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KDO SMO MI? 

»Ubrati prave poti, 

spoznati prave ljudi, 

storiti prave reči 

ter v sebi in drugih najti le dobre stvari.«  

 

Vsi dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina smo izbrali enako pot – obiskujemo isto šolo, 

ki jo vedno opisujemo kot majhno šolo, na kateri se vsi poznamo. Pa vendar, ali je to 

res?  

Smo majhna šola, a nas je vseeno zelo veliko. Vsak dan na šoli vidimo veliko obrazov, 

nekatere poznane, nekatere le na videz, nekateri pa se nam včasih zdijo popolnoma novi. 

Res je, da smo med seboj dobri prijatelji in da bi morda vsak lahko rekel, da iz prav vsa-

kega razreda pozna vsaj nekoga. Prav gotovo pa na naši šoli ni junaka, ki bi poznal zares 

vse!  

Vsak posameznik predstavlja delček svojega razreda in vsi razredi skupaj predstavljamo 

našo šolo. Prvi, drugi, tretji in četrti letniki, kdo smo mi? 

Kaj nas združuje? Kateri so naši najljubši spomini? Kateri predmet imamo najraje in 

kateri profesor se nam zdi najbolj zanimiv? 

 

Preberi si in nas spoznaj malo drugače! 

Teja Boršić 



1. A 

 

Srednja šola je za vsakega velik izziv. Naenkrat dobiš nove učitelje, hodiš na novo šolo, 

okoli tebe nastane nova skupina ljudi, s katerimi boš naslednja štiri leta delil svoje življe-

nje.  

1. a je razred športnikov, glasbenikov in glasbenic, posebej pa so navdušeni nad nogo-

metom.  

KARIN so sošolci opisali kot prijazno in pozitivno, povedali pa so tudi, da je zelo do-

bra v matematiki.  

Zavzeti »fuzbaler« po imenu DAMIR je totalna Viola. 

JAN KUNEJ ni največji ljubitelj morske hrane – še posebej ne mara lignjev. Tako 

kot Damir, podpira Viole, saj je tudi sam športnik. 

TJAŠA je zavzeta navijačica Barcelone, ukvarja se s karatejem, igra pa tudi kitaro.   

Fantje v tem razredu resno obožujejo nogomet in šport na splošno. Eden izmed njih je 

tudi LUKA, ki prav tako navija za Viole, seveda pa je zanj pomembna tudi vsaka no-

gometna igra, v kateri igra Barcelona. 

JAN trenira karate, navija za Maribor, zanimivo pa je, da je dvojček. 

SIMONA SREBOTA  so sošolci opisali kot zelo smešnega, sam pa je povedal, 

da zelo rad spi in obožuje dobre špagete. 

Tudi BOR se ukvarja s karatejem, navija za Real, poleg tega pa je v razredu eden 

izmed zabavnih učencev, ki z lahkoto nasmejijo ves razred. 

MAJA je ena izmed glasbenikov v tem razredu. Ob igranju flavte odlično poje, njena 

najljubša sladica pa je vsem ljubi sladoled. 

ŽANA se kot tipična najstnica zanima za računalniške igrice. Najbolj jo zanimajo 

Simsi, je malo bolj asocialna, sama pa nam je povedala, da se po dolgem šolskem 

dnevu najbolj veseli še kako potrebnega spanca. 

Nikita Kokot 



Državna prvakinja v plesu, NEJA, svoj prosti čas rada preživi zunaj ob plesu ali dru-

gih aktivnostih.  

Še en ljubitelj nogometa je LEON, pravi matematik, katerega ljubezen do živali 

(predvsem do svojega psa) je znana vsem sošolcem. 

Predsednik razreda ŽAN je miren fant, ki ga po težkem tednu v šoli najbolj razveselijo 

odlični čevapčiči. 

Košarkar ALJAŽ zna igrati kitaro, zelo rad pa se ukvarja s športom. 

ROKOVA najljubša hrana je pica; tudi on igra kitaro, kar ga zelo veseli. 

V naravi čas najraje preživi TOMAŽ, katerega skriti talent je reševanje matematičnih 

primerov. 

SIMON ŠIPEC je po mnenju sošolcev tih fant, ki je izjemno  pameten in vedno pri-

pravljen pomagati. 

Kot razred so povedali, da se najbolj »zabavajo« pri urah fizike, zato je profesor Hart-

man njihov najljubši učitelj. Upajo, da bodo letošnje leto dokončali s čim boljšimi oce-

nami, prav prileglo bi se pa čim več počitnic. Seveda pa kot vsi učenci komaj pričaku-

jejo zaključni izlet. 
 

Tudi njihovo razredničarko, profesorico ALENKO VIRANT, sem povprašala, kak-

šno je njeno mnenje. Povedala je, da kot enota dobro funkcionirajo, da so umirjeni, 

zbrani, korektni in odprti. Drug drugemu lahko zaupajo, razredničarka se na njih lahko 

zanese. So zelo enotni in sposobni, po mnenju profesorice Virant imajo velik potencial, 

ki se bo z leti samo večal. 



Kot nešteto dijakov po vsej Sloveniji 

je tudi letošnji 1. b Šolskega centra 

Rogaška Slatina 1. septembra začel 

na dnu prehrambne piramide. To po-

meni, da jim je zraslo perje in so od 

zdaj naprej fazani. Tako se bodo lah-

ko počasi začeli nostalgično spomi-

njati osnovne šole in tarnati o neob-

vladljivi količini dela, ki jim ga nepre-

stano potiska v roke gimnazija. Zdi 

se, kot da so še včeraj stali na valeti 

pod množico balonov in peli razredno 

himno, zdaj pa so že pred vrati novega obdobja, ki jih bo pri nas držalo kar štiri leta in je 

odločilnega pomena za njihovo nadaljnjo življenjsko pot. Ob takem razmišljanju bi se 

vsakdo ustrašil, vendar, ali je res tako hudo? 

Začnimo, kot se vendarle spodobi, na začetku. Prvi dan je za vsakega dijaka oziroma fa-

zana nekaj posebnega, če si to prizna ali ne. Na naši šoli tradicija markiranja mladega 

perja z alkoholnimi flumastri še ni množično ustaljena, zato so jo naši pripadniki generaci-

je 2001 odnesli lažje kot mnogi bivši sošolci in sošolke. Njihove fazanske barve so krasili 

številni f-ji in razne ilustracije, pa vendar ni bilo prehudo, predvsem na račun odsotnosti 

dijakov četrtih letnikov, ki so še bili na maturantskem izletu. Le-ti so nazaj, v svoje 

najpomembnejše leto, prišli spočiti 

in pripravljeni na nove izzive in pa 

tudi fazane, ki jih morajo kot najsta-

rejši dijaki na šoli posebej pozdravi-

ti. Ker so bili še kar polni dobre 

energije, ki jim jo je vnesla Španija, 

so morda fazanom nekoliko priza-

nesli, to pa ne pomeni, da na ŠCRS 

fazanom ne znamo pripraviti prave 

dobrodošlice. Čakalo jih je namreč 

tudi fazaniranje. 

 

BITI FAZAN 
SKOZI OČI 1. B  

Zala Vipotnik 

 

 



Fazaniranje je proces, ki pripomore k temu, da fazani čimprej odvržejo perje. Prestati mo-

rajo vrsto nalog in na koncu še opraviti zaprisego. Častna naloga snovanja fazaniranja 

pripade verjetno najboljšim kandidatom – dijakom četrtih letnikov. Ti nas vsako leto znova 

presenetijo z novimi igrami, ki spravljajo fazane v zadrego: od prenašanja sadja in vode z 

raznimi deli telesa do kvizov – prostora je bilo za vse. Zaključek pa je bil, kot je zdaj že v 

navadi, opravljen na koruzi. Fazani so jasno in glasno med klečanjem ponavljali zaprise-

go. Da se je le še držijo. 

Prvi dan je po njihovih besedah povprečen fazan iz 1. b preživel zadržano. Pravijo, da so 

si tisti, ki se med seboj niso poznali od prej, nove neznane obraze ogledovali z varne raz-

dalje in so se pogovori razvili šele kasneje. Tako je bilo v razredu opaziti skupinice dija-

kov, katerih člani so bili stisnjeni skupaj, da so se oddaljili od drugih skupinic. Tu in tam se 

je našel kdo, ki mu takšne situacije niso problem, in začel pogovor. Večinoma so teme 

tekle okoli šole in je bilo skupne interese težko najti, tekom prvega tedna pa je začetna 

previdnost vztrajno plahnela in začela so se tkati prijateljstva. 

