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Drage osnovnošolke in osnovnošolci! 

Naj vam na kratko predstavim našo šolo, vzdušje in dogodivščine na 

njej. V šolo ne pridemo samo zato, da se učimo, ampak tudi, da spo-

znamo nove ljudi, s katerimi sklenemo prijateljstva vse do konca živ-

ljenja. Odločitev za naslednjo pomembno prelomnico v življenju je 

zelo zahtevna, zato je zelo pomembno, da je naša izbira srednje šole 

dobro premišljena. Na naši šoli smo zaradi njene majhnosti vsi v zelo 

dobrih medsebojnih odnosih, ne samo z učenci, ampak tudi z učitelji. 

Ti so zaslužni za naše odlično znanje, ki se kaže izven šolskih okvirjev. 

Pestrost šole dopolnjujejo razne dejavnosti, kot so na primer pevski 

zbor, šahovski krožek, debatni krožek in mnogi drugi. Seveda pa ne 

smemo pozabiti na dijaško skupnost, ki pripomore k dobremu vzduš-

ju na šoli, bodisi s pripravo dobrodelnih koncertov, obeležitvijo 

pomembnejših dni ali pa z novoletnim rajanjem. Vodijo jo predsed-

niki in podpredsedniki razredov, v njej pa sodelujejo vsi dijaki, ki se 

prav vsako leto odpravimo na različne ekskurzije po Evropi, ki v nas 

pustijo pečat in veliko izkušenj. Zaradi vseh teh dobrih lastnosti vam 

toplo priporočam šolo za znanje, smeh in sanje – ŠCRS. 

Niko Kučiš, 3. b, predsednik dijaške skupnosti 



»Čas srednje šole je čas intenzivnega 

intelektualnega in osebnostnega razvoja« 

INTERVJU 

Izbira srednje šole je ena izmed težjih živ-

ljenjskih odločitev. Kam in zakaj? Zakaj ne 

na šolo za znanje, smeh in sanje. Šolo, ki 

bodočim gimnazijcem omogoča strokov-

nost in bližino in ki edina v Sloveniji izobra-

žuje za steklarske poklice in tehnike optike. 

O šoli in njenem utripu smo se pogovarjali 

z ravnateljico mag. Dubravko Berc Prah. 

Intervju pripravila: Ana Zorin, 1. a 

Šola za znanje, smeh in sanje. Vse to smo mi. S katerimi 

besedami bi vi opisali vsakdanje življenje na ŠCRS? 

»(Smeh.) Drži, vse to smo mi. Življenje na ŠCRS je dinamično, 

pestro, živahno. Poleg pouka se vsak teden zvrstijo še poseb-

ni dogodki, npr. predavanja zunanjih strokovnjakov, projekti, 

dijaške izmenjave, prireditve, tekmovanja, ekskurzije, krožki, 

naravoslovni dnevi, okrogle mize … Lahko bi rekla, da se ved-

no kaj dogaja.«  

Vse večje je zanimanje za šole, na katerih se dijaki ne poču-

tijo kot številke. Na preteklem dnevu odprtih vrat v decem-

bru so dijaki to nedvomno potrdili. Katera so ključna dejan-

ja, ki pripomorejo k takšnemu počutju na šoli?  

»Naša šola je prostor, v katerem so dijaki prepoznavni po 

svojih talentih in močnih področjih. K temu pripomorejo sku-

pni projekti, kot so različni tabori, projektni dnevi, učne situa-

cije ... Med dijaki in profesorji krepimo sodelovanje, ustvarja-

mo priložnosti, da se dijaki lahko dokažejo in poglobljeno 

razvijajo svoje potenciale. Tudi zato mi je tako zelo všeč ref-

ren šolske himne, ki se začenja z besedami Družina smo mi 

…«  

Med odmori so hodniki polni, dijaki zavzeti v pogovor ali pa 

v nestrpnem pričakovanju nove ure. Sama kot dijakinja rav-

no med prostimi minutami začutim tisto domačnost in 

povezanost med nami. Kaj pa se vam utrne v mislih med 

sprehodom skozi šolski vrvež? 

»Vrvež šolskih hodnikov med odmori je ena od meni najljub-

ših stvari. Lepo je videti sproščene in nasmejane dijake, kako 

se drug drugega razveselijo, kako klepetavo snujejo načrte za 

skupne popoldneve, vikende … Med prostimi urami pa na 

hodnikih vidim tudi veliko skupnega učenja, dijaki drug dru-

gemu pomagajo, na šoli živi tutorstvo, starejši dijaki mlajšim 

ne mečejo polen pod noge, ampak jih usmerjajo in to je 

nekaj, kar me kot ravnateljico navdaja z veseljem in pono-

som.« 



Napovedana ustna ocenjevanja, dober odnos med dijaki in 

profesorji, pestra izbira dejavnosti, ekskurzije itd. Kaj pa bi vi 

izpostavili kot izstopajoče prednosti ŠCRS-ja? 

»Za gimnazijce je to gotovo bližina, saj jim tako ni treba izgub-

ljati časa na dnevni prevoz. Tudi sama sem v srednji šoli bila 

dnevni vozač in vem, kaj pomeni vstajati ob pol petih in se 

nekam voziti vsak dan v šolo. Sprva še nekako gre, a do četrte-

ga letnika to postane že strašno naporno. Naši dijaki pa priče-

njajo s poukom ob 7.55 in zaključujejo malo po 14. uri; ostaja 

jim več časa za obšolske dejavnosti, domače naloge, učenje, 

tudi aktivno preživljanje prostega časa in medsebojno družen-

je.  

