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PISCI PRISPEVKOV 



Gotovo ste o izbiri srednje šole že veliko razmišljali in si – posledično – 

že pridobili veliko koristnih informacij. Te boste tekom informativnih dni 

še nadgradili, potem pa bo treba pridobljene vtise in podatke urediti in 

sprejeti odločitev. Ta je sicer ena od pomembnejših v življenju vsakega 

posameznika, a vendarle ni do kraja usodna in predvsem se je ni treba 

bati. Če boste sledili sebi, svojim ciljem in željam, ne morete zgrešiti.  
 

Šolski center Rogaška Slatina smo šola, ki se vseskozi trudi za kakovo-

sten pouk, pestro izbiro obšolskih dejavnosti in spoštljive medsebojne 

odnose.  
 

Ponosni smo na visoke učne dosežke naših dijakov, na rezultate pri tek-

movanjih znanja in raziskovalnem delu, na kulturne prireditve, ki jih pri-

rejamo skozi leto, na številne obšolske dejavnosti, med katerimi se za-

gotovo najde za vsakega kaj. Ponosni smo na nacionalne in mednaro-

dne projekte in druge dejavnosti, ki jih povezujemo z izobraževalnimi 

programi – od ekskurzij, do taborov in učnih situacij. Ponosni smo tudi 

na naše športnike in njihove uvrstitve ter na dejavno dijaško skupnost, ki 

skrbi za družabni utrip na šoli in se vsako leto izkaže z organizacijo do-

brodelnega koncerta.  
 

Naši profesorji svoje delo opravljajo profesionalno in predano. Mlade 

razumejo in učne snovi ne podajajo suhoparno – pouk bogatijo s sodob-

nimi metodami dela, prispevki zunanjih predavateljev, z medpredmetnim 

in projektnim delom. Tako si dijaki pri nas poleg znanja razvijajo še 

ustvarjalnost, kritično mišljenje, odgovornost in številne čisto življenjske 

spretnosti. Pri tem pa se tako v šoli kot v dijaškem domu razvijajo čvrste 

prijateljske vezi, ki trajajo še dolgo v čas čez srednješolske klopi.  
 

Šolski center Rogaška Slatina smo šola, ki iz dneva v dan živi svoj mo-

to: smo Šola za znanje, smeh in sanje! Delo z mladimi nam je v veselje 

in izziv.  
 

Vse dobro vam želim. Se vidimo ob vpisu! 

Dragi devetošolci in devetošolke,                 

spoštovani starši,  

dobrodošli na Šolskem centru                   

Rogaška Slatina! 

Ravnateljica ŠCRS 

mag. Dubravka Berc Prah 

Družina smo mi,  

ki zažari,  

prijateljstvo nas povezuje. 

Naj skupna bo pot,  

tu in drugod,  

tisto, kar nas zaznamuje. 

         Refren himne ŠCRS 

Besedilo: Tim Čuček,                                  

Jasmina Kovačič, Azra Mušič,                   

Mirna Šafranko in Žiga Žlender 



 

Pred vami je pomembna odločitev. Kam in kako naprej? Nikar naj vas ne skrbi preveč, saj smo danes 

tukaj za vas mi, Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje. Majhna šola z velikimi 

ambicijami. 

 

Vabimo te, ja, prav tebe vabimo, da se nam pridružiš na poti k uspehu. Dobri odnosi s profesorji, odlič-

na malica, vsakodnevni dogodki in seveda lastna želja po uspehu te bodo gotovo pripeljali do tvojega 

cilja. 

 

Izberi našo šolo in  pot ti bo olajšana. 

 

Kaj rad delaš? 

Kaj delaš dobro? 

Kakšne so tvoje želje? 

Kje se vidiš v prihodnosti? 
 

Dobro premisli, kaj si želiš. Med svojim razmišljanjem pa seveda pomisli tudi na nas, mi te bomo čakali 

z odprtimi rokami.  

Teja Boršić 

 

DRAGI DEVETOŠOLCI IN  

DEVETOŠOLKE! 



PO HODNIKU ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA 

Anže Novak, Anja Šket, Anja Šumlak, Urša Čobec, Urša Podgoršek, Neja Drevljak, Špela Kosernik 

SLOVENŠČINA  
 

Najdeš me lahko v prvem nadstropju šole. Sem 

zelo prostorna in svetla. Svojim gostom poskušam 

vedno vzbuditi občutek topline in varnosti. V meni 

najdeš raznovrstne slovarje, ki pa se jim dijaki po-

gosto poskušajo izogniti. Šolske ure minejo hitro, a 

verjamem, da se nekateri s tem ne bi strinjali, saj 

se razne interpretacije znajo zavleči v neskonč-

nost. 

 

MATEMATIKA 
 

Obožujem svojo tablo, ki je vedno okrašena z ma-

tematičnimi izrazi, in sem nesrečna, ker jih nekate-

ri  dijaki pogosto gledajo, kot bi bili kratkovidni. Re-

sen napor predstavlja tudi delo z zanimivimi geo-

metrijski pripomočki. Zame je to vedno rahlo za-

bavna in prijetna popestritev.     

TUJI JEZIK 1 
 

 

 

Sem kot jesenski cvet. Učenci se v meni počutijo 

kot otroci ob prejetju darila. V času pouka posku-

šam biti polna idej in rešitev. Ko dijaki v meni preu-

čujejo literaturo, se počutim kot knjiga polna be-

sed. Dijakom poskušam s svojimi barvnimi fotogra-

fijami približati druge kulture in jih o njih čim več 

naučiti. Kadar dijakom med poukom postane dolg-

čas, radi opazujejo naravo skozi moja velika okna. 

FIZIKA  
 

Teorija o relativnosti časa, ki je napisana na tabli, 

se pri meni včasih spremeni v prakso, saj traja ura 

celo večnost. Poznam odgovore na zanimiva vpra-

šanja, npr. »Koliko kalorij porabiš, če preplezaš 

piramido?« ali »Koliko kalorij ima makaron?« Po-

gled skozi okno ni kaj prida, saj vidiš le požagana 

drevesa in kupe železa, ki pa ob napornih trenutkih 

lahko postanejo zelo zanimive skulpture. Skrivam 

veliko pripomočkov, ki jih dijaki željno uporabljajo 

za dokazovanje teorij. 

DRUŽBOSLOVJE  
 

Vse leto sem hladnejša od hladne vojne, o kateri 

se dijaki poučijo med zgodovino. Moja posebnost 

je, da  v meni zelo hitro izgubijo občutek za čas. 

Ponosna sem na svojo vpadljivo zeleno barvo, ki v 

napetih trenutkih deluje pomirjajoče. Vem skoraj 

vse o različnih humanističnih vedah, dijakom, ki 

me redno obiskujejo, pa ta znanja pridejo prav v 

vsakodnevnem življenju.  

DRUŽBOSLOVJE 1 
 

Vse, kar se dogaja v učilnici, 

poteka zanimivo in hitro, zato 

nima nihče časa za spanje. 

Potujemo po različnih državah 

sveta in spoznamo njihove 

zanimivosti. Dijaki pri urah po-

uka izkazujejo dobre sposob-

nosti sklepanja in obilico zna-

nja.  

KEMIJA/BIOLOGIJA 
 

Počutje zaradi barvnih sten moje malenkosti mar-

sikaterega dijaka poživi. Pripomočka, brez katerih 

je vstop v času pouka vame otežen, sta računalo 

in periodni sistem. Imam majhna okna, zato dnev-

ne svetlobe ni veliko. Z minimalnim posegom se 

lahko spremenim v veliko prostorno dvorano in 

postanem najprimernejši prostor na šoli za številne 

prireditve, krožke, predavanja.  

RAČUNALNIŠKA UČILNICA 
 
 

Moja rumena barva sten vpliva na dijake pozitivno. 

Na okenski polici so naložene njihove umetnine, 

kar je sicer rahlo nenavadno, a se zaradi njih po-

čutim prav artistično. Sem sicer najbolj visoko teh-

nološka učilnica na šoli, kajti v moji lasti je tudi se-

demnajst računalnikov, ki vsakomur, ki je informa-

cijsko pismen, pomagajo pri šolskem delu. Moje 

najljubše delo je opazovanje dijakov, kako se soo-

čajo z likovnimi in informacijskimi izzivi. 



SLOVENŠČINA 1 
 
 

 

Moje stene so lepo okrašene z raznimi plakati, ki 

opozarjajo dijake na pravilno rabo slovničnih pravil. 

Zaradi prenovljenega pohištva se dijaki počutijo 

živahno, čeprav me ob učenju in zahtevah profe-

sorjev mnogi včasih težko pogledajo. 

MATEMATIKA 1 
 

Velik prostor, velike mize in velika okna, to sem 

jaz!  Imam kar tri table, ki za nekatere niso najbolj 

priročno postavljene, meni pa so všeč. Kadar upo-

rabljajo interaktivno tablo, se samo smejim učen-

cem, ki ne vedo, v katerem položaju bi prepisovali 

in zato izvajajo zanimive gimnastične trike, da 

uspejo pravočasno opraviti delo. Zelo zanimiva 

stvar, ki jo premorem, je knjižna omara, v kateri so 

različne revije, ki lahko popestrijo uro. Imam tudi 

»oslovske« klopi, ki so polkrožne in zelo priročne 

za premikanje po razredu. 

TUJI JEZIK  
 

 

 

Velikost ni moja prvina, saj se vame lahko spravi le 

18 učencev. Toda to ni ovira. Če je dijakov več, 

imam na zalogi še dva barska stolčka na koncu 

učilnice, na katerih ugotoviš, kako se počutijo žira-

fe med drugimi živalmi. Žirafe se lahko pogledajo v 

ogledalo, ki je nameščeno tako visoko, da se spra-

šujem, če so mislili, da bodo vame vstopili le veli-

kani, ki jih zanima, kako izgledajo. In ko se posku-

šaš spraviti mimo sosednjega stola pri mizi, je to 

prava misija, saj se velikost stola in prostora  razli-

kujeta le za kakšen  centimeter. Kljub moji 

»velikosti« je moje znanje tujih jezikov veliko večje, 

saj govorim kar tri:  Bon jour, Hello in Guten Tag.   