Ko smo analizirali stanje od prvega dne pa do zdaj, smo ugotovili, da so poleg novih prija-

teljev nastali tudi mnogi vtisi. Velika večina od teh je dobrih, saj so fazani povedali, da je 

šola presegla pričakovanja, profesorji pa so raznoliki, vsak po svoje zanimiv. Po njihovih 

besedah je najboljši predmet zaenkrat slovenščina, ker so jim zelo všeč debate in literatu-

ra, ob katerih se tudi bolje spoznavajo. Njihov najljubši čas dneva pa je vendarle malica, 

ob kateri se tudi zdaj že na veliko pogovarjajo.  

V 1. b najdemo dijake z vseh vetrov, pretežno pa prihajajo iz Rogaške Slatine. Mnogi v 

razredu se ukvarjajo s športom, nekaj je tudi umetnikov, pa tudi glasbenikov ne manjka. 

Ker so tako raznoliki, so se z izzivi, ki jih prinaša prehod iz osnovne v srednjo šolo, nekoli-

ko lažje spopadli in se povezali. »Pričakovali smo, da bo hujše. Vsi so nas strašili o sred-

nji šoli, ampak zdaj vidim, da je bilo to povsem mimo. Pomaga pa tudi, da smo se ujeli kot 

razred,« je povedal eden izmed dijakov. 

Letošnjim fazanom, kot tudi večini 

poprej, se je bilo najtežje navaditi 

na novi sistem. Pravzaprav ta pri-

lagoditev še zmeraj poteka, so po-

vedali. Navaditi se je bilo treba na 

povsem novo okolje in ljudi. Seve-

da pa je to povsem normalno in ni 

zato nič narobe, tudi če bodo 

»odvrgli perje« oziroma dobili prvo 

enko že septembra. Strinjali so se, 

da se učimo na napakah.  

 



Za letošnje fazane in tudi njihove naslednike torej še par besed za konec – srednja šola 

je razgibana kot malokaj drugega. Tukaj se rodijo nova prijateljstva in ugasnejo stara, um 

postane modrejši. Sčasoma vsi dijaki ugotovimo, da ocene ne merijo vedno realnega 

znanja, da ena slaba ocena ne pomeni konca sveta in pa tudi, da se je zanje kljub temu 

vredno potruditi. Prav trud pa nam razkrije stvari, ki jih še sami nismo vedeli o sebi. Poka-

že nam, kaj vse smo zmožni narediti, če vložimo nekaj dela v to, kar imamo radi ali pa 

tudi malo manj radi. Skozi čas se bodo zgodile mnoge stvari, tako dobre kot slabe, ven-

dar je najpomembnejše, da vsako od njih vzamete kot nauk in ste hvaležni, da se je zgo-

dila, ker vam je dala pomembno lekcijo ali pa čudovite spomine. Naj vas v teh štirih letih 

spremlja otroškost, ki ste jo s seboj prinesli še od prejšnjih let, in naj ne ugasne tudi, ko 

boste te klopi že zapustili. 



Biti fazan je nekaj posebnega. Zate je vse novo, novo okolje, novi sošolci, novi profesor-

ji, a na vsako spremembo v življenju se je treba navaditi. Tudi jaz in Urši smo to že izku-

sili lani in po pravici povedano, nas je bilo kar pošteno strah, kakšen bo prvi šolski dan. 

A smo se zelo motili. Vsi profesorji so nas s svojo pozitivno energijo pozabavali, spravili 

v dobro voljo in prvi šolski dan sploh ni bil tako slab, kot smo pričakovali.  

No, to leto pa smo mi želeli povprašati 1. c razred, program tehnik optik, kako so preži-

veli oziroma kako preživljajo prve tedne na šoli in kakšni so njihovi prvi vtisi o sošolcih in 

sošolkah. 

Zaupali so nam veliko stvari. Tako kot vsakemu fazančku je bil tudi njim prvi šolski dan 

sprva kar stresen, a so se kmalu z vso pozitivno energijo sprostili. Sošolci so vsem zelo 

všeč; mnogo dijakov prihaja iz različnih krajev v Sloveniji in vsak ima za sabo kakšno 

zgodbo. Kot razred menijo, da so se že na začetku zelo povezali in upajo, da bo tako 

tudi ostalo. Obožujejo našo šolsko kuhinjo, saj vsi pravijo, da je hrana zelo okusna. Všeč 

jim je seveda tudi naša prekrasna šola, ki se lahko pohvali z novo učilnico v pritličju, ki je 

lepih živih barv.  

 

 

1. C  
BITI FAZAN  

Urša Podgoršek 
Anže Novak 

Urša Čobec 



Že prvi dan jih je sistem razdelil v dve skupini, zaradi česar se dijaki prve in druge skupine 

še ne poznajo tako dobro. Ampak do konca šolskega leta je še kar dolga pot in na tej poti 

se zgodi mnogo vzponov in padcev in le s pomočjo dobrih prijateljev bodo uspeli. Mnogi 

so si zadali cilj, da se bodo trudili tudi v srednji šoli, tako kot so se v osnovni; želijo spoz-

navati nove prijatelje, pomagati drugim v stiski in postati zgled drugim dijakom na naši šo-

li. Zaupali so nam, da jim je najboljši predmet v šoli seveda praksa, najbolj se pa zabavajo 

pri športni vzgoji.  

 

Odgovorili so nam tudi, da se pri izbiri predsednice niso dolgo in težko odločali, saj so ne-

kateri že po prvih vtisih videli in vedeli, da je ta oseba primerna. Veronika je pridna, že v 

prvih dneh je sošolcem priskočila na pomoč, odlično se znajde tudi v različnih situacijah. 

Vedo, da se bodo v tem in prihajajočih šolskih letih naučili mnogo stvari, znati bodo morali 

delati kot tehnik optik in komunicirati z ljudmi.  

 

Povedali so nam, da se najraje učijo v skupinah ali pa z miselnimi vzorci, saj si tako snov 

hitreje zapomnijo in tudi dlje časa jim ostane v spominu. Tudi mi smo jim zaupali nekatere 

stvari, npr. naj držijo kot pravi ''tim'', uživajo še ta prelepa najstniška leta in predvsem to, 

da naj bodo pridni v šoli, saj se s trdim delom in vztrajnostjo daleč pride.  

1. c oddelek 

Program: Tehnik optik 

Št. dijakov: 30 

Predsednica: Veronika Preložnik 

1. skupina: 16 

2. skupina: 14 



Biti nov dijak na šoli je lahko kar stresno. Biti nov dijak v novem kraju ali državi pa je za 

marsikoga pravi izziv. Dijaki 1. d pa kljub temu v novem okolju ne zaznavajo prevelikih 

sprememb, saj menijo, da so se na novo šolo v preteklem mesecu že kar dobro navadili. 

Vedno nasmejan in vesel razred se je namreč opisal takole: 

 

Naš razred je, kot vas večina verjetno že ve, 

sestavljen iz 17 učencev. V njem je 15 Hr-

vatov in 2 Slovenca. V razredu prevladujejo 

fantje, ki jih je 11, medtem ko nas je deklet 

le 6.  

Radi se nasmejimo šalam in norčijam, pa 

čeprav te včasih sploh niso smešne. Kljub 

temu, da imajo nekateri velike težave z jezi-

kom, se med seboj kar dobro razumemo. 

Moramo priznati, da se hrvaški dijaki učijo 

zelo hitro in da jim gre odlično.  

V razredu imamo tri dijake, ki svoj prosti čas 

radi preživijo ob svojem instrumentu. Vsem 

skupaj pa je vendarle glasba skupen inte-

res. V prostem času nam melodije znanih 

pevcev mnogokrat krajšajo čas. Karakterno 

se med seboj precej razlikujemo, kar pa se 

vidi tudi v našem okusu za glasbo. Ker ima 

vsak svoj okus za glasbene zvrsti in ker še 

nismo preživeli veliko časa skupaj, še nima-

mo razredne pesmi, ki bi nas povezovala. 

