANIKA. FRIZER. LIČENJE. PAZI NA FRIZURO, DA SE NE POKVARI. NE DOTIKAJ SE SVOJE-

GA OBRAZA. NE POZABI OBLEKE. AJA, KJE SO ŠTIKLE?? Tako nekako je izgledalo, zraven so postali panični še 

vsi ostali družinski člani.  

Sledila je generalka ob 16. uri in takrat sem se sprijaznila s tem, da bo, kar bo. Edina skrb tistega večera je bila, da ne 

padem ali pa poljubim tal med plesom, ko me najavijo. S soplesalcem sva vse izpeljala gladko in lahko rečem, da je bil 

večer čaroben, saj se mi je vtisnil v spomin kot eden izmed najlepših.« Azra Mušić 



ŽIVLJENJE Z GLASBO IN  
DOBRODELNOSTJO JE LEPŠE 

Če si človek želi živeti sreče 

polno življenje, se mora kot 

iskalec vedno novih navdihov 

podati v različne smeri umet-

nostnega izražanja. Kadar pri 

tem stori nekaj posebnega, 

privlačnega in dobrega za 

sočloveka, se trud za tako 

srečo zagotovo povrne.  

V četrtek, 12. marca, smo bili 

priča izjemnemu glasbenemu 

doživetju – Dijaška skupnost 

ŠCRS je pripravila dobrodel-

ni koncert z namenom zbrati 

sredstva za ureditev priredit-

venega parka pred šolo. 

Povezovalca presenetljivo 

dobrega in odlično izvedenega programa, Estera Gjuras in Tomaž Zorin, sta nas pred vsakim 

novim nastopom seznanila z nastopajočimi in z njimi povezanimi zanimivostmi. Ana Ferme je kot 

prva nastopajoča s skupino 500m, tremi saksofonisti ter še dvema backvokalistkama izvedla izje-

men glasbeni nastop. Izredno talentiran violinist Luka Drofenik, ki obiskuje 1. letnik ŠČRS, je s 

svojo violino dokazal, da ima zasluženo za sabo že veliko uspehov na področju glasbe. Tudi Bend 

Gimnazije Slovenske Konjice nas ni pustil malodušne, saj se je ob njihovemu nastopu na odru zvr-

stil velik spekter različnih instrumentov, od bas kitare, dveh električnih kitar, bobnov, klavirja do 

dveh saksofonov, zapela pa sta kar dva pevca. Sledila jim je mlada skupina petih vokalistov, ime-

novana Za5. Njihov očarljiv nastop je bil pravi za otvoritev edine plesne točke, ki sta jo izvedli 

Anja Prešern in Urša Medved, zelo dobri plesalki in hkrati dijakinji ŠCRS. Sledil je nastop pevke 

Sandre Petek, za njo pa je nastopil Ansambel Zadetek – trije zabavni fantje, ki so polni energije in 

so s svojo karizmo nekatere pripravili celo do vriskanja. Zadnja nastopajoča dijakinja ŠCRS je bila 

Nika Kunst. Ob njenem čudovitem petju je lahko vsak pozabil na skrbi in se prepustil melodiji. 

Povezovalca sta za njo napovedala še zadnji nastopajoči bend Social Blue, ki se posveča pisanju 

avtorskih pesmi in ima na tej poti še veliko možnosti za uspeh.  

Povezovalca sta se na koncu zahvalila vsem, ki so omogočili ta koncert. To so vodstvo ŠCRS, uči-

teljsko-vzgojiteljski zbor, Kulturni center Rogaška Slatina, Mladinski svet Občine Rogaška Slati-

na, Glasbena šola Rogaška Slatina, MOS Servis d. o. o., Steklarna Rogaška d. o. o., Andrej Jago-

dič s. p., Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Gic gradnje d. o. o., Droga Kolinska d.d., Mesnice Žerak 

d.o.o., Am-Am mesnica in trgovina in TALUM Tovarna aluminija d. d. Kidričevo. Zahvala velja 

tudi vsem posameznikom, ki so prispevali v šolski sklad. 

 

VALENTINA BEK 



DIY 

DIY: pričeske za posebne priložnosti ali pa tudi kar za vsak dan  
 

Poglejmo, kako si lahko v manj kot 15 minutah na enostaven način uredimo lase brez obiska fri-

zerja. Če imate zjutraj malo več časa, lahko poskusite s katero izmed spodnjih možnosti. 

JASMINA KOVAČIČ 

 

 
 

 



ŠCRSKOP 

FAZANČKI 

Še malo, še malo in bodo počitnice. Toplejši dnevi vam bodo dali voljo in zagon, da dokončate, kaj ste začeli. Ampak 

biti morate pozorni, da ne boste zapostavljali prijateljev, zato se odpravite z njimi na daljši sprehod v naravo, sproščen 

klepet vam bo dobro del. Konec meseca boste čisto v metuljčkih - le kdo bo ta srečnež, srečnica?  

 

BIVŠI FAZANČKI 

Jah, škoda je že narejena, ampak nič še ni izgubljeno. Če se boste zdaj pravilno lotili dela, se lahko še hitro poberete. 

Če pa še boste kar nadaljevali z lenarjenjem, potem pa veliko sreče pri uresničevanju vaših ciljev. Kar se pa denarja 

tiče, bo ta mesec kar ravnodušen. Potrudite se, da ga bo še ostalo kaj v hranilniku. Kljub vsemu vam bo mesec naklon-

jen.  

 

BODOČI MATURANTJE 

Razveselilo vas bo nekaj novic, povezanih s šolo. Preživite več časa z družino in jim zaupajte svoje sanje, saj boste 

potrebovali njihovo podporo, da jih boste lahko uresničili. Planet Merkur bo v sredini meseca prinesel spremembe, ki 

jih niste pričakovali. Odzovite se pozitivno, saj boste le tako lahko dosegli popolno zadovoljstvo.  

 

MATURANTJE 

Najboljša noč v letu je za vami, konec blišča in fancy oblek. Na žalost morate nazaj v realnost, kjer vas čaka stresno 

obdobje. Vpisi, strah pred omejitvami … MATURA??!! Ojej, poskusite se soočiti kar se da umirjeno, uspeh bo zago-

tovljen. Hormon kortizol, ki se sprošča ob stresu, neuravnotežena prehrana, premalo spanja lahko vplivajo na mozolja-

vost kože, zato si privoščite masko in obrazni peeling. 

 

UČITELJI 

Pozitiva bo kar žarela iz vas, le poskušajte jo ohraniti do konca meseca. Pomladni dnevi vam bodo prinesli dovolj 

energije, ki jo boste potrebovali za popravljanje testov in mirjenje razposajenih najstnikov. V sredini meseca bodite 

previdni na cesti, posebej pazite na petek 13. Z družino se odpravite v planine, kjer boste lahko pozabili na tegobe, ki 

se lahko pojavijo ob koncu meseca.  

ALJA&INES 