KNJIŽNICA 
 

Nisem ravno velika, sem pa zagotovo najpamet-

nejša. Tiste, ki se radi naučijo kaj novega, ali tiste, 

ki se najraje zatekajo v svet domišljije, moja vsebi-

na v trenutku premami. Lahko bi rekla, da sem 

prava skrivnostna dama, ki bo za mnoge za zmeraj 

ostala uganka. Za nekatere večja, za druge manj-

ša. 

JEDILNICA 
 

Ko v moji bližini si, težko upiraš se mi,  

ko pa iz mene zadiši, pri vratih že kolona lačnih 

stoji.  

Včasih se še učitelji s težavo upirajo mi.  

Ne morem reči, da sem ravno velika – devet miz in 

dva pomočnika.  

Toda velikost pri meni res nič ne šteje,  

pomemben je zvrhan krožnik in okusi brez meje. 

DNEVNA SOBA DIJAŠKEGA DOMA 
 

Kljub majhnosti se lahko pri meni počne ogromno 

stvari. Ob modernem televizorju, udobnem kavču 

ter brezžičnem internetu tu preživljajo večere mno-

gi dijaki. Na stenah imam obešena prijazna obve-

stila, s katerimi obveščam o pomembnih dogodkih. 

Med glavnimi odmori se pri meni radi udobno na-

mestijo tudi dijaki, ki sicer niso prebivalci tega do-

ma.  

 

 

OPTIČNA DELAVNICA 
 

Sem kraj, kjer dijaki preizkušajo svoje spretnosti in 

veščine in pozabijo na debele učbenike. Najraje 

imam, ko posameznik  izdela dobra očala in se niti 

malo ne zmoti pri dioptriji.  

LABORATORIJ 
 

V času pouka so dijaki zelo veseli, če pridejo k me-

ni, saj jim vedno postavljam izzive, ki so poučni in 

hkrati zabavni. A včasih se zgodi, da kdo ne sprej-

me mojega izziva in tako naredi veliko skrbi meni 

in moji skrbnici.  



PREDSTAVITEV  

ZAPOSLENIH 

Zala Vipotnik in                       

Lana Dragovan 

Zaradi intenzivnih priprav na premiero novega muzikala doživljamo vse, 

kar se nam dogaja s čarobnostjo gledališča. Tudi vse zaposlene na šoli. 

Vas zanima, kako jih vidimo? 

 

 

Vsaka predstava potrebuje reži-

serja, ki z režiserskega stolčka 

budno bdi nad produkcijo in skrbi, 

da gre stvar v pravo smer.  Pri 

nas na tem stolčku sedi gospa 

ravnateljica Dubravka Berc Prah. 

Tu je še ena pripadnica lingvistov, 

profesorica Gabrijela Fürlinger. 

Njeno področje je tudi francošči-

na, zato je naša predstava popol-

noma jezikovno izpopolnjena. Ker 

ji v pravem pariškem stilu ni tuja 

moda,  smo pokriti tudi                         

kostumografsko. 

 

 

 

 

Naša predstava je v celoti popo-

noma unikatna in se nam zdi, da 

je temu primerno potrebno urediti 

tudi sceno. Za ekstravaganco v 

obliki natančno brušenega kristal-

nega stekla skrbi učitelj praktične-

ga pouka Darko Cverlin. 

 

 

 

Za našo predstavo stoji ekipa iz-

kušenih lingvistov, ki jo bogati tudi 

profesorica Agata Brantuša. Sku-

paj s kolegicami skrbi, da so vsi 

glagoli v pravem času in pravi 

obliki, besedišče pa na nadpov-

prečno visoki ravni. 

Enkrat smo poskusili nekoga spu-

stiti z vrvjo s stropa navzdol in se 

je izkazalo, da nismo pravilno iz-

računali, koliko lahko prenese 

ogrodje. O tem  dogodku morda 

ne bi več in nam tudi ne bo treba, 

ker bo sedaj  za to zadolžena pro-

fesorica Zdenka Petelinšek. 

Ko smo želeli modna očala za 

enega izmed naših likov, smo jih 

prvikrat naročili kar preko spleta in 

se je to izkazalo za veliko napako. 

Učiteljica Andreja Novak nas je 

prej na to seveda opozorila, tako 

da bomo to nalogo zaupali kar 

njej. V drugo gre rado. 

Red in disciplina sta predpogoj za 
delo na vajah. Kolektiv se vztrajno 
trudi, da bi šlo delo v tej smeri, a 
preprosto ne gre. Ker je  profeso-

rica Mateja Balon Černelič kot 
vzgojiteljica v dijaškem domu na-
vajena težkih delovnih razmer ob 
najstnikih, je zanjo reševanje ne-
discipline v kolektivu mačji kašelj. 

Smo že povedali, da je naša pred-

stava muzikal? No, zdaj veste. 

Naloga glasbenega urednika na 

vseh področjih je ena izmed naj-

težjih in je zato ne bi zaupali niko-

mur drugemu kot primerno uspo-

sobljeni profesorici glasbe Katji 

Lovrenčič. 

Profesorica Metka Leljak spada 

tudi med lingviste, a izstopa kot 

strastna ljubiteljica Franceta Pre-

šerna. Ker je v predstavi Krst pri 

Savici znala vse tekste igralcev še 

preden so jih znali sami, smo se 

odločili, da ji bomo posvetili kar 

monodramo.  

Ker so ustvarjalci predstave vča-

sih deležni tudi po sedem in več 

aplavzov, so po koncu predstave 

že pošteno utrujeni. Ker so si po-

čitek zaslužili, jih najdemo v dija-

škem domu, kjer pod budnim oče-

som profesorja Jerneja Laknerja 

sanjajo o naslednjih predstavah. 

Ko smo povedali našim dijakom 
steklarjem, da pričakujemo od njih 
visoko kvalitetne steklene izdelke 
kot darila za sodelujoče v predsta-

vi, so takoj navdušeno zavihali 
rokave. Vemo, da so motivirani že 
sami po sebi, a zagotovo gre velik 

del zaslug učitelju praktičnega 
pouka Ivanu Lampretu. 

Če smo pripisali Zori Tabak funk-
cijo strogega kondicijskega trener-
ja, je profesor Janez Srebot zadol-
žen za drugačne vrstne fitness – 

čustveni. Naši igralci ne morejo na 
oder brez odobritve, da so prestali 
njegov obvezni tabor dela s čus-
tvi, ki ga je bil deležen tudi vsak 

dijak prvega letnika pri nas. 

 

Zadihanih igralcev med plesom na 

odru si ne moremo privoščiti. Ta-

ko je kolektiv mesec pred premie-

ro pristal na obveznih kondicijskih 

treningih pri profesorici Zori 

Tabak, od koder redno odhajajo 

z razbolelimi mišicami. 

 

 

 

 

 

Ko smo predstavo izpopolnili in 

iztržili, so nas mediji kar napadli s 

prošnjami za intervjuje. Na koga 

drugega bi se obrnili, če ne na 

naš tim lingvistov in profesorico 

slovenščine Mileno Ogrizek? 



 

 

 

 

»V 50 % primerov so odgovor enci-

mi,« pravi profesorica Tanja Ocvirk, 

ki je skorajda prava biološka enci-

klopedija in je zato nepogrešljiva 

tudi pri predstavi z naslovom 

ŠCRS.  

Na generalki smo ugotovili, da par 

članov zasedbe ne vidi odra iz zad-

nje vrste.  To je za ŠCRS, kjer ima-

mo program tehnik optik, preprosto 

nedopustno. Rešila nas je učiteljica 

praktičnega pouka Branka Kovačič.  

 

Profesorica Josipa Hrepevnik več-

krat poudari, da se zgodovina rada 

ponavlja. Ker to dobro ve, je zadol-

žena za to, da se v naši predstavi 

ne ponavljajo napake. 

 

 

 

Zopet je na udaru lingvistična eki-

pa. Supermoč profesorice Mateje 

Jagodič je, da vedno »alles 

stimmt«. 

 
 

Predstava brez lučk pač ni predsta-

va. Da so vse električne povezave 

v redu, skrbi profesor                            

Andrej Hartman. 

 

 

Le kako bi se znašli, če ne bi bil 

vsak vstop na oder ter trajanje vsa-

kega prizora natančno izračunan in 

zaokrožen na dve decimalki? V eki-

pi logikov in matematikov je tudi 

profesorica Tatjana Cirer. 

 

Lingvistična ekipa je bogatejša za 

slavistko, saj v naši različno jezi-

kovni predstavi nujno potrebujemo 

lektorje teksta za igralce. Ta del 

pripade profesorici Alenki Golež. 

Z enih vaj na druge pa domov, tisti 

del scene na tisto stran in drugega 

na drugo. Včasih si omislimo še 

kakšne večje scenske dele. Kar ne 

moremo verjeti, da imamo hišnika 
Sandija Klančnika, ki kljub našim 

zahtevnim prošnjam delo opravi. 

 

Med glavnimi igralci mora seveda 

biti tudi kemija. Če je treba, nam 

spojino za to hitro zmeša Anita 

Pihlar. 

Izvršni umetnostni direktor predsta-

ve je kapitan umetnostne ladje, na 

kateri zasedba pluje. Te vloge nih-

če ne bi zmogel opravljati, kot jo 

opravlja profesorica                              

Helena Topolovec. 

 

 

Zagreti smo, ni kaj. Včasih se nam 

kar sanja, da vadimo svoje vloge in 

prepevamo svoje in skupinske 

pesmi. Tega se je do zdaj že dodo-

bra navadila nočna vratarka v dija-

škem domu, Ana Košutič. 