Seveda pa upamo, da bomo to kmalu našli. 

 

1. D 

 

Mojca Senica 



Zjutraj, ko čakamo na pouk, se največkrat zberemo kar na kavču pri vhodu v dijaški dom, 

kjer dan začnemo z zanimivimi temami. »Smeh je pol zdravja« bi lahko bil moto našega 

razreda, saj se, tako kot tudi preostanek dneva, že zjutraj veliko nasmejimo. 

Zaradi ločevanja razreda v dve skupini se sicer še ne poznamo najbolje, vendar pa bodo 

štiri leta več kot dovolj časa, da se vsi med seboj zares dobro spoznamo.  

Največ lepih trenutkov si delimo med prakso, ki je tudi eden izmed naših najljubših pred-

metov. Vedno, ko se vračamo s prakse v šolo, veselo klepetamo, pa tudi če je naša tema 

pogovora le to, h kateri uri gremo in koliko ur še imamo na urniku.  

Kot je rekel naš razrednik, smo živahni, a prijetni. Upamo, da bo tako tudi ostalo in da bo-

mo na Šolskem centru Rogaška Slatina preživeli nepozabna štiri leta! 



2. A  
EKIPA, DA TE SKIPA 

Če bi nas vprašali, bi vam rekli, da v našem razredu ni nič posebnega. Smo povsem obi-

čajni najstniki z veliko potrebo po spanju, hrani in lenarjenju. A če podrobno pogledate, 

vidite marsikaj ne tako običajnega. Našo ekipo sestavlja 9 fantov in 13 deklet pod vod-

stvom profesorice BERNARDE LEVA. Vsak izmed nas je na svoj način »unikaten«, 

kljub temu pa smo složni in skupaj sestavljamo funkcionalno enoto. Čeprav nimamo skup-

ne pesmi, se pogosto iz klopi fantov sliši kakšna domača, s strani punc pa kakšna bolj an-

gleška. Smo zelo delavni in marljivi, zato se zagotovo najbolj zabavamo pri predmetu slo-

venščine, kjer pogosto slišimo znani stavek profesorice Metke Leljak: ,,Franček, just do 

it!'' 

Pa začnimo z naaajbolj mirnim, a pred testom zelo paničnim ANDREJEM. Andreja bi 

lahko opisali kot matematičnega genija, on je t.i. »mini Einstein«. Marsikdaj nas pri uri reši 

z razlago snovi, da vsaj nekaj malega razumemo.  

Sledi energičen in glasen LUKA. Njegova energija je vedno premo sorazmerna s temo 

pogovora in snovi, najbolj pa se veseli na njemu zelo domačem košarkarskem igrišču.  

 

PATRIK ČERNOŠA je znan po svojih »zanimivih« zvokih, ki jih spušča pri urah angle-

ščine. Med slovenščino ga profesorica mnogokrat zasači tudi »na Havajih«.  

 

Sledi razredni »fitness boy« MATIJA, ki dokazuje, da mišice ne rastejo na drevesih, am-

pak kar na njem samem. Seveda pa po telovadbi zelo rad zaspi, pa četudi je takrat pouk. 
 

ŠPELA je razredni Mozart, ki nas s svojim čudovitim glasom in ob spremljavi violine po-

pelje daleč od šole, kar je včasih nujno potrebno. 

 

Laro vsi poznamo kot najbolj »na chill« osebo v razredu, ki se ne obremenjuje, če 

pouk predolgo traja, ampak že zjutraj razmišlja o zadnjem šolskem zvoncu.  
 

Ljubitelj nemščine in nogometa, imenovan MARCEL, je večinoma edini, ki pri nemščini 

VEDNO ve odgovor in zraven še kaj »posprecha«.  

 

TAJANA je bistra in tiha, a se vseeno rada pošali, še posebej, kadar vidi sliko privlačne-

ga Luciferja. 

 

KLAVDIJA v našem razredu še ni dolgo, a kljub temu lahko povemo, da je odlična 

športnica. Če kdo kadar koli potrebuje prevoz, pa vam je vedno na voljo s svojim skuter-

jem.  

Manca Posilović 



Po Karlovem mnenju je NIKITA s svojo pozitivno energijo »sunce« razreda, ki se tudi v 

nemških dialogih znajde s svojimi originalnimi odgovori. 

 

LAURA zna v razredu dvigniti moralo, sploh če v šolo prinese mafine, ki jih sama odlič-

no speče.  

»The original black woman« je HANA, ki je velika ljubiteljica dobre glasbe, še posebej, 

če ta prihaja iz njenega telefona.  

 

ANJA estetsko pripomore k vsaki predstavitvi, še posebej, kadar je tema zgodovinska 

ali »matematična«. 

PETJA ne more živeti brez čokolade in podobnih sladkarij, ki ji po težkem šolskem dne-

vu polepšajo popoldne. 

 

Proti 7. uri razred postaja lačen, a za nas vedno poskrbi MANCA. Je tudi odlična učite-

ljica, ki pri domači nalogi vedno zna priskočiti na pomoč.  

 

Naša predsednica STELA je vedno nasmejana, najbolj pa takrat, ko dočakamo naše 

dolge petminutne odmore. 

 

LOVRO, vrhunski tenor, ki mu enačbe niso najljubše, je resničen borec proti njim, vso 

jezo pa v njem pomiri le slasten kos pice. 

 

KAREL dramsko igro vedno vzame resno, tudi če to pomeni uničiti kakšno mizo. Že v 1. 

letniku je veljal za Špartanca v razredu.  

 

Ljudje bi mislili, da imajo športniki veliko energije, a obstaja izjema po imenu PATRIK 

TABAK, ki dobro pozna divergenco na jug in prvega slovenskega reformatorja Primoža 

Trubarja. 

 

BORNA je ena izmed tistih ljudi, ki lahko naenkrat poje tri porcije malice, pa je še zme-

raj lačna. Je tudi izvrstna športnica z dodatnimi plesnimi sposobnostmi.  

 

 

Pouk z zanimivimi izjavami popestri ZALA, ki meni, da niti najbolj sočnih breskev neka-

teri ne bodo nikoli marali. S svojim znanjem angleščine vedno zasenči vse v razredu.  

 

Tukaj je še PETAR. Mariborčan, ki ga zamujanje ne moti in je dober košarkar s talentom 

za geografijo. 

 
Prišli smo do konca krat-
ke predstavitve naše eki-
pe, ki poskrbi tudi, da na 
šoli ni nikoli tišine ;) In še 
en ''selfie'' za konec … 



Ob začetku lanskega šolskega leta smo kot fazani stopili v matično učilnico, polni pričako-

vanj, sanj in s kančkom strahu, saj nismo vedeli, kaj pričakovati, kaj šele, s kom bomo 

preživeli naslednja štiri leta. Posedli smo se v šolske klopi, se ozirali naokoli, spoznavali 

nove obraze in se zavedali, da bodo ti ljudje postali tisti, ki se jim bomo v prihodnosti poto-

žili ob porazu in se z njimi razveselili ob uspehu.  

Zanimiva je bila sestava razreda, saj smo nekateri prišli iz Šmarja pri Jelšah, drugi iz Ro-

gaške Slatine, tretji iz Bistrice ob Sotli, nekateri pa celo iz Huma ob Sotli. A prav to nas je 

naredilo edinstvene, čeprav nam je prav ta razlika sprva predstavljala največji izziv. Seve-

da smo se na začetku predstavili in se poskušali spoznati, a kljub temu smo imeli kar ne-

kaj časa velike zadržke drug do drugega. Čas je bil naš najboljši prijatelj, saj smo le z nje-

govo pomočjo našli skupna zanimanja in interese za določene predmete in teme. Čeprav 

smo na zunaj delovali zelo nepovezani in porazdeljeni po skupinah, smo v določenih tre-

nutkih znali držati skupaj in s skupnimi močmi narediti pravo stvar.  