 

 

Profesorica Mojca Roter je zadolže-

na za  psihološke analize igralcev, 

ko se v predprodukciji ukvarjamo z 

avdicijami, da se za vlogo vedno 

izbere najbolj primernega                      

kandidata. 

 

Po slabi premieri je stanje v taboru 

kar klavrno. Usposobljena svetoval-

na delavka Nataša Pogorevc Tar-

kuš zasedbo dvigne iz začasne 

obupanosti in motivira za delo vna-

Za vsakim uspešnim moškim stoji 

ženska. Tako vsaj pravijo. Mi pa 

pravimo, da za vsako uspešno 

predstavo ŠCRS stoji tajnica Irma 

Ducman, ki opravi več telefon-
skih klicev v enem dnevu kot vsi 

slovenski operaterji v enem letu. 

 

Naj bo predstava še tako dovršena 

in izpopolnjena, če je ne bomo znali 

tržiti, bo trud zaman. Profesorica 

Rebeka Majer Amon tako budno 

bdi nad našim podjetniškim duhom. 

 

Eden bolj znanih citatov profesorja 

Marka Kubaleta je »matematika 

ne trpi površnosti«, zato je še do-

bro, da sodeluje v naši predstavi in 

jo matematično podpira.  

 

 
 

Profesor Boris Pokorn ima po nava-

di glasbene vložke, vendar je njego-

vo akademsko področje kemija. 

Tako nastane včasih Boris v                

elementu. 

Družba je kompleksna. Večina od 

nas je ne razume. četudi smo sami 

del nje in kot igralci si tega ne more-

mo privoščiti. Pri nas je sociološko 

najbolj usposobljena profesorica 
Nataša Šafranko, ki skrbi, da bo-

ste v naši družbi vedno uživali. 

 

 

Za profesorico Tanjo Rupnik bi lah-

ko rekli, da je (njeni stroki primerno) 

kot nekakšen vektor –  vedno nam 

kaže kam naprej, ko dodamo njeno 

zdravo mero humorja postane to 

dobitna kombinacija. 

Po množičnih pohvalah doma smo 

predstavo peljati še v tujino. Brez 

dežurne geografinje nam ne bi 

uspelo in zato smo hvaležni, da 

imamo profesorico Alenka Virant, ki 
deluje kot orientacijski specialist, 

medtem pa nas uspe še nasmejati. 

 

Pravijo, da iz nič ni nič. Niti profeso-

rica Anita Pihlar ne more ustvariti 

kemije brez skrbno urejenih in iz-

merjenih elementov in spojin labo-

rantke Vesne Kobilšek. 

Profesorica Bernarda Leva je talen-

tirana skorajda za vse, česar se loti 

in je zato temu primerno vedno v 

pogonu in v vseh možnih kotičkih 

gledališča, zelo rada pa klepeče  z 
ostalimi članicami                                  

lingvističnega tima.  

Naša predstava je  zelo uspešna. 

To pomeni, da smo kar naprej na 

rdečih preprogah in medijskih kon-

ferencah, na katere po zaslugi na-

ših čistilk vedno pridemo sproščeni, 
ker vemo, da bomo dobili vrhunsko 

urejene prostore, in catering. 

 

Biti ali ne biti? S takimi vprašanji se 

med našo predstavo ukvarja profe-

sor Bogomil Kropej. 



Valentina Bek 

Po nekaj letih slaloma med mizami, profesorji in dijaki se na šoli že počutimo udomačene. Še vedno nas 

tarejo mnoge skrbi, ki se nanašajo na količino denarja, vozniški izpit in zaključene ocene, a jih znamo ob 

pravem času postaviti na stran, da se ne bi spotaknili ob njihovo mogočno obličje. Ker je srednja šola 

doba sprejemanja samostojnejših odločitev, ki so za našo starost včasih prava skrivnost, se glede vpra-

šanja »Kako je biti srednješolec?« kar težko odločim, ali želim na koncu prebranega članka izpostaviti 

 

A) zelo kritičen 

B) dolgočasen in obrabljen 

C) posebej ekstravaganten  

odgovor. 

 

A ker nam prosti čas pogosto pomeni glavno gonilo v dnevu, ga tudi tokrat ne bomo izkoristili za prepo-

drobne razprave, ki bi ob zaključku močno kritizirale vsakdan srednješolca kot preveč zaspan in nepri-

pravljen na pouk. Raje bomo z obrabljeno opombo, ki utemeljuje vsakdanje učenje kot edino pravilno, in 

neštetokrat slišanim rekom, da se je za uspešnost v srednji šoli potrebno učiti sproti, kar takoj prešli na 

posebej izstopajoči odgovor.  

 

 

 

 

 

 

Biti srednješolec je kot prvič viden kamen na gozdni potki, katerega preteklosti in prihodnosti ne bomo 

razkrili, če ga ne bomo vzeli s seboj in raziskali sami, da bi o njem izvedeli kaj več. 

 

 

 

 

UDOMAČENO ŽIVLJENJE  

(Kako je biti srednješolec?) 



No, če si tudi ti letos eden izmed učencev v 9. razredu, zagotovo veš, kako zoprno je, ko te kdo vpraša, 

kam se boš vpisal v srednjo šolo. Še posebej, če je tvoj odgovor le: »Ne vem, saj še imam dovolj časa, 

da se odločim.« 

Naj ti povem, da sem bila tudi sama takšna in verjamem, da zagotovo ne prva ne zadnja. Izbira srednje 

šole je resna odločitev, lahko bi rekli, da je prelomnica, saj se je pri 14 oz. 15 letih težko odločiti, kaj bi 

dejansko rad počel v nadaljnjem življenju. Verjemi, da se z enakim problemom kot ti srečuje večina bo-

dočih dijakov.  

Mogoče se kdaj sprašuješ, kako je biti »fazan«, morda se vprašaš, kaj se spremeni, ko se vpišeš v 

srednjo šolo. Za lažjo predstavo ali potešitev radovednosti sem o tem povprašala naša aktualna 

»fazana«. 

Kako se počutiš v vlogi novinca v srednji šoli?  

 

Kot novinka se počutim dobro, zdaj sem se že precej navadila na šolo, dijake in učitelje. Privadila sem se 

že tako zelo, da se mi zdi, da sem na vlogo »fazanke« že celo malo pozabila. (Neca Novak, 1. b) 

 

Malce zabavno je, ker veš,  da boš naslednje leto ti gledal in se smejal (na krstu), drugače pa tudi poniž-

no, saj smo vendarle najmlajši na šoli. (Simon Šipec, 1. a) 

 

Kaj bi izpostavil/a kot največjo spremembo ob prestopu iz osnovne šole v srednjo? Na kaj bi                 

morda opozoril/a?  

 

Čeprav sem mislila, da bo sprememba večja, se mi vseeno zdi, da je srednja šola nadgradnja osnovne in 

da potrebuješ  nekoliko več samostojnosti.  (Neca Novak, 1. b) 

 

Da je vse na splošno težje in manj zabavno, ker je več snovi, domačih nalog, ur, pa tudi po pouku moraš 

nekaj delati, tako da imaš na koncu leta dovolj OIV ur.  (Simon Šipec, 1. a) 

 

 

 

KAKO JE BITI FAZAN? 

Manca Posilović 



 

Kaj svetuješ bodočim srednješolcem pri odločitvi izbire srednje šole? Kaj meniš, kaj bi morali                

najbolj upoštevati? 

 

Bodočim srednješolcem svetujem, da izberejo šolo, ki jih veseli, upoštevajo naj, da potrebujejo  tudi dovolj 

prostega časa za učenje in sproščene aktivnosti. Najbolj naj upoštevajo svoje lastne želje.                            

(Neca Novak, 1. b) 

 

Upoštevajo naj svoje želje, naj se pozanimajo na katerem področju bodo lahko dobili službo. Ni tako po-

membno, kje je šola, ampak če je blizu, je toliko bolje. (Simon Šipec, 1. b) 

 

Kaj svetuješ, na koga se naj obrnejo bodoči srednješolci ob vseh dvomih o izbiri srednje šole? Ali 

je dobro upoštevati tudi nasvete prijateljev, vrstnikov? 

 

Bodoči srednješolci naj se pri izbiri obrnejo predvsem na znance, ki so že na šoli, kamor se nameravajo 

vpisati, pozanimajo se naj tudi na internetnih straneh in obiščejo informativne dneve, kjer bodo dobili veči-

no potrebnih informacij. Poslušajo naj nasvete učiteljev in staršev, seveda pa tudi različnih  prijateljev in 

vrstnikov.  Pomembno pa je tudi, da bo končna odločitev njihova, saj najbolje vedo, kaj si želijo.                     

(Neca Novak, 1. b) 

 

Na starejše, ker tvoji vrstniki najverjetneje vedo približno toliko kot ti, najbolje na malo starejše, ki so tam, 

kamor ti hočeš. Priporočljivo je obiskati informativne dneve in se obrniti na svojo šolsko svetovalno slu-

žbo. (Simon Šipec, 1. a) 

 



 

 

 

IZ OSNOVNE ŠOLE V SREDNJO …  

 

 

 

 

Ni mi žal!  

 

Ko se spominjam lanskih informativnih dnevov, se zavedam, kako hitro 

čas beži. Kot devetošolka sem sedela na informativnem dnevu polna 

pričakovanj, hkrati pa tudi polna nemira pred pomembnim novim delom 

življenja. Spominjam se neznanih obrazov učiteljev, dijakov in tudi se-

danjih sošolcev in sošolk. Ko sem hodila v skupini  po šoli, se mi je vse 

zdelo nenavadno, sedaj, ko sem tu vsak dan, mi je vse domače. Hodni-

ki so polni  zanimivih spominov na prijetne trenutke, veliko je  smeha in 

veselja. Seveda se tu in tam najde tudi kakšen bolj slan trenutek, pred-

vsem zaradi takšnih in drugačnih testov, spraševanj, dolgih ur …  Am-

pak ja, šola je vseeno prijetna, ker vem, da morajo biti tudi manj lepi 

trenutki, da sploh lahko obstajajo tisti dobri.  