2. B 

Neja Drevljak  

Špela Kosernik 

Anja Šket Anja Šumlak 



Ob koncu lanskega šolskega leta se je nekaj učencev iz našega razreda skupaj z dijaki iz 

drugih razredov odpravilo na tridnevno ekskurzijo v Toskano v Italijo. Čeprav smo se od-

pravili v poznih urah, smo se kljub temu veselili in komaj čakali, da prispemo. Vozili smo 

se približno 12 ur in ko smo prispeli v Italijo, nismo imeli več veliko energije. Smo si pa 

kljub temu radi ogledali zanimivosti v kraju Vinci, ki je dobil ime po italijanskem izumitelju 

in umetniku Leonardu Da Vinciju. Po ogledu muzeja, kjer so nastale mnoge skupne foto-

grafije in selfiji, smo se odpravili proti morju. S trajektom smo se odpeljali na otok Elba, ki 

je znan predvsem po tem, da je tam nekoč bival Napoleon Bonaparte. Na otoku smo si 

ogledali mesto in Napoleonovo hišo, naslednji dan pa smo se lahko kopali na plaži ob na-

šem hotelu, kjer smo najbolj uživali v dobri družbi. Okusili smo značilno italijansko hrano 

in na poti domov smo se ustavili v mestu San Gimignano, kjer imajo najboljši sladoled na 

svetu. Vsi, ki smo se te ekskurzije udeležili, se strinjamo, da je bila nepozabna in nam bo 

za vedno ostala v spominu.  

Predmet, pri katerem se najbolj zabavamo, je fizika, saj nas poučuje razredničarka in je 

prav vsaka ura zabavna. Snov je vedno zanimivejša zaradi življenjskih situacij, ki nam jih 

profesorica poskuša vedno znova vključiti v naloge in nam s tem približati snov. In prav 

zaradi tega so ure bolj razgibane. Seveda pa poleg nalog med urami radi rešimo tudi kak-

šne razredne težave.  

Na splošno smo v našem razredu veliki oboževalci glasbe. Lani nam je bila glasbena 

umetnost nedvomno pisana na kožo. Uživali smo v prepevanju pesmi in igranju na kljuna-

sto piščal. Pohvalimo pa se lahko tudi z našimi fanti, ki so aktivni člani šolskega pevskega 

zbora. A edina stvar, v kateri se med seboj razlikujemo, je zvrst glasbe, ki jo poslušamo. 

Nekateri so najraje med glasbo zavrteli pop pesem, drugi elektronsko glasbo in celo me-

tal, zato moramo priznati, da pogrešamo glasbo med odmori, saj nas le-ta spravi v dobro 

voljo. 

Veliko profesorjev  meni, da ne spadamo med najbolj umirjene in tudi ne med najbolj ubo-

gljive razrede, a smo kljub temu mnenja, da znamo v razred prav zaradi naše pozitivne 

energije pričarati dobro vzdušje. Mnenje drugih nas zagotovo ne bodo potrlo, zavedali se 

bomo svojih prepričanj in še naprej ostajali tako edinstven razred in se prav v tem razliko-

vali od ostalih.  
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SKUPNA PESEM RAZREDA  

Avicii – The days 
 

 These are the days we've been waiting for, 

on days like these who could ask for more? 

Leave them coming 'cause we're not done yet, 

these are the days we won't regret, 

these are the days we won't forget! 

To so dnevi, na katere smo čakali, 

kaj bi si želel še več v teh dneh? 

Pustimo jih, ker mi še nismo končali, 

to so dnevi, ki jih ne bomo obžalovali, 

to so dnevi, ki jih ne bomo pozabili! 

ZAOBLJUBE V TEM ŠOLSKEM LETU  

 

Pridnost, vestnost, odgovornost, povezanost, disciplina, mir in tišina ... vse to je 

nas vrlina! :)   

CILJI V TEM ŠOLSKEM LETU 

 

Izboljšanje učnega uspeha razreda, povezovanje in sodelovanje med sošolci. 



2. D 

NAŠ MOTO 

Mi, 2. D, smo ustvarili svoj moto, ki se glasi: »Vaja dela vajenca, mojstri se rodimo«.  

Navdih za ta verz nam je bila praksa, pri kateri se naučimo veliko stvari na zelo zanimiv 

način.  

 

NAŠI NAJ SKUPNI DOGODKI 

Steklarstvo Tamše v Mozirju 

Pustovanje in osvojeno 2. mesto 

Kava v Lipci 

 

NAŠE ZAOBLJUBE 

V novem šolskem letu smo si zastavili nove zaobljube. Manj se bomo prepirali, bolj se 

bomo učili, bolj bomo povezani in ne bomo se izmikali manj prijetnim nalogam.  

 

NAŠI CILJI 

Naš cilj, ki smo si ga zastavili, je, da premagamo vse ovire v šoli in da se bomo vsi pre-

bili do 4. letnika.  

Lucija Hlupič 
Mikša 

Lea Krošlin 
Tanja Tepeš 



NAŠE NAJBOLJŠE LASTNOSTI 

Smo prijazni. 

Radi pomagamo. 

Radi se hecamo. 

Radi delamo. 

 

NAŠI NAJLJUBŠI PREDMET 

Vroče steklo 

Hladno steklo 

 

NAŠA NAJLJUBŠA ORODJA 

Steklarska pipa 

Steklarski nož 

 

 

Radi se ukvarjamo s športom. 

Radi smo odgovorni. 

Radi smo iskreni. 

Radi smo samosvoji. 

NAŠ NAJLJUBŠI MATERIAL 

Steklo 

Brusilni stroj 

Gravirni stroj 



Davnega leta 2014 smo ob 7:50 prestopili prag naše nove šole, no, pa ne vsi, saj so so-

šolci iz Šmarja že prvi dan (da bi pokazali svojo »frajersko« stran) zamudili, in to kar de-

belih 10 minut. Zamujanje se je naši razredničarki, prof. Gabrijeli Fürlinger, zdelo ne-

sprejemljivo že od prvega dne, vendar verjemite, smo se izboljšali! Leto smo začeli z na-

zivom »mali puhasti fazanček«, kar nam takrat ni najbolj ugajalo, ampak se k tem lepim, 

čudovitim in koruznim spominom še kako radi vračamo. 

 

Prvo zgodovinsko vodenje razreda je prevzel Gašper Pišek Pipi v učilnici SLO2. Za nje-

govo zmago ni bila potrebna večmesečna kampanja, saj nas je prepričal njegov življenj-

ski moto: »Moj lajf je tudi veliko pametnega, ne samo nepametnega«. Vedeli smo, da 

smo v dobrih rokah. S svojim »chill« pristo-

pom nas je uspešno in dokaj mirno pripeljal 

skozi prvi letnik.  

 

Ker pa smo razred, željan sprememb, smo 

na začetku drugega letnika zamenjali vod-

stvo. Tomaž je po neutrudnih dveminutnih 

volitvah skrbno in častno prevzel mesto glav-

nega v razredu. Seveda se je z novim vod-

stvom spremenil tudi naš slogan razreda, ki 

še danes odmeva po hodnikih šole. »Jaz ne 

razmišljam, jaz sam' grem« je fraza, ki je bila 

velikokrat že uporabljena pred testi matema-

tike in spraševanji slovenščine. Hkrati smo 

se preselili eno nadstropje nižje in se naselili 

v staro zbornico - zdajšnjo učilnico TJ1. To-

mažu smo mandat suvereno podaljšali še za 

eno leto, saj se je izkazal kot strasten borec 

za pravice našega razreda. Pod njegovim 

vodstvom smo uspešno izvedli dve revoluciji.  

 

 

3. A Viktorija Bosnar  

Blaž Jančič 
Lana Dragovan 

 



Prva je poznana pod imenom Italijanska revolucija bosih nog, ko smo korakali v svojo 

prvo boso bitko sredi Italije, »Bogu iza leđima«. Naša druga, tako imenovana Francoska 

osvobodilna revolucija, je zavzemala severno območje naše, še danes prevelike, matič-

ne učilnice TJ1. Takrat so naši »Francozi« pogumno bili državljansko bitko za svobodo. 

Po sklenjenih kompromisih se je razredni bataljon vrnil na domače ozemlje ter užival ob 

sladki zmagi. Tukaj se zaenkrat naša militaristična zgodovina konča, vendar smo vedno 

pripravljeni na nove zmage! 

 

Naš delovni dan se začne z lenobnim stokanjem ob spoznanju resnice, da šole še niti 

približno ni konec in da nam, kot vedno, primanjkuje spanca, kar je razvidno na naših 

podočnjakih. Ko se do druge ure vsaj zasilno privadimo na pouk, že začnemo odštevati 

sekunde do zvonjenja. Naše druženje po pouku mnogokrat zaznamuje popust za dijake 

v Coffeeju ali dih jemajoč razgled na Rogaško Slatino z vrha Lipce. 

 

V preteklem letu smo se izkazali za gonilno silo ŠCRS-ja. Suvereno smo vodili kar tri 

okrogle mize pod mentorstvom prof. Leljak. »Tišlerji« so se sprva znašli pred zanimivimi 

izzivi, vendar so se s skupno močjo prebili do konca. Okrogla miza z legendo slovenske 

komedije Matjažem Javšnikom je bila naša prva. S ponosom so vestno nadaljevali delo 

ter se kasneje tudi spustili v besedni dvoboj z Dejanom Zavcem, Boštjanom Gorencem 

Pižamo in drugimi. Okroglim mizam pa še zaenkrat nismo rekli zadnje besede. Naša le-

sarska mentorica, prof. Leljak, poučuje materni jezik, ki je tudi naš najljubši predmet. 

Bolj kot nad slovnico in literaturo se navdušujemo nad minutami za zdravje, ki pa imajo 

več povedati o življenjskih modrostih, Levstikovih poteh, Marquezu, bonsajih, Timu Gaj-

serju in naših orlih kot pa o zdravju. Saj zdravje ni pomembno, glavno je, da smo razgle-

dani. Znanja vendarle ne smemo zanemariti. Znanje je od tu pa do večnosti! 



Kljub vsem šolskim težavam in nihanju števila dijakov v razredu, ki do nadaljnjega osta-

ja nespremenjeno, pa ostajamo enotni in povezani. Še posebej, ko pride do organizira-

nja razrednih piknikov. Z našo povezanostjo celotnega razreda smo celo zmagali na 

šolski pustni proslavi s skupinsko masko hipiji. Naš VW-kombi smo parkirali pred šolo in 

se polni nadobudnih ter zmagovalnih misli podali v šolo. Že od prve ure se je v učilnicah 

2. a razreda slišal havajski zvok ukulel, ki so nas približale zmagi. Saj ne, da nismo ime-

li konkurence, ampak na koncu smo bili zares najboljši.  

 

V prihodnosti se bomo zavzemali za nove izzive. »Vaš življenjski izziv so vam lahko gli-

ve«, nas je v začetnih nekaj urah tretjega letnika podučila gospa Ocvirk. »Mogoče ne 

boste dobili Nobelove nagrade, boste pa preskrbljeni, no, vsaj z glivami.«  

 

Ja, ljubčki dragi! Da na koncu predstavimo še našo glavno čebelo matico prof. Gabrijelo 

Fürlinger. Vsem je poznano, da se strup skriva v malih stekleničkah, ampak očitno se 

tam skrivata tudi angleščina in francoščina. Še naše mladinske ure ne morejo miniti v 

našem maternem jeziku. Prav vsak prezgodnji petek smo postavljeni v angleško okolje, 

ki pa ga nadgradimo s še več angleščine. 

 

Zdaj pa počasi končujemo. Vedi, da je bilo to napisano osem ur pred testom anglešči-

ne. Ja, prav ti boš kriv za naše slabe ocene. Kot vsi zavedni prebivalci Voglajnsko-

sotelske Slovenije bomo krivdo preložili nate, na bralca. Ja, prav nate. Ti si želel zgodbo 

in še opis razreda. Dali smo ti ga. Zdaj pa moli, da bo pozitivno.  

 

 



Skoraj četrti letniki, skoraj maturantje, skoraj najstarejši dijaki na šoli, pa si tako radoži-

vih šolskih dni brez nas vseeno ne zna-jo/mo predstavljati. Bombastični, Briljantni, Ble-

steči, Brihtni, 3. B. 

 

Smo pravi mali mozaik, saj prihajamo iz številnih krajev iz bližnje okolice Rogaške Slati-

ne. Ena izmed mnogih naših Briljantnih lastnosti je ta, da je nivo estrogena in testostero-

na uravnovešen. Razred namreč sestavlja natanko 8 deklet in ravno toliko fantov. 

 

Težko bi rekli, da smo eden mirnejših razredov šole, saj je naš direndaj mogoče slišati 

pred (tudi med) uro po vseh razsežnostih šolskih hodnikov. Dejavni smo predvsem pred 

šolsko uro, a če boste dobro prisluhnili in zaslišali med šuštenjem lastnih misli tudi kak-

šen neobičajen šum, vedite, da vam ne nagajajo ušesa, ampak ima Blesteči 3. B na 

sporedu slavno debato. 

 

 

NEPONOVLJIVI 3. B 

Lara Tepeš Valentina Bek 



Skozi mnoga mučeniška leta (saj ne, ni nam prehudo (ali pač?)) smo izgubili in pridobili 

člane naše male ekipe. Na prehodu iz prvega v drugi letnik smo izgubili našega smučar-

ja, ki je s svojim humorjem in občasnim prepevanjem vedno popestril ure. A vendar je to 

črno luknjo kmalu zatem zapolnil nov športnik, ki je v naš razred prinesel svežino. Ko 

smo že mislili, da je konec izmenjavam na razrednem terenu, se nam je že prvi šolski 

dan v 3. letniku s svojo odsotnostjo izneveril naš pobudnik ruske tradicije. 

 

Po številnih športnih izrazih, ki ste jih prebrali v dosedajšnjem besedilu, ste se verjetno 

vprašali, ali naš razred sestavljajo športniki. Odgovor na to vprašanje je pritrdilen. Blesti-

mo na različnih športnih področjih. Naši športniki nas večkrat izneverijo s svojo odsot-

nostjo od pouka, saj je v želji po čim boljših rezultatih večkrat potrebno kaj žrtvovati, če-

prav uro matematike ali razredno uro. ;) 

 

Brihtnost se kaže v mnogih dosežkih, prejetih predvsem na naravoslovnih in matematič-

nih področjih. Razlog za to je morda dejstvo, da je naša razredničarka profesorica mate-

matike. 

 

Poleg vseh sijočih, (Bodočih) športnih zvezd in intelektualcev pa lahko v našem majh-

nem razredu najdemo tudi osebe, ki svoj talent izkazujejo na umetniškem področju. Tu-

kaj so pevci, plesalci, pa tudi snemalci in fotografi. Tako majhni, a tako veliki.  

 

Pogosto uporabljeni besedi v razredu sta zelje in krompir. Ne sprašujte nas, zakaj, saj 

vam vsega tudi ne smemo razkriti.  

 

S tem se zaključuje vaše spoznavanje Bombastičnega, Briljantnega, Blestečega, Briht-

nega 3. B. razreda.   



Za nami so že tri leta skupne poti in v razredu je zdaj ostala le še »smetana«. V razredu 

so ostali trije mušketirji (fantje) in osem Andrejevih angelčkov (razrednik mag. Andrej 

Hartman in dekleta).  

 

Nikoli ne bomo pozabili, kako smo prvi šolski dan vstopili v čitalnico (zdajšnja MAT2), 

kjer so bile mize postavljene v obliki črke U. Tam nas je že čakal razrednik, mi pa smo 

vsi prestrašeni in brez poguma stopili do razreda, dokler nas razrednik ni prijazno pova-

bil vanj. V tistem trenutku je gospod Hartman postal naš Ata, Mama, Teta, Stric in vsi 

ostali sorodniki, ki jih imamo doma.  

 

ANEJ je naš razredni zaspanec. Pripravljen je zaspati tudi sede, če bi lahko. Čeprav 

marsikdaj ni energičen, je pravi prijatelj, na katerega se lahko obrneš. Je prijazen in 

sproščen deček. Njegov trenuten cilj je, da bi se naučil zaspati z odprtimi očmi.  

 

TIN je oseba, ki rada čas preživi z igranjem video igric in gledanjem YouTube posnet-

kov. Ima tudi punco, s katero sta nerazdružljiva in skupaj preživita veliko časa. Je zelo 

odprt in prijazen, rad se pogovarja in veliko se smeji. Svojemu bodočemu poklicu je zelo 

predan in ve, da mu lahko uspe. 