 

Prvi mesec je bil za vse »fazane« kar naporen, saj se moraš navaditi 

ne le na novo šolo in učitelje, temveč tudi na nov razred in sosošolce, 

vse dijake na šoli. Kmalu začutiš, da je vzdušje odlično. Všeč mi je, da 

zaposleni na šoli delujejo tako, da se vsi dijaki povežemo, da se spoz-

namo. Upam, da mi bo še naprej tako lepo, kot mi je bilo do sedaj. Če-

prav so vsi začetki težki, sem vesela, da sem se odločila za to šolo in 

ne — nikoli mi ni žal! 

Maja Pirš 

Informativni dnevi so za devetošolce zelo pomembni, saj si marsikdo 

prvič ogleda šolo, na katero se namerava vpisati. Za nas dijake pa je 

to bolj sproščen delovni dan. Kot vi, sem tudi sam lani ob enakem ča-

su, odšel na potep po šolah. Izbral sem si dve šoli, tudi ogled ŠCRS, 

program gimnazija.  

 

Ob prihodu na ŠCRS, me je najbolj navdušilo, da so bili hodniki polni 

nasmejanih obrazov dijakov. Prav tako pa je vplivala tudi oddaljenost 

šole od doma. Marsikateri nekdanji  sošolci vstajajo že ob pol petih 

zjutraj, medtem ko sam še lepo spim. Ker je šola blizu doma, imam 

tudi veliko časa za druge aktivnosti.  

 

Kot »fazana« so me dobro sprejeli, ker je na šoli veliko dijakov, ki jih 

že poznam. Seveda pa mi je bilo, kot vsem ostalim »fazanom«, prve 

dni pouka malce nerodno.  

Oto Šolman 

Novo leto, nova šola 



Smo ena izmed manjših srednjih šol v Sloveniji. Majhnost šole je velika prednost, saj omogoča prijazen 

in individualen pristop do vsakega dijaka ter tesnejše ustvarjalno in strokovno sodelovanje med 

dijaki in profesorji, kar pripomore k dobremu počutju, posledično pa tudi k doseganju boljših učnih rezul-

tatov in pozitivnemu osebnostnemu razvoju posameznika. Pri nas pouk poteka v prenovljenih in 

posodobljenih specializiranih učilnicah in kabinetih. Dijakom je na voljo tudi ustrezno založena 

šolska knjižnica s čitalnico, pomembna prednost naše šole pa je kuhinja, ki dijakom ponuja toplo 

malico ali kosilo. Našim dijakom omogočamo bivanje v dijaškem domu, ki je med najsodobnejše oprem-

ljenimi dijaškimi domovi v Sloveniji. 
 

Šolski center Rogaška Slatina za šolsko leto 2017/18 razpisuje dva oddelka splošne gimnazije, en odde-

lek programa srednjega strokovnega izobraževanja tehnik optik in en oddelek programa srednjega stro-

kovnega izobraževanja tehnik steklarstva. 

 

 

S svojo splošno zasnovanostjo je gimnazijski program primeren za vse, ki nameravate nadaljevati študij 

na univerzi, hkrati pa imate široke interese in se še ne morete odločiti za ožje poklicno področje. V sa-

mem programu je dovolj priložnosti za poglabljanje v posamezna interesna področja, tako z izbirnimi 

predmeti kot z dejavnostmi pri pouku. Kvalitetno predznanje iz OŠ in pripravljenost za sprotno učenje za-

gotavljata uspešnost tudi v gimnazijskem programu.  

 

PROGRAM GIMNAZIJA 

O ŠOLI 



PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik  

SKUPNO 

št. ur 

v progr. 

Matur. 

standard 
Št. ur na Št. ur na Št. ur na Št. ur na 

teden leto teden leto teden leto teden leto 

I - Obvezni predmeti 

Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 420 

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 (2) 70 280 280 

Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420   

Glasba 1,5+0,5 52/70             52+18*   

Likovna umetnost 1,5+0,5 52/70             52+18*   

Geografija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 280 

Biologija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Kemija 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Fizika 2 70 2 70 2 70  (3)   210 315 

Psihologija         2 70     70 280 

Sociologija     2 70      (4)   70 280 

Filozofija             2 70 70 280 

Informatika 2 70             70   

  

II - Izbirni predmeti     1-3 35-105 1-5 35-175 8-12 
280-

420 
490-630   

  

III - Obvezne izbir-

ne vsebine 
  90   90   90   30 300   

  

Skupaj (I+II+III) 32 1209 32 1210 32 1210 29-33 
1045-

1185 
4675-4815   

  

Število tednov        

pouka 
  35   35   35   35 140   

Število tednov OIV   3   3   3   1 10   

Skupno število 

tednov izobraž. 
  38   38   38   36 150   

Predmetnik programa gimnazija 



Včasih malo dolgočasne dneve v napornih mesecih popestrimo z drugačnim pridobivanjem znanja in 

spoznavanjem novih ljudi. Takšna sta dva projekta, ki sta zaživela na ŠCRS, in sicer »Skupaj s Prvo«, 

izmenjava, ki se izvaja v drugem letniku, in »Prijateljfest dveh mest« v tretjem letniku.  

 

»Skupaj s Prvo« je izmenjava, kjer se družimo z dijaki Prve gimnazije Maribor, pri »Prijateljfestu dveh 

mest« pa skočimo čez mejo in spoznavamo naše najbližje sosede iz Pregrade. V obeh primerih smo en-

krat gostitelji, drugič pa gostje. Kadar pridejo dijaki k nam, jim najprej predstavimo utrip življenja na naši 

šoli, popeljemo jih skozi razrede in jih vključimo v kakšno uro pouka. Sprehodimo se po Rogaški Slatini in 

jim razkažemo vse njene znamenitosti. V prostem času pa jim najraje pokažemo naše priljubljene točke 

druženja, kot je na primer Lipca. Dan zaključimo z zanimivimi delavnicami, ki jih pripravijo naši profesorji. 

Ko pa smo gostje mi, poteka dan podobno, vendar smo takrat mi tisti, ki raziskujemo mesto ter uživamo v 

dejavnostih, ki so nam jih pripravili naši gostitelji.  

 

Izmenjave se mi zdijo izvrstna ideja, saj spoznavamo naše vrstnike in imamo priložnost videti, kako pote-

ka pouk na drugih šolah ter kako izgleda življenje na šoli v drugi državi. »Veliko krat potujemo v tujino, 

bližnjih sosedov pa sploh ne poznamo,« je povedala ravnateljica na prvem srečanju z dijaki iz Pregrade in 

menim, da je to res. Zato je »Prijateljfest dveh mest« odlična priložnost za spoznavanje naših sosedov in 

tkanje mednarodnih prijateljskih vezi.  

 
 

GIMNAZIJSKE IZMENJAVE 

Lara Tepeš 



 

MNENJA O ŠOLANJU 

Naše zadnje leto na Šolskem centru Rogaška Slatina se počasi bliža 

koncu. Že štiri leta so minila od takrat, ko smo se tudi mi odločali, kje 

bomo nadaljevali naše šolanje. Odločili smo se za ŠCRS in tako se je 

pričelo novo obdobje v našem življenju. Tako kot na vsaki šoli smo se 

morali tudi tukaj učiti. Vendar pa je nam bilo učenje morda malo olaj-

šano, saj imamo vsi dijaki pravico do napovedanega spraševanja. 

Mnogo dilem se pojavlja okoli tega. Ali je to slabo ali dobro? Kakor za 

koga. Tvoj uspeh je odvisen od tebe samega. Nobeno napovedano 

spraševanja in testi te ne bodo rešili, če sam v šolske obveznosti ne 

boš vlagal truda in volje. Upam, da te sedaj nisem preveč prestrašila, 

ne skrbi. Prijazno okolje, profesorji, ki zares želijo, da ti uspe, zanimi-

vi načini poučevanja in skupinsko delo te prav gotovo motivirajo k 

temu, da delaš. 

Teja Boršić 

Prehod iz osnovne šole v gimnazijo je velik korak, saj se kar naenkrat po-

javi odgovornost, novi sošolci, novi profesorji in novi predmeti, prične se 

novo poglavje v našem življenju. V teh letih sem pridobila veliko izkušenj, 

ki mi bodo v življenju še kako koristile. Seveda, vsi dijaki gremo skozi ena-

ke situacije. Začetek je vedno težak, ampak na koncu nikoli ne obžaluje-

mo, da smo vsa 4 leta vztrajali, pridobili ogromno znanja, ki je odskočna 

deska za nadaljnji študij.  V 1. letniku gimnazije smo priča velikem obratu 

šolanju, novim učiteljem in njihovim »foram«, izdajajo nas živci, saj ne ve-

mo, kako potekajo ure in spraševanja pri posameznemu učitelju. Vendar 

vse to lahko prebrodimo in ugotovimo, da sploh ni tako težko, kot se nam 

zdi na prvi pogled.  

 

Moj najljubši predmet je kemija. Skozi tri leta smo dokaj podrobno spoz-

nali anorgansko in organsko kemijo, teorijo pa smo popestrili s kemijskimi 

poskusi, pri katerih smo se preobrazili v prave kemike in teorijo sintetizirali 

v prakso. Ker znajo biti laboratorijske vaje sprva zelo težke, ti razkrivam 

nekaj nasvetov: pred vsako vajo si dobro poglej njen postopek, preberi 

snov v učbeniku in iz teh reaktantov boš dobil odličen produkt. Pri tem pa 

ne pozabi na natančnost. Če se pa kljub temu pojavi kakšna težava, uči-

telji z veseljem razložijo, opozorijo in pomagajo.  