 

MATEVŽ je tisti člen razreda, kjer poteka večina razmišljanja. Je predstavnik pametne 

glave moškega spola in profesorjem marsikdaj zastavlja zelo zanimiva vprašanja in jim 

dá razlog za razmislek o odgovoru. Nas pa pusti z vprašanji, npr.: zakaj se ne bi zamrz-

nili do naslednjega stoletja?  

 

IZA je razredna rožica. Večino časa je dobre volje. Njena najljubša barva je roza, od ka-

tere enostavno ne odstopa. Lakiranje nohtov je njena strast in doma ima več sto različ-

nih lakov. Je organizirana, nasmejana in topla oseba. Vsak dan je nov dan, kar pomeni 

tudi nov “outfit”. Kaj bomo pa danes oblekli? 

 

KATJA je naš razredni slavček. Njeno petje ali pa njene smešne izjave nam velikokrat 

polepšajo dan. Je oseba, ki je vedno pripravljena pomagati. Je prijazna, pametna in 

enostavna punca. Čas rada preživi v kavarni na kavici ob sproščenem pogovoru s svoji-

mi prijatelji. 

 

ŽIVA, kot že pove njeno ime, je zelo živahna oseba, polna energije. Zelo rada je v dru-

žbi konjev. Rada igra klavir, s čimer se sprošča in z melodijami sprosti tudi ljudi okoli se-

be. Trojni pakt z Nušo in Izo je nerazdružljiv. 

3. C 



 

NUŠA je zelo pametno dekle. Je zelo dobra voditeljica, saj je tudi predsednica razreda, 

in sicer že kar vsa tri leta. Je zelo trmasta in odločna punca, ki pa ji je včasih treba dopo-

vedati, da se tudi kdaj zmoti. Ima jasne cilje za prihodnost in točno ve, kaj si želi.  

 

TJAŠA je strastna jahačica, zelo navezana na konje. S svojo »cimro« Ano je preživela 

že veliko skupnih trenutkov. Dneve nam popestri z zanimivimi izjavami, svojim smehom 

in izrazi na obrazu, ki jih zna narediti samo ona.  

 

NEJA je oseba, ki bo našla argumente za vsako stvar. Je zelo odločna in energična 

punca. Če imamo težave, se lahko obrnemo nanjo, saj nam bo vedno pomagala. Njena 

zgodovina zlomov presega vse nas, saj je zelo nerodna. Zelo rada debatira o stvareh in 

gleda nadaljevanke.  

 

ANA je športno dekle, ki se v svojem prostem času s srcem posveča odbojki. Zelo rada 

spi in preživlja prosti čas s svojo »cimro«. Je zelo nasmejana in pozitivna oseba, ki je ni 

mogoče zgrešiti v našem razredu.  

 

LUCIJA je tiha, vendar zelo razigrana oseba. Čeprav se v razredu raje drži zase, je pri-

jetna in z njo se je zelo enostavno sproščeno pogovarjati. Komaj čaka, da pride v dijaški 

dom k svojim prijateljem, ki jih ima zelo rada. Tudi ona rada preživlja svoj prosti čas v 

kavarnici ob prijetni skodelici kave.  



Od začetka je kazalo, da bomo zelo povezan razred. Čez čas pa se je izkazalo, da de-

kleta fantov sploh ne razumemo, fantje pa nas dekleta še manj. Velikokrat se prepiramo, 

saj fantje enostavno niso tiho, ko bi morali biti, ko pa imajo možnost govoriti, pa so tiho 

kot miške. Dekleta podobno kot fantje med poukom marsikdaj čebljamo in to do take 

mere, da nas profesorji stalno opozarjajo na tišino. Fantje imajo na večini razrednih foto-

grafij na glavi kapuce. Nosijo jih tudi na hodnikih, med poukom, med odmori, v sobah, 

povsod. Kapuce so njihov zaščitni znak. Naši menihi. Med seboj se marsikdaj spremo, 

saj ima vsak svoje mnenje in po mnenju določenih profesorjev smo zelo dobri v pogaja-

nju. 

 

V razredu si med seboj zaupamo in si marsikaj povemo. Če je komu hudo, najde vsaj 

eno osebo, ki mu je pripravljena priskočiti na pomoč, ne glede na to, ali se problemi po-

javijo pri šolskih dejavnostih, snovi, ki jo jemljemo, ali v osebnem življenju.  

 

Najmanj se veselimo začetka pouka, sploh ob četrtkih, ko imamo preduro, ter ob pone-

deljkih, ki se vlečejo kot žvečilni gumi do pol petih popoldan. Vedno nekdo zamuja. To je 

stalnica v našem razredu že od prvega letnika. Pred zvonjenjem smo vsi v nizkem startu 

za odhod na kosilo, saj že dve leti vemo, kako je čakati v vrsti za kosilo s praznimi že-

lodčki.  

 

Na strokovnih ekskurzijah smo doživeli veliko skupnih trenutkov, ki jih ni moč kar tako 

pozabiti. Tudi med letom so nam dneve popestrile smešne izjave in zanimivi dogodki pri 

urah. Velikokrat smo s profesorji imeli sproščene pogovore o življenjskih temah.  

 

Naša razredna pesem je med projektnimi tedni postala Besede, besede pevke Elde Vi-

ler.  

 

Naš moto razreda je fraza “Just do it, Franček”. Avtorica fraze je naša profesorica slo-

venščine, ki nas s tem spodbuja, da smo pri urah slovenščine poslušni, pridni in delovni.  

  

Kljub vsem napakam in primanjkljajem, ki jih ima naš razred, smo pripravljeni stopiti sku-

paj, ko je to potrebno. Kdaj pa dejansko stopimo skupaj, še nam ni čisto jasno, ampak 

pride samo po sebi po skrivnostni poti. Takrat je razred kot celota, držimo skupaj in si 

stojimo ob strani. Če gledamo s prave strani, se imamo zelo radi. 



IZ DNEVNIKOV 
 4. A 

Alja Križanec 

Aleksandra 
Kunstek 

2. 9. 2013 

Ponedeljek. Jutro je turobno, dežuje. Kljub prigovarjanju staršev ne vstanem iz postelje. 

Kar zmrazi me ob misli na prvi šolski dan v srednji šoli – novi sošolci, novi učitelji, nov 

prostor, kjer bom preživljala naslednja štiri leta (če bo šlo vse po sreči). Iz postelje me 

dvigne le misel, da pa morda vseeno srečam kakšen znan obraz. Počasi se odpravim 

proti Steklarski ulici 1, pred vhod ŠCRS. Tam vidim nekaj izgubljenih obrazov in si 

mislim, da so to moji soborci, fazančki. Razmišljam, kdo bo naš razrednik, koliko ur pou-

ka bomo imeli, koliko testov … Iz globokega razmišljanja me prebudi vzklik gospe, ver-

jetno je učiteljica na ŠCRS: »Maturantje, prenehajte z metanjem koruze!« Počasi se na-

potim v notranjost ŠCRS, kjer (kot kura brez glave) iščem matično učilnico 1. a razreda. 

Ko končno najdem učilnico in zasedem edino prosto mesto, nas pozdravi naša razredni-

čarka, gospa prof. Mateja Jagodič. 

 

8. 10. 2013 

Torek. Od 4. šolske ure – ure športne vzgoje, se odpravim hitro. Danes namreč pišem 

prvi test v srednji šoli, test iz angleščine. Pravilni in nepravilni glagoli, pomožni glagoli, 

mešani časi, opis dneva … Ko prispem do ŠCRS, natančneje  do učilnice za tuje jezike, 

zasedem sprednjo klop. Pripravim si pisalo, pospravim peresnico v torbo in (ne)mirno 

čakam na prihod učiteljice. V roke dobim prepognjen A3 list z nalogami, na katerega zli-

jem (ali vsaj skušam zliti) vse znanje angleščine. 

 

5. 6. 2014 

Četrtek. Sedaj smo fazančki že skoraj preživeli naše prvo leto na ŠCRS. Pozno popol-

dan prispem na zbirno mesto pred ŠCRS – naš razred oz. večina našega razreda in 

ostali dijaki ŠCRS danes namreč v okviru OIV odpotujemo v London. To je naš prvi 

skupni izlet izven meja naše države. Popolnoma vzhičena odložim potovalko v prtljažni 

prostor avtobusa in se usedem na mesto zraven prijateljice. Predstavi se nam naš vo-



1. 9. 2014 

Ponedeljek. S skupnimi močmi smo se 

prebili skozi prvi letnik in tako v raču-

nalniški učilnici sedimo kot 2. a. V to 

šolsko leto vstopamo z dvema borce-

ma manj – od nas sta se namreč po-

slovila Maša in Tomaž. Prvi dve šolski 

uri sta mladinski uri, pri katerih naša 

razredničarka podaja pomembne infor-

macije za to šolsko leto, nato pa ima-

mo pouk po urniku. Hmmm, le kaj nam 

bo ponudil 2. letnik? 

 

6. 2. 2015 

Petek. Skozi okno opazujem padanje puhastih snežink, ki jih počasi zalivata dež in 

mraz. Zavita v toplo odejo in ob srebanju čaja prebiram objave na Facebooku. Zasledim 

objavo svojega prijatelja, ki se neizmerno hvali, da mu jutri odpade pouk zaradi slabega 

vremena. Najprej pomislim, da je to kakšen hec, a z zavistjo kmalu ugotovim, da je to 

resnica. Želim si, da bi tudi meni odpadel pouk, kajti podaljšan vikend nobenemu ne 

škodi. S klikom na spletni brskalnik vnesem spletni naslov naše šole in upam, da me 

pričaka vesela novica. A zaman, izgleda, da bom imela pouk. Ker sem zelo radovedna, 

pišem tudi razredničarki. Popijem še malo vročega čaja in zaslišim pisk obvestila. V 

možganih se mi prepletajo misli: »Vsaj tokrat naj bo sreča na moji strani«. Ahhhh, za-

man, odgovor je negativen. Nejevoljno se prestavljam s troseda na trosed in poslušam 

pesmi. Preden se napotim v svojo sobo, za vsak primer še enkrat preverim, ali je na 

spletni strani objavljeno kakšno novo obvestilo. Jupi, odpade mi pouk! 
  

15. 10. 2015 

Četrtek. Sedim v največji učilnice šole in nestrpno čakam prijatelje preko Sotle. Z zamu-

do se učilnica počasi polni. Pričnem z uvodnim pozdravom, ki mu sledi zabavnejši del. 

Zapojem hrvaške hite, kot sta Lutka in Ruža crvena ter prijateljem iz Pregrade pričaram 

lep trenutek. Na koncu programa naznanim, da sledi ogled Steklarne Rogaška Slatina, 

do katere bomo prišli z avtobusom. Med samim ogledom spoznavam nove obraze in 

nastajajo nove prijateljske vezi. Želodčki nas s kruljenjem opozarjajo, da je čas za kosi-

lo s posebno ponudbo: bogata glavna jed – piščanec, obkrožen s testeninami, skutni 

zavitki. Kuharji se tudi preizkusijo v kreativnosti, kajti na krožniku s palačinkami vihra 

zapičena hrvaška zastava. Seveda brez bahanja ne gre, prijateljem iz Pregrade še z 

vodenim izletom razkažem Rogaško Slatino, kjer občudujemo dane lepote. Dan se izte-

ka in ura nas opozori, da je čas za odhod. Poslovim se in čakam na naslednje snidenje. 

 

 



 

 

16. 3. 2016 

Sreda. Pomlad se že prebuja, 

kako čas hitro beži, danes odpo-

tujem v Pregrado k mojim starim 

znancem. Sedem na avtobus, 

vožnjo si krajšam z igranjem 

harmonike. Drvim skozi ozke 

ovinke in končno prispem na 

Srednjo školo Pregrada. Preiz-

kusijo se v dvoglasnem petju 

Plestenjakove pesmi Večja od 

neba ob spremljavi klavirja, violi-

ne in ropotuljice. Povabijo me k 

ogledu različnih programov. Pre-

izkusim se v kuharski delavnici. 

Ugotovim, da kuhanje obvla-

dam, saj sem pripravila palačin-

ke. Tudi za zdravje je potrebno 

poskrbeti, srčni utrip pospešim z 

igrami črni mož, lepljenko, zum-

bo in rokometom. Tudi sovrstniki 

razkažejo vsak kotiček Pregra-

de. Ura je odbila šest, poslovim 

se od prijateljev in upam, da se 

bomo spet kmalu srečali. Pre-

grada in prijatelji bodo vedno 

ostali v mojem spominu. 

 

 

 31. 5. 2016 

Torek. Danes je dan d, dan odločitve, kdo bo bodoči kralj šole: 3. a, 3. b ali 3. c. 4. letniki 

me pričakajo z igrami. Ampak najprej se jim moram prikupiti. Sto na uro razmišljam, kaj 

jim lahko pripravim, iščem domiselne ideje, pa tudi nekaj takega, da bodo lahko preživeli 

noč pod zvezdami. Kot strela z jasnega pade prva ideja. Pripravila bom torto s čevapčiči. 

Kdo se jim lahko upre, zmaga bo zagotovo v mojih rokah. Seveda, hitro še skočim po dr-

va in oglje, da ne bodo imeli preglavic s pečenjem. Trud se je poplačal, dobila sem prvo 

igro, kar pomeni, da vodim. Sledi miselna igra - kviz. Vsa leta sem 4. letnike dodobra 

spoznala, zato mi je tudi ta igra šla od rok. Še zadnja igra, nošenje vode iz ust v usta do 

izlitja v veliko plastično posodo. 3. a obvlada, tudi to igro zmagam brez hujšega napora. 

Maturantje razglasijo zmagovalca. Ob besedah »Čestitke 3. a, pa dobro pazite na ključ 

in našo šolo«, se zavem zmage in njenega pomena.  

 



25. 8. 2016 

Četrtek. Prebudi me glas budilke ob devetih. Počasi vstanem in se kot megla vlečem proti 

kuhinji z namenom, da si skuham kapučino, da bom vedela vsaj, kateri dan je. Ko spijem 

požirek kapučina in sem malo bolj prisebna, ugotovim, da se poletne počitnice iztekajo in 

da se približuje težko pričakovani dogodek za vsakega srednješolca – maturantski izlet. 

Še enkrat pomislim. Maturantski izlet? Kateri datum je danes?!? Naredim še en požirek 

kapučina, a ga skoraj polijem po pižami, ko se zavem, da je danes 25. avgust, dan odho-

da na maturantski izlet v Španijo. Ugotovim, da nimam še nič spakirano! Skoraj dobese-

dno odletim do sobe, kjer poiščem kovček, vzamem v roke skrbno izdelan seznam stvari, 

ki jih bom vzela v Španijo, in začnem pakirati. Zraven poslušam španske glasbene hite, 

tako da pakiranje mine, kot bi trenil. Ponosna, da sem uspela stlačiti skoraj pol omare v 

majhen kovček in ga tudi zapreti (čeprav sem se morala usesti nanj), ležem na posteljo in 

odštevam ure do odhoda. Ko ura končno odbije tri popoldan, se vsa navdušena in polna 

pričakovanj odpravim proti naši šoli. Poslovim se od družine, počakam sošolce, prepustim 

kovček šoferju avtobusa in premišljeno izberem sedež na avtobusu – to bo namreč moje 

nocojšnje prenočišče. 

 

Ravnokar vas je doletela čast, da ste si prebrali nekaj malega iz dnevnikov 4. a. Izbrali 

sva dogodke, ki so za nas kot razred najpomembnejši. No, pa da ne pozabimo, dvakrat 

zapored smo osvojili naziv naj razreda in še kaj bi se našlo.  



4. B 

Skupna pesem razreda je vsaka, ki se ob vikendih predvaja v Lipci. 

 

Skupnih dogodkov smo dali že kar veliko skozi, glede na to, da se poznamo že dobra tri 

leta. Verjetno si bomo najbolj zapomnili skupne ekskurzije, med katerimi zagotovo izstopa 

maturantska ekskurzija v Španijo, kjer smo se še bolj povezali in spoznali (če je to sploh 

mogoče). Vsako ekskurzijo smo si znali popestriti in se imeli vedno nepozabno. Najraje 

pa imamo seveda ekskurzije v Lipco. Seveda pa smo skupaj pričakali in proslavili vsako 

dopolnjeno polnoletnost, ki si jo bo vsak izmed nas za vedno zapomnil.  