Aleksandra Kunstek 

Tvoj uspeh je odvisen od tebe samega 

Začetek je vedno težak, ampak na koncu nikoli ne obžalujemo! 

Z odgovornostjo v prihodnost 



Kaj naredi pouk zanimiv? 
 

Prehod iz osnovne šole v srednjo je pomembna prelomnica v življenju 

posameznika, saj moramo izbrati šolo, v kateri bomo preživeli nekaj let 

in pridobili dovolj znanja za nadaljnje šolanje. Pomembno je, da smo 

lahko sproščeni in zadovoljni ter se čim več naučimo, vendar je to težje, 

če v šolo prihajamo živčni, ker ne vemo, pri katerem predmetu  smo 

lahko vprašani. Na srečo na Šolskem centru Rogaška Slatina poskrbijo, 

da tu drugače.   
 

Ustno ocenjevanje poteka napovedano, da se lahko dijaki kar se da 

dobro pripravimo in si lahko lažje razporedimo druge dejavnosti. Pri 

urah se profesorji trudijo, da bi se naučili čim več. Pri naravoslovnih 

predmetih delo večkrat poteka tudi v laboratoriju, tako naučeno teorijo 

spoznavamo tudi v praksi.  
 

Že v tretjem letniku, ko se matura hitro približuje, začnemo pri nekaterih 

predmetih reševati dodatne naloge iz mature, v četrtem letniku pa to 

postane del našega vsakdana.  
 

Šola ponuja dijakom veliko obšolskih dejavnosti in strokovnih ekskurzij, 

sodelujemo lahko pri različnih prireditvah, tako da šolsko življenje pote-

ka kar se da najboljše in čim bolj zanimivo.  

Plaža, užitek in zabava  
 

25. 8. 2016 je končno prišel dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali 

vsa 3 leta našega šolanja na ŠCRS – naš maturantski izlet v Španijo. 

Preden se je naša nepozabna dogodivščina začela, nas je čakala še 

zelo dolga vožnja z avtobusom, vozili smo se skoraj cel dan. Vendar 

se je splačalo potrpeti, saj je bila končna destinacija nepozabna.  
 

Preden smo nadaljevali z raziskovanjem Blanesa, smo se namestili v 

sobe, ki so bile majhne in natrpane, ampak nas to ni motilo, saj je bila 

v zraku ves čas pozitivna energija.  
 

Večino našega prostega časa smo seveda preživeli na plaži. Ogledali 

pa smo si tudi znamenitosti Barcelone, Gaudijev park in obiskali Mari-

neland.  
 

Kljub temu, da so nas spremljali profesorji, smo te dni preživeli spro-

ščeno. Mi smo se potrudili, da nismo povzročali težav, profesorji pa so 

nam za nagrado pustili želeno svobodo. Tako je bil teden poln lepih in 

zabavnih trenutkov ter doživetij, ki si jih bomo gotovo zapomnili vsi.   

Niki Holešek 

Brina Sotošek 



Matura, matura, matura 
 

Kot verjetno veste, se srednješolsko izobraževanje zaključi z maturo 

ali zrelostnim izpitom, kot radi rečejo maturi naši profesorji. Nanjo se 

pripravljamo vsa štiri leta, še posebej intenzivno pa v zadnjem, četrtem 

letniku našega izobraževanja. Slovenščina, matematika in angleščina 

so predmeti, na katere se poleg dveh izbirnih predmetov (geografija, 

zgodovina, kemija, fizika, biologija, sociologija in nemščina) pripravlja-

mo v tem letu. Iz slovenščine opravljamo maturo na višji stopnji, pri 

predmetih, kot so matematika, angleščina in nemščina pa se lahko od-

ločimo, ali jo bomo opravljali na osnovni ali višji stopnji. Naše priprave 

obsegajo obnavljanje in nadgrajevanje snovi iz prejšnjih letnikov, reše-

vanje starih maturitetnih pol, pisanje pisnih preizkusov in ustno prever-

janje. Pridobivanje znanja za maturitetne izpite pa ni omejeno zgolj na 

prostore znotraj šolskega obzidja, poteka tudi izven njega - naši geo-

grafi so se septembra odpravili v Logarsko dolino, kjer so opravljali te-

renske vaje, zgodovinarji so se odpeljali v prestolnico Slovenije … Za 

nas je zelo pomembna tudi poskusna matura, ki se piše marca. Ponudi  

nam povratno informacijo o našem delu v preteklih štirih letih. 

 

Uspeh na maturi je v največji meri odvisen od nas in od naše volje po 

znanju. Mi sami smo tisti, ki se moramo zanj najbolj truditi. Pomembno 

je, da se pripravljamo vsa štiri leta, ne samo zadnje.  

 

Vsem letošnjim maturantom želim čim manj stresno, kljub temu delov-

no še v naslednjih mesecih in na koncu uspešno zaključeno maturo. 

Alja Križanec 



PROGRAM TEHNIK OPTIK 

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

področja očesne optike. To pridobljeno znanje je potrebno potrditi s poklicno maturo. To je izpit, ki ga dija-

ki opravljajo po uspešno zaključenih štirih letnikih izobraževanja. 

Sestavljena je iz štirih predmetov: 

 

1. pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

2. pisni in ustni izpit iz optike, 

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

4. izdelek oz. storitev in zagovor. 

 

S poklicno maturo kandidati pridobimo strokovno izobrazbo tehnika optika. Omogoča nam nadaljevanja 

študija v višjih in visokih strokovnih programih z ustreznimi vpisnimi pogoji. V primerjavi s splošno maturo 

poklicna matura ne omogoča vpisa v univerzitetne študijske programe. Če se kandidat, ki bo opravil po-

klicno maturo – ali jo je že opravil, želi vpisati v univerzitetni študijski program, mora poleg poklicne matu-

re opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmeta). Ta izpit opravlja na šoli z 

gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo. 

Opise pripravili dijaki 2. c 

POUK  

Delamo z različnimi okvirji in v njih vstavljamo različna stekla. Učimo se izdelovati očala, kar nam gre že 

zelo dobro. Znamo meriti dioptrijo optičnih stekel, vstaviti steklo v okvir, brusiti, posneti robove …  

Pouk na ŠCRS ne poteka samo na tradiciona-

len način. Občasno nam profesorji popestrijo 

ure z zanimivimi poskusi, saj se zavedajo, da 

nas ne zanima le teorija in da si stvari lažje 

zapomnimo na praktičen način. Pri urah veli-

kokrat delamo v skupini in tako spoznavamo 

timsko delo, ki je v našem poklicu zelo po-

membno. Za vsakega dijaka se najde pred-

met, ki mu je posebej predan. 

V programu imamo pet strokovnih predmetov, ki se 

delijo na praktični in teoretični del. Najzabavnejši in 

najustvarjalnejši pouk poteka v optični delavnici, kjer 

izdelujemo, popravljamo ter se seznanjamo z izdelavo 

očal. Pri teoretičnem delu pri strokovnih predmetih kot 

so SVO (svetloba v optiki), TVO (tehnologija v optiki) 

in OSI (optična stekla in izdelava očal) pa na poučen 

in zanimiv način spoznavamo teorijo o očesu in optič-

nih steklih. Pouk včasih poteka po skupinah, delamo 

različne  poskuse in potrjujemo teorijo.  



  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Programska enota 
SKUPNO 

ŠT. UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA 

SPLOŠNI PREDMETI 

Slovenščina 487 140   132   93   122   

Matematika 383 105   99   93   86   

Tuji jezik 417 105   99   93   120   

Umetnost 68 68               

Zgodovina 102 35   67           

Geografija 68 68               

*Sociologija 68         68       

*Psihologija 68                 

Fizika 70 35   35           

Kemija 70 70               

Biologija 70 35   35           

Športna vzgoja 340 105   99   62   74   

SKUPAJ 2143 766   566   409   402   

OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

Tehnologija v optiki 320 35 33 66 23 62 31 66   

Optična stekla in izdelava 

očal 
640 35 144 66 132   124 

  
139 

Svetloba v optiki 320 37   99   62   66 60 

Zgradba in delovanje                    

očesa 
128         62   33 33 

IZBIRNI STROKOVNI MODULI 

Osnove podjetništva s     

trženjem 
128         95 33 

    

Optični instrumenti 128                 

SKUPAJ 1536 107 177 231 155 281 188 165 232 

ODPRTI KURIKUL 

Strokovna terminologija v 

tujem jeziku 
160 35   34   31 

  

  
60 

  

Sodobno urejanje dokumen-

tacije 
70 70         

      

Raziskovanje v optiki 70     70           

Komunikacija v optiki 93         93       

Novosti v optiki 84             84   

Optika 99             99   

SKUPAJ 576 105   104   124   243   

Interesne dejavnosti 352 96 96 96 64 

Praktično usposabljanje z 

delom 
304   

2 tedna 

76 

4 tedne 

152 

2 tedna 

76 

Predmetnik programa tehnik optik 



 
 

 
 

ŽIVLJENJE Z VRSTNIKI 
 
Večina dijakov vpisanih v program 
tehnik optik živi v dijaškem domu, 
ki je majhen, kar je dobro za nas, 
saj se med seboj vsi poznamo. 
Ima pet nadstropji, po katerih smo 
ločeni fantje in dekleta. Ker nihče 
ne more biti brez nadzora, imamo 
tudi vzgojitelje, ki skrbijo za nas.  
 
Vsak dan imamo po dve uri obvez-
nih učnih ur. V učilnici dijaškega 
doma se lahko učimo skupaj ali 
vsak v svoji sobi. 
 
V prostem času organizirajo razne 
delavnice, ki sicer niso obvezne. 
Druženje med dijaki poteka v so-
bah ali izven dijaškega doma. A 
vedno se moramo vrniti  do              
devetih. 