 

 

Kot razred si vsi želimo le eno: da bi sprva vsi uspešno opravili 4. letnik in kasneje še ma-

turo in da bi se vsak vpisal na tisto fakulteto, ki si jo želi. Seveda pa si tudi želimo, da se 

med vikendi kdaj dobimo.   

 

 

 

Predmet, pri katerem se naš razred najbolj zabava, je definitivno nemščina, saj ima vsak  

manj pojma od drugega.  

Naše zaobljube so predvsem to, da stojimo drug z drugim, si pomagamo in mogoče  

kakšen vikend žrtvujemo, da ostanemo doma in se učimo za prihajajočo maturo.  

Za projektni teden si želimo, da bi bile delavnice čim bolj zanimive ter sproščene, da bi  

od njih kaj odnesli in stkali nova prijateljstva.  

Vodstvo 4. b predstavlja Alja Poharc, ki ne zamudi nobenega sestanka in se poteguje  

za pravice dijakov, je vestna sošolka in vedno priskoči na pomoč, če ima kdo težave pri 

matematiki. Vedno skrbi za dobro voljo v razredu in izven razreda. 

Naš moto razreda pa je: med tednom se učimo, med vikendi pa se skupaj družimo, saj  

kot vsak ve, življenje hitro gre, zato ga moramo uživati vsak dan!  

Alja Poharc 



Lucija Polajžer  

EN RAZRED, 
ENA DRUŽINA 

4. C 

Ko prideš v srednjo šolo, že prav nestrpno čakaš, kakšni sošolci in sošolke te bodo priča-

kali v šolskih klopeh. Sprašuješ se, ali te bodo čudno gledali, se ti smejali in te zbadali … 

Potem pa že prvi dan presenečeno ugotoviš, da pa vse skupaj sploh ni tako slabo. Tako 

nekako dijaki 4.c razreda sedaj shajamo skupaj že četrto leto. Kljub temu, da smo v tem 

času spreminjali zasedbo kot v kakšni rock skupini, smo sedaj pristali na magični številki 

16. Sedem punc in devet fantov, ki se med seboj dobro razumejo (razen takrat, ko je po-

trebno plačati račun za pijačo) in si znajo v težkih trenutkih pomagati med seboj 

(predvsem med testi v šoli).  

 

Za ta prispevek smo želeli nekaj drugačnega, zato smo se odločili, da vsak dijak pove ne-

kaj o nekom drugem (mnenje, značilnosti …). Nastalo je nekaj domiselnih idej, ki so nas 

spravile v smeh. 



TITA ŠEKORANJA – TITIKA 

- nasmejana 

- rada pomaga 

- posluša pri pouku 

- je zelo izbirčna 

- je zelo radovedna 

- ko je ni v razredu, ni  zabavno 

DARIAN JANKOVIČ – DADO 

- inteligenten 

- komunikativna oseba 

- je nasmejan, zabaven 

- njegov moto: ČIST SEOS 

- trenira nogomet za NK Rogaška 

MIHA ŠVAGELJ – ŠVED, HRVAT, 

ITALIJAN 

- lep 

- je lepo vzgojen mladinec 

- je srednje velike bele rasti 

- zelo rad ima Barilla špagete 

- v šoli je priden in ubogljiv 

- rad ima učitelje 

NERA HUSTIĆ – »SOPOMENKA  

ZA ZDRAVSTVENE TEŽAVE«  

 

- je inteligentna, umirjena, tiha 

- podira rekorde v izostankih od pouka 

- vsi se sprašujemo, kje dobi zapiske 

TONY REMIH – TONČ LEGENDA 

Z njim ni šale, ni šale. Vedno popestri 
ure, saj tako pridno posluša, da vse 

vpraša najmanj trikrat. Veliko svojega 
prostega časa nameni gledanju za 

puncami. Najraje ima športno vzgojo, 

njegova najljubša jed pa so perutničke 
oz. piščanec. Zelo rad obuje nogavice 
z motivi hrane (perutničke, jajca, hot 

dog …) 

TINA MURKO 

- je najboljša sošolka 

- je zabavna, prijazna, nasmejana 

- »packa«, urejena, spoštljiva 

- sveže zaljubljena 

- je ljubiteljica psov 

ANA HUSTIĆ – ANČIKA 

- je urejena 

Brez nje je v razredu dolgčas. Je zelo 
pridna in rada pomaga. Je polna 

energije in veselja. 

ŽAN SLIVNIKAR 

- z njim ni šale, ker je nabit 

- je lep 

- »močan« 

- rad pomaga in igra košarko 

- negovan, komunikativen 



KLARA DEČMAN – EINSTEIN 

V drugem letniku je tiho prisedla v na-
še klopi in že na prvi pogled je spomi-
njala na brihtno »bučo«, ki veliko ve in 
zna. Kaj kmalu je postala naša dobra 
kolegica, saj smo od nje lahko prepi-

sovali naloge, si kopirali učno snov, 
tudi pomoč pri testih je bila zagotovlje-

na. Je oseba z velikim srcem, saj 
vsem pomaga. Ima poseben čut do 
glasbe, igra saksofon in poje pod 

tušem. 

TILEN JORDAN – JORDAN  

 

- je nasmejan, komunikativen 

Trenira karate, v katerem ima že črni 
pas. Prihaja iz Rogaške. Rad se zaba-
va in navija za FC Bayern. Skupaj sva 
preigrala veliko igric, nerad se uči, je 

tudi trener. 

SARA TREBŠE 

- je najboljša sošolka 

- je prijazna, nasmejana 

- je polna optimizma, energije 

- je negovana 

- je strastna karateistka 

- je ljubiteljica živali 

MIHA VUKADIN – AKA MIHČ 

- je lep, čudovit 

- njegov moto: NI ŠALE! 

- prihaja iz Maribora, natančneje s 

Teznega 

LUCIJA POLAJŽER 

Ima delovne navade. Je čisto odbito 
nora na pinky barve in odštekano bar-
vo las. Obožuje manjše hišne ljubljen-
čke in druge živali. Rada si kar naprej 
riše po rokah. Rada nosi uhane. Ve-

nomer igra igrico Candy Crush. Nima 
rada angleščine, zato pa toliko bolj 

obožuje nemščino. V zvezek piše zelo 
zelo na malo, česar tudi med testom 
ni moč razbrati. Je levičarka. NI ŠA-
LE! Ima značilno pozicijo glave med 

pisanjem (5 cm nad listom). 

DAVID VULIČ  

 

- je optimist 

Zelo rad spi, saj redko pride na 1. uro 
točno. Če se doma ne naspi, mu ni 

problem, šolsko klop spremeniti v po-
steljo. Je zelo zabaven in komunikati-
ven. Vedno »pridno« sodeluje pri pou-

ku. 

ALEN RUŽIČKI – AKA ALČ 

- »huligan« 

- je nasmejan, vesel 

- je pripadnik Viol 

ALEN TRAMŠEK 

- je umirjen, tih 

Pri pouku samo posluša in je vedno 
tiho. Zelo rad pomaga. Je zelo pravi-

čen in dober človek. 



Misli sošolcev o našem razredu: 

- smo zabaven in toleranten razred, poln radosti 

- med sabo si veliko pomagamo, ker smo prijatelji 

- v našem razredu se počutimo lepo, predvsem varno, vendar nas malo skrbi, saj smo 

zelo nestabilni, ker smo le redko vsi pri pouku 

- kljub razlikam znamo držati skupaj 

- smo nepozabljiv in zabaven razred 

- z nami profesorjem ni nikoli dolgčas 

- smo zelo v redu in si med seboj pomagamo, težave rešujemo znotraj razreda 

- naš razred je poln optimizma, nikoli nam ni dolgčas, radi hodimo na pijače, ne maramo 

pouka 

- naš razred je najboljši, v njem je veliko smeha in heca, kot razred imamo največ uko-

rov 

- naš smeh odmeva po vsej šoli, naša najljubša učilnica je Lipca oz. Coffee 

- smo prijeten razred, ki včasih nagaja, a se vseeno razumemo s profesorji in rešimo vse 

stvari znotraj razreda 