EKSKURZIJE 

Vsako leto se udeležimo več ekskurzij, tudi v tujino, npr. Italijo, 

Nemčijo, Avstrijo. Drugi in tretji letniki obiščemo optični sejem, 

ki je za naše izobraževanje najpomembnejši del vsake ekskur-

zije. Pred nekaj dnevi smo se 

vrnili iz Nemčije, kjer smo bili 

na optičnem sejmu in se sez-

nanili z novostmi na področju 

optične stroke. 

 

 

V času šolanja imamo možnost obiskati tuje države in videti 

njihov način življenja in dela v optični industriji. Do sedaj smo 

obiskali Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Obiščemo tudi različne kra-

je v Sloveniji in njihove največje optike ter tako pridobimo dolo-

čene informacije, nasvete in izkušnje. Vse dosedanje ekskurzi-

je so bile zelo poučne, predvsem pa tudi zanimive in zabavne 

za nas. 

 

PRAKSA ERASMUS+ 

 

Všeč mi je, ker si pridobiš izkušnje v tujini in s tem nadgradiš svoje znanje. Naučiš se tudi jezika, ki ti lahko 

pomaga pri nadaljnji zaposlitvi ali študiju. Tako  postaneš bolj samostojen, saj si odsoten dlje časa od dru-

žine in sam skrbiš zase. Da se te prakse sploh lahko udeležiš, pa je treba biti predan, da izpolniš vse krite-

rije za odhod. Moraš biti potrpežljiv, prilagodljiv in vztrajen. Pripravljen moraš biti na dobro in slabo, tudi če 

ti ne uspe takoj, sprejmeš  izziv.  

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 

 

Na praktičnem usposabljanju z delom dobimo veliko izkušenj, ki jih ne moremo pridobiti v šoli. Dobimo ob-

čutek za delo v optiki in poskusimo še drugačne stroje, kakršnih v šoli nimamo. Pri delodajalcu lahko izve-

mo nekaj malih skrivnosti, ki jih poznajo samo izkušeni optiki, kar nam lahko pomaga na naši                                 

profesionalni poti. 



Nuša Bezjak, Iza Škufca in Katja Stojnšek 

Pet deklet se je odpravilo v veliko mesto za tri tedne, po treh dneh so ostale same in prepuščene dožive-

tjem, ki so jih čakala na njihovi poti. Da, govorim o Erasmus+, programu, ki smo se ga na Dunaju udeležile 

dijakinje 3. c letnika.  

 

Ana, Iza, Katja, Nuša in Živa smo 22. 1. 2017 polne pričakovanj in energije odpotovale na Dunaj, kjer smo 

si že prvi dan ogledale mestno jedro, se sprostile ob pogovoru in ogledu vseh izložb pred napornim in za-

nimivim prvim tednom. Seveda smo vsaka prvi delovni dan vznemirjeno odšle do svojih optik, kjer smo 

spoznale mentorje za naslednje tri tedne. Prvi delovni teden je potekal sproščeno, zanimivo, motivirano … 

Nekatere od nas so začele z inventuro, nekatere so brusile očalna stekla, izvajale popravila, nekatere so 

se spoznavale z različnimi očalnimi stekli, refrakcijo in s strežbo strank. Kmalu se je prvi delovni teden za-

ključil in pričel se je vikend, shopping v mestu in počitek. V nedeljo so se nadaljevale dogodivščine ob vo-

denem ogledu mestnega jedra, kjer nam je vodička Nicole povedala skrite zgodbe Dunaja, ki jih ni tako 

enostavno najti na internetu. Tega popoldneva smo si ogledale še prirodoslovni muzej (Natur-historisches 

museum Wien), po katerem smo se sprehajale približno štiri ure in si ogledale zbirke najrazličnejših kam-

nov in kristalov, meteoritov, živali (kopenskih in morskih), ki živijo na našem planetu, razstave fosilov, ve-

solja in dinozavrov, … Utrujene smo prišle domov in se pripravile na nov delovni teden, ki je pred nami. 

Vse skupaj tako hitro mineva, da kar težko dojemamo. Mentorji so zelo prijazni in nam radi posvetijo svoj 

čas. Praksa v tujini je zahtevnejša kot v Sloveniji, saj si v tujem okolju, na katerega se moraš privaditi, go-

voriš tuj jezik, velik izziv pa so  nove oblike prevoznih sredstev. Privaditi se je potrebno tudi na nove oblike 

dela.  

 

 

Imamo se zelo lepo in pošiljamo lepe pozdrave v Slovenijo.   

 



V programu tehnik steklarstva dijaki pridobijo široko znanje s področij likovnega oblikovanja in steklarskih 

tehnik. Dijaki se v programu naučijo osnov oblikovanja steklene taline in različnih tehnik plemenitenja ter 

dekoriranja stekla. 

Po končanem izobraževanju se lahko tehnik steklarstva zaposli bodisi v steklarski industriji bodisi v kakšni 

od obrtnih delavnic, kjer opravljajo dela, kot so brušenje maloserijskih izdelkov iz kristalina, graviranje, pe-

skanje stekla, kreiranje novih vzorcev ipd.. 

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

po omenjenem programu. V program se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo. 

PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA 

Zakaj sem rad/-a dijak/-inja v programu tehnika steklarstva? 

Najboljši del prakse je vroče steklo. Uči-

mo se, kako pihati steklene kroglice, 

oblikovati rože in pihati kozarce. Nad 

odprtim plamenom oblikujemo perlice, 

mini rožice in majhne živali. Z gospodom 

Ivanom Lampretom smo tudi naredili 

zapestnice iz steklene taline. Vedno je 

zelo zanimivo, saj se učimo stare in no-

ve tehnike oblikovanje vročega stekla. 

Lea Krošlin 

Zato, ker se pri praksi v steklarni učimo brusiti različne in za-

nimive vzorce. Gospod Darko Cverlin nam pomaga, da 

čimbolj učinkovito ustvarjamo določene vzorce. Če se zgodi, 

da ima dijak težave, mu vedno pomaga. Imamo tudi dovolj 

časa, da vsak nov vzorec dovolj dolgo vadimo. Nekateri vzor-

ci so težji, kljub temu pa so naši končni izdelki vedno lepi.   

Tanja Tepeš 

Zato, ker je s steklom 

zanimivo delati in ker 

lahko z njim  kombinira-

mo različne materiale. 

Na tej šoli se s profe-

sorji dogovorimo za 

spraševanje in radi 

nam pomagajo, če po-

trebujemo pomoč.   

Tjaša Plevčak 

Zato, ker sem v tem poklicu našel 

sebe in ker sem rad v dijaškem 

domu. Tu je prijetno in zabavno. 

Zmeraj se nekaj dogaja in imamo 

različne prireditve. Tukaj znajo 

poskrbeti za tebe in te tudi znajo 

potolažiti, če si v težavah. Ko se 

zgodi, da ima kdo težave z učnim 

uspehom, mu vzgojitelji pomaga-

jo, da pridobi boljše ocene. 

Klemen Golež 

Zato, ker so predmeti zanimivi. Veliko se 

naučimo o steklu. Sošolci se razumemo, 

veliko si pomagamo, če je treba se tudi 

skupaj učimo. Ko je čas za pridobivanje 

ocen, se s profesorji dogovorimo za da-

tume spraševanj in pisnih ocenjevanj.  

Mojca Plevčak 



OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

Osnove steklarstva 192 35 157             

Snovanje steklarskih izdelkov 192 54 
12 

  
31   

62   33   

Tehnologije v steklarstvu 192 35   62   49   46   

Osnove podjetništva s trženjem 128         95 33     

Vroče steklo 256     31 93 31 101     

Hladno steklo 256     31 93 31 101     

SKUPAJ 1216 124 169 155 186 268 235 79   

IZBIRNI STROKOVNI MODULI 

Oblikovanje vročega stekla 192                 

Oblikovanje stekla nad odprtim plame-
nom 

64         
    24 40 

Dekoriranje stekla 128             48 80 

Stavbno steklarstvo 64             24 40 

Steklarske storitve 64                 

SKUPAJ 
Najmanj 

256         
    120 200 

ODPRTI KURIKUL 

Ustvarjanje uporabnih steklenih izdelkov   131             

Kombiniranje stekla z drugimi materiali       111         

Kombiniranje steklarskih tehnik           67     

Raziskovanje v steklarstvu         33       

Darilna kolekcija               69 

Računalniško načrtovanje izdelkov             66   

Steklarstvo             99   

SKUPAJ 576 131 111 100 165 69 

INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96   96   96   64   

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z 
DELOM 

10 tednov     
4 

tedne 
  

4 
tedne 

  
2 

tedna 
  

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Programska enota SKUPNO TEORIJA PRAKSA 
TEORI-

JA 
PRAK-

SA 
TEORI-

JA 
PRAKSA TEORIJA 

PRAK-
SA 

SPLOŠNI PREDMETI 

Slovenščina 487 105   124   140   118   

Matematika 383 105   93   93   92   

Tuji jezik 417 105   93   93   126   

Umetnost 68 68               

Zgodovina 102 35   67           

Geografija 68 68               

*Sociologija 68         34   34   

*Psihologija 68                 

Fizika 70 35   35           

Kemija 70 70               

Biologija 70 35   35           

Športna vzgoja 340 105   93   62   80   

SKUPAJ 2143 731   540   422   450   

Predmetnik programa tehnik steklarstva 



OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

Tanja Ocvirk, koordinatorica OIV in ID 

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov, ki se izva-

jajo na naši šoli. Dijaki opravijo določeno število ur obveznega dela, ki je namenjen določenemu progra-

mu, drugi del pa je prosta izbira, ki je dijakom ljubša, saj jo izbirajo glede na svoje zanimanje. Dijakinjam in 

dijakom omogočajo, da ob rednem šolskem delu izrazijo svojo ustvarjalnost in nadgradijo svoja znanja na 

različnih področjih. Dejavnosti omogočajo spoznavanje in sodelovanje z dijaki vseh letnikov ter izobraže-

valnih programov, učijo se timskega sodelovanja in spoštovanja različnosti. 

 

V okviru obveznega dela se izvajajo vsebine, ki obsegajo ogled gledaliških, glasbenih in filmskih predstav, 

podjetništvo, projektno delo, vzgojo za družino, mir in nenasilje, državljansko kulturo, zdravstveno vzgojo, 

spoznavanje lokalnega okolja in v tehničnih programih obisk strokovnih sejmov, podjetij in še veliko                

drugega. 

 
V šolskem letu 2016/2017 izvajamo naslednje dejavnosti. 

 

 

 

TEKMOVANJA IZ: 

 matematike, logike  

 razvedrilne matematike 

 fizike, kemije, biologije in naravoslovja 

 slovenščine 

 zgodovine 

 geografije 

 športna tekmovanja 

 nemščine in angleščine 

 

 

 

KROŽKE: 

 kulinarični 

 likovni 

 šolski spletni časopis 

 časopis v tujih jezikih 

 glasbena skupina 

 šolski radio 

 muzikal v angleškem jeziku 

 pevski zbor 

 fotografski 

 različne športne aktivnosti (plavanje,                

košarka, fitnes) 

 zumba 

 debatni 

 šahovski 

 kemijske delavnice za osnovnošolce 

 zanimivi poskusi v fiziki 

 

 

ABONMAJA: 

 filmski 

 gledališki 

 

 
 

 

RAZISKOVALNE NALOGE IN POTOVANJA                

 DRŽAVNE IN MEDNARODNE PROJEKTE 



V kulinarični krožek sem se vpisala, ker me zelo zanima kuhanje in peka. Pri kulinaričnem krožku je zelo 

veselo, saj se veliko smejemo, poslušamo znane glasbene hite in predvsem kuhamo. 
 

 

 

 

Sandra Zbašnik 

Pri muzikalu uspešno napredujemo. Z veliko 

trdega dela, dobre povezanosti in seveda tudi 

smeha se že približujemo premieri. Vaje obi-

skujemo vsak teden. Po najboljših močeh se 

izogibamo boleznim, da se na vaji lahko prika-

žemo v čim večjem številu. Zelo smo pridni, 

čeprav včasih mentorjem povzročamo tudi ma-

lo "sivih las". Najbolj naporni smo, ko se naši 

želodčki počutijo prazne. Naše mentorice po-

skrbijo tudi za to, da nismo lačni in da vedno 

znova intenzivno širimo veselje do petja, plesa 

in igre ter vedno bolj nasmejani odhajamo z 

vaj. 

Neca Novak 

Dijaki ure pevskega zbora dojemamo kot nekaj spro-

ščujočega, zabavnega, a hkrati tudi resnega in napor-

nega. Letošnje priprave na 9. letni koncert mešanega 

mladinskega pevskega zbora so že v polnem teku. Po-

leg tedenskih vaj smo izvedli še intenzivne vaje na 

Boču. Pevci se ob petju radi tudi zabavamo, kar v sku-

pino prinese odlično vzdušje, zato nam na vajah ni ni-

koli dolgčas.  
 

 

 

 

 

 

Sara Leben 

V letošnjem letu smo že večkrat izvedli kemijske delav-

nice za osnovnošolce. Najprej smo gostili nadarje-

ne učence OŠ Šmarje pri Jelšah, nato pa smo izvedli 

delavnice še za vse učence 9. razreda 1. OŠ Rogaška 

Slatina. Z našo pomočjo so si izdelali balzam za ustni-

ce z vonjem pomaranče ali vanilije. V drugi delavnici so 

se seznanili z antacidi, skupaj pa smo tudi ugotavljali, 

ali je določeno zdravilo antacid. Dijaki smo pri tej de-

javnosti pridobili veliko vodstvenih izkušenj.  

Anja Šket 

Urejanje večjezičnega šolskega spletnega ča-

sopisa je zelo zanimivo in hkrati poučno. Lah-

ko prebiramo o izletih, na katere so se odpra-

vili dijaki naše šole, preletimo kratke povzetke 

aktualnih filmov, najdemo pa tudi koristne 

vsakdanje nasvete za boljšo koncentracijo in 

učenje. 
 

 

 

Ana Šramel 

Vse leto se na naši šoli veliko dogaja, zato smo tu ra-

dijci, ki vsak mesec pripravimo oddajo, v kateri zaja-

memo vse dogodke, ki so se dogajali ali pa se še bo-

do. Všeč nam je, da lahko dijake in profesorje obve-

ščamo o različnih aktualnih dogodkih.  Za glasbo po-

skrbita naša mojstra za ozvočenje in ostalo tehnologijo. 

Vsako leto se nam pridruži nekaj novih članov, ki se 

želijo preizkusiti v ustvarjanju radijskih oddaj. Vsem pa 

nam  je najbolj všeč to, da se enkrat mesečno pouk 

zaradi naše oddaje malce sprosti. 

Eva Bezjak 

Ekipa košarkarjev ŠCRS-ja je v sezonah 

2014/15 in 2015/16 osvojila srebro na državni 

ravni. Letos se žal nismo uspeli prebiti skozi 

kvalifikacije. Najverjetneje je razlog za to, od-

hod starejših igralcev, ki so imeli v preteklih 

letih vodilne pozicije v ekipi. Verjamem da se 

nam bo v prihodnjih letih spet uspelo povzpeti 

na visoko državno raven. 
 

 

 

 

Rok Trilar Šabotić 

Veliko ljudi misli, da moraš biti pri šahu ves čas kon-

centriran na igro, da je veliko premišljevanja, da je vse 

dolgočasno in da igre vedno dolgo trajajo. Pri šahov-

skem krožku ne gre samo za igranje. Šahisti se veliko 

družimo, dajemo drug drugemu kakšne nasvete in re-

šujemo zanimive naloge oz. rešujemo probleme v dolo-

čenih situacijah igre. Igranje šaha na šoli ŠCRS ni le 

strategija, ampak je tudi zabava in veselje. 

Niki Kodrič 

Šolski bend sestavlja skupina dijakov, ki 

uživajo v igranju instrumentov in petju. Po-

membno jim je druženje, ustvarjanje, zabava 

in sproščanje ob glasbi. Radi muzicirajo in pre-

izkušajo nove zvrsti, saj tako pozabijo na šolo 

in vse druge skrbi. Svoje delo predstavijo na 

raznih prireditvah, kot so na primer koncerti, 

informativni dnevi, proslave … Najlepše jim je, 

ko drugi uživajo v njihovem ustvarjanju. 

Jonatan Cencelj, Katja Brilej, Ester Evelin Za-

jec  



Začetek novega šolskega leta. Vedoželjni devetošolci končno posta-

nejo dijaki in se odločijo za srednjo šolo, ki ni v neposredni bližini 

njihovega doma. Nastaniti se morajo v dijaškem domu.  

 

Tu se lahko zgodi marsikaj, tudi nam se je. Prvi dan nas je, ko smo s 

polnimi kovčki in vsi vznemirjeni ob dejstvu, da nas cel teden ne bo 

domov, vstopili skozi vrata dijaškega doma, pričakala topla dobrodo-

šlica vzgojiteljev. S starši so nas popeljali do sob, kjer smo spoznali 

svoje »cimre«. Že zvečer so se nam predstavili starejši dijaki. Neka-

teri novinci smo dobili na roko tudi kakšen F. Ob sprejemu smo se 

morali na glas predstaviti. Midve sva nastopili z glasbeno točko. Po 

nekaj zanimivih izzivih in desetih minutah prebiranja koruze iz peska, 

smo izrekli prisego, ki nas je zavezala, da moramo spoštovati višje 

letnike, in nekaj zanimivih dodatkov, ki jih nihče ni vzel resno. Spre-

jem se je končal z večerjo oz. piknikom, kjer smo novi stanovalci iz 

spoštovanja postregli starejšim. Po sprejemu smo se, z izjemo tistih, 

ki imajo domotožje, kaj kmalu počutili kot doma. 

 

 

 

 

 

 

Mojca in Klara Senica 

Prvi vtisi 

Življenje z vrstniki, skupno preživljanje prostega časa, druženje in za-

bava pripomorejo, da v dijaškem domu spletamo prijateljstva, ki trajajo 

vse življenje. Ko končamo s poukom in učnimi urami, se za nas začne 

boljši del dneva, saj nam v prostem času ni nikoli dolgčas. Preživimo 

ga v družbi prijateljev na domskih ustvarjalnicah, ob igranju družabnih 

iger, namiznega tenisa in nogometa, na sprehodih … Tako se še bolj 

spoznavamo, hkrati pa si z dobro družbo preprečujemo domotožje in 

skupaj hitreje pričakamo petek, ko se vsak z veseljem vrne domov. 

 

 

Prosti čas 

 

 

 

 

 

 

Sara Leben 

 

DIJAŠKI DOM 



Čeprav je veliko stvari, ki jih lahko počnemo, se radi 

zberemo na likovnih delavnicah, kjer se družimo in 

izdelujemo različne stvari, npr. različne okraske ali kaj 

za vsakdanjo uporabo. Dobimo se v učilnici, kjer nam profesorji in 

vzgojitelji predstavijo ideje in jih nato skupaj uresničimo. Imeli smo že 

delavnico ponovne uporabe, kjer smo popravljali stole, izdelali smo tudi 

okraske za božično drevo iz kartonastih tulcev in papirnate smrečice iz 

reklamnih katalogov, ki so nam zelo dobro uspele in so krasile naše 

police in mize. Izdelali smo tudi kopalno sol, ki smo jo lahko nato odne-

sli domov. Ustvarjalne delavnice v popoldanskih urah preganjajo dolg-

čas, so prijetno druženje med dijaki, hkrati pa porabimo čas za nekaj 

lepega in koristnega. 

Likovne delavnice in dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

Maša Golob 

V dijaškem domu potekajo učne ure vsak dan dve uri, izjema je le ponedeljek, saj takrat s poukom konča-

mo kasneje, za učenje pa porabimo le eno uro. Učne ure se začnejo ob različnem  času. Večina dijakov 

jih preživi v svojih sobah, nekateri pa hodijo v učilnico, ki je temu namenjena in se lahko učijo skupaj s so-

šolci. Tu je na voljo tudi tabla, kjer lahko delajo različne vaje. Če kdo potrebuje pomoč, so vzgojitelji vedno 

na voljo. 

 
 

 

 

 

 

 

Maša Pliberšek 

Učne ure 



1. 9. 2013 NOV FAZAN V DIJAŠKEM DOMU 

Ko zagledaš visoko stavbo pred svojim nosom, te kar malce zmrazi. Zaveš se, da boš najverjetneje vsa 

štiri leta preživel v tu, v dijaškem domu, kjer te bodo dijaki, v teh prvih dneh popolni neznanci, oznanili kot 

»fazančka«. S starši stopaš po stopnicah in vlečeš veliko prevelik, do konca napolnjen kovček. Preden 

vstopiš, še pomisliš, da zdaj pa res ni poti nazaj. Vzgojitelji so prijazni in te napotijo v tvojo sobo. »Četrto 

nadstropje, soba 25. Tvoja sostanovalka je že tukaj.« Oddahneš si, ko izveš, da je tvoja cimra tudi tvoja 

sošolka … 

Krst fazanov, kostanjev piknik, meščanska večerja, kulinarični večeri … prava doživetja in popestritev dni 

v dijaškem domu, če pa zraven dodamo še šolo, je šolskega leta že konec …  

 

31. 8. 2014 ZNANE STENE 

Sedaj ti je pogled na tvoj drugi dom že bolj všeč. Nisi več prhutajoča živalca, ki je zlezla iz lupinice, zato 

se že malce bolj znajdeš. Prideš v svojo staro sobo in se razveseliš, ker se med počitnicami ni nič spre-

menilo. Pozdraviš svoje sošolce in že razmišljaš, kaj boš počel naslednjih 10 mesecev. Če odmislimo uče-

nje, ostanejo še lenarjenje, druženje s prijatelji, sprehodi, gledanje televizije, veliko  smeha, novi spomini 

… Na srečo so tukaj še vmesne počitnice, da se spomnimo, kako je, če si cel teden doma.  

Kostanjev piknik, novoletne delavnice, izdelovanje srčkov ob valentinovem, krašenje dijaškega doma, 

skupne večerje nas še bolj povežejo. Kadar zaškripa v šoli, so tukaj vzgojitelji, ki priskočijo na pomoč. 

Ker smo že malce bolj odrasli, seveda še ne zaspimo ob 22. uri. 

 

30. 8. 2015 SKORAJ NA KONCU 

Za teboj sta že dve leti bolj samostojnega življenja. To leto še in smo že skoraj v zadnjem letniku. Sedaj 

že ne dovoliš več, da ti starši pošljejo poljubček skozi okno avta, saj se za to počutiš že preveč odraslo. V 

tvoji sobi na mizi je še vedno zapisano tvoje ime, ki si ga popolnoma po nesreči izrezljal, da si te bodo dru-

gi zapomnili. To lahko opaziš samo takrat, če nisi zamenjal svojega prostora.  

Pozdraviš nižje letnike in se pripraviš na novo šolsko leto.  

Jesenski piknik, pozimi slavnostna večerja, spomladanske delavnice, poleti slovo od maturantov. Pri nas 

se vsak mesec dogaja kaj zanimivega, res se ne dolgočasimo.  

 

31. 8. 2016 ZADNJI IZZIVI 

Zjutraj se zbudiš, poješ zajtrk, greš v šolo, poješ kosilo, se učiš, poslušaš glasbo, gledaš film, poješ večer-

jo, greš ven, se stuširaš, greš spat … Nekako tako se tvoj dan ustali po treh letih bivanja v dijaškem domu. 

Zagotovo se v tem času malce poleniš, ali pa se je to zgodilo samo meni, hihihi. Dijaški dom je postal moj 

drugi dom in  verjetno ga bom pogrešala, zagotovo se bom spraševala koliko je sedaj dijakov, kaj se je 

spremenilo … 

Dneve nam popestrijo delavnice, pri katerih se likovno izražamo. Izdelali smo novoletne okraske in dišeče 

vodne bombice za kopel. Vsak mesec se zberemo ob skupni večerji, kjer pokramljamo in se nasmejimo.  

Zdaj samo še z velikimi očmi pričakujemo, kako se bo naše življenje odvilo naprej, saj pred nami stoji še 

zadnji izziv. POKLICNA MATURA. Generacije dijakov se bodo menjale, spomini na dni v dijaškem domu 

pa bodo ostali.  

 

 

 

 

 

 

 

Lucija Polajžer 

 
 

MOJ DRUGI DOM 



 

 

 

 

 

 

Nikita Kokot 

 
 

 

ŠCRSKOP 

Pred vami je veliko novih izkušenj, vzponov in padcev. Ne bojte se zaupati prijateljem, saj jih boste v stre-

snih mesecih še kako potrebovali. Uživajte poletne počitnice, ne pozabite na naravo in bodite čim več zu-

naj.  Nova šola bo za vas  le odskočna deska v svet, ki čaka na vas. Tvegajte, bodite drzni, kajti srednja 

šola že tako prehitro mine.  

Sprostite blokade, ki vas že dlje časa omejujejo. Novo okolje in privajanje na vse, kar je drugačno, vam bo 

vzelo precej energije, zato se boste ob jesenskih popoldnevih pomikali počasi in utrujeno. Svetujemo čim 

več volje in pozitivnega pogleda na življenje, saj se boste tako hitreje privadili na novo okolje. 

 

BODOČI FAZANČKI 

 

SEDANJI FAZANČKI 

Polni boste energije. Želja po dogodivščinah vas bo prebudila in izostrila vaše čute. Zabavali se boste, kot 

se zna le malokdo. Priložnosti za to vam ne bo zmanjkalo.  Glede na to, da boste popolnoma neresni in 

vam ne bo mar za obveznosti in odgovornosti, jo boste navsezadnje še kar dobro odnesli. V šoli boste 

imeli veliko priložnosti, da popravite svoje napake in naposled vam bo v ključnem trenutku uspelo. V drugi 

polovici šolskega leta boste postopoma vedno manj razigrani, saj vas bo stopnjevanje obveznosti držalo 

na realnih tleh. To se bo pozitivno obrestovalo tako v šoli kot doma. 

Vaše razpoloženje bo precej nihalo, česar niste vajeni. Za to je seveda kriva puberteta, ki vas bo močno 

stisnila v svoje roke. Na splošno bo vaše počutje dobro, le vmesna obdobja nejevolje in zaspanosti vas 

bodo občasno iztirila. Pestro dogajanje vas čaka predvsem na šolskem področju. Tu si boste še posebej v 

prvi polovici leta močno želeli novosti in izboljšave, na primer krajši urnik, manj domačih nalog, lažje torbe. 

Šoli se boste bolj posvečali ob koncu mesecev, ko boste osebne zadeve postavili na stranski tir. V tem 

času si boste močno zaželeli več prostega časa in manj natrpanih dni. 

 

SEDANJI BIVŠI FAZANČKI 



 

BODOČI MATURANTJE 

Za vas se bliža odločilni čas. Nikakor vam ne bo dolgčas. Pokazati boste morali, kako resni  ste glede svo-

jih načrtov za prihodnost. Morda boste presenetili celo sebe in druge pomembne ljudi v svojem življenju. 

Ko se boste enkrat zagnali, vas bo težko ustaviti. Še najpomembnejša pa bo  usmeritev k novim idejam, 

saj običajno le pogrevate stare in varne zadeve. Čaka vas veliko novih preizkušenj, ki jih boste s trdim de-

lom in voljo dobro opravili. Narava naj bo vaše zatočišče, seveda pa ne pozabite na šport in zdravo pre-

hrano, da se boste tako počutili bolje in lažje premagovali izzive, ki vam hitijo naproti. 

 

MATURANTJE 

Na trenutke ne boste vedeli, kje se vas drži glava, toliko se bo dogajalo okoli vas. Leto vam prinaša obilo 

sreče, kar bo vse skupaj vsaj malo omililo, le na svoj ugled v javnosti pazite. Na intelektualnem področju 

bo precej pestro, matura vam ne bo šla iz glave. Držite se svojih načel in bodite previdni, da ne boste česa 

obžalovali. Seveda pa se bo s previdnostjo in sprotnim učenjem vse končalo zelo dobro. Maturantski ples 

je eden najbolj pričakovanih in cenjenih dogodkov v našem življenju. Z njim boste simbolično vstopili  v 

svet odraslih, seveda pa brez zabave ne gre. S prijatelji uživajte, kolikor se le da, dekleta pa ne skrbite, 

obleka, ki ste jo izbrale bo očarala vse okoli vas. 

 

UČITELJI 

Počutili se boste, kot da so vse niti v vaših rokah, saj bo v začetku leta vse teklo kot po maslu. V začetku 

septembra je priporočljivo, da ste nekoliko impulzivnejši, saj se bodo stvari na delovnem mestu uredile v 

vašo korist. Sprejmite nepričakovano povabilo prijateljev za druženje. Vsa bremena pa vam bodo z ramen 

padla junija in takrat se boste lahko zasluženo naspali. Oktober bo eden vaših najljubših mesecev, saj se 

bosta vaš optimizem in vztrajnost izplačala. Konec leta lahko prinese vznemirljivo novo priložnost. 