Poleg bližine in že naštetega je prednosti še kar nekaj, npr. 

pogovorne ure, ki jih učitelji ponujajo izven pouka in kamor 

lahko dijaki individualno ali v manjših skupinah pridejo po 

dodatno razlago, vaje, nasvet. Potem so tu še zanimivi izbirni 

predmeti, kot so PD z ORD (projektno delo z osnovami razisko-

valnega dela), ITS (interdisciplinarni tematski sklop, katerega 

glavni cilj je razvoj podjetnosti), EŠ (evropske študije), pa fran-

coščina kot 3. tuji jezik …«  

Šolski center Rogaška Slatina ponuja pestro izbiro programov 

izobraževanja. Kaj mislite, da privabi dijake iz celotne Slove-

nije, da se odločijo šolanje nadaljevati ravno na ŠCRS-ju? 

»Ker smo edina šola v Sloveniji, ki izvaja program tehnik optik 

in oba steklarska programa, seveda k nam prihajajo mladi iz 

vse Slovenije in tudi širše in tega smo zelo veseli. Za šolanje pri 

nas se odločijo, ker jih veselita področji optike in steklarstva in 

ker svojo bodočo zaposlitev vidijo v tem segmentu. Obe pod-

ročji sta perspektivni, delodajalci potrebujejo mlade usposob-

ljene kadre in zaposlitev je mladim že vnaprej praktično zago-

tovljena. Gotovo pa je mnogim težko narediti ta korak in se že 

pri 15 letih odločiti za bivanje v dijaškem domu, za tedenske 

vožnje morda celo na drug konec Slovenije … Velika prednost 

naše šole v tem primeru je, da imamo sodobno urejen dijaški 

dom in da je Rogaška Slatina že sama po sebi prijeten kraj za 

bivanje: infrastruktura je urejena, avtobusna in železniška pos-

taja sta dosegljivi peš, tudi številne druge vsebine so od šole 

odmaknjene le par minut hoje. Gre za varno okolje z zelo nizko 

stopnjo kriminala, nasilja, kar za večja mesta gotovo ne bi 

mogli reči.«  

Ste gonilna sila naše šole. Kako se počutite v tej vlogi in kako 

se vam zdi, da vas zaznavajo dijaki? 

»Delo ravnateljice mi v osebnostnem smislu zelo veliko daje, 

ker od mene veliko terja, je razgibano in ga rada opravljam. V 

nekem trenutku skupaj z učitelji, dijaki in starši premišljujemo 

o viziji za prihodnost, o ciljih, načrtih za naprej, že v nasled-

njem pa je treba odgovoriti tudi na čisto konkretna vprašanja, 

kako bomo vse načrtovano dosegli, kako bomo vse to zorgani-

zirali. Seveda pridejo kdaj tudi težki trenutki, vedno ne gre vse 

INTERVJU 

po načrtih, ampak občutek imam, da me dijaki sprejemate, 

spoštujete in to mi veliko pomeni. Enako pomemben je 

tudi dober odnos s starši in sodelavci. Vsi skupaj se trudi-

mo v dobro vas dijakov in mislim, da se to na šoli čuti.«  

Ob letošnjem vstopu v šolo je bilo zaznati kar nekaj spre-

memb, ki so pripomogle k še boljšemu počutju na šoli. 

Kakšni so načrti za prihodnost? 

»V lanskem šolskem letu smo na novo uredili šolsko knjiž-

nico, čitalnico, steklarsko delavnico, garderobe za dijake v 

kleti šole, zamenjali smo okna … Tudi precej nove računal-

niške opreme smo nabavili, vzpostavili omrežje Eduroam. 

Načrtov za naprej je veliko, dogovori z MIZŠ že tečejo. 

Tam, kjer sta zdaj učilnica BIO in KEM 1, želimo urediti 

večjo predavalnico s 120 do 130 stopničasto dvigujočimi se 

sedeži, obnoviti želimo fasado in prenoviti šolske hodnike. 

Čaka nas veliko dela (smeh).«  

Za konec pa le še nekaj besed za naše bodoče 

»fazančke«. Kaj jim iz izkušenj svetujete, da bo srednja 

šola eden izmed lepših delčkov v njihovi mladosti? 

»Bodočim dijakom svetujem, da pogumno zrete predse in 

se odločate v skladu s svojimi interesi in potenciali. Kamor 

koli boste šli, se boste imeli »fajn«. Ampak samo to – imeti 

se »fajn« – je premalo. Čas srednje šole je čas intenzivnega 

intelektualnega in osebnostnega razvoja, pridobivanja 

izkušenj. Vedoželjnost, motivacija, pripravljenost sodelo-

vati, razmišljati, odkrivati in povezovati na eni strani, pove-

zanost, prijateljstvo in solidarnost na drugi strani – to je 

prava pot v prihodnost. Z delom in učenjem ter obdani s 

spodbudnim okoljem lahko dosežete karkoli! Srečno!« 



ŠCRS JE DOBRA  

ODLOČITEV 

PROGRAM GIMNAZIJA  

Res si je težko pri tako mladih letih izbrati pravo šolo, 

sploh če ne veš, kaj si želiš v življenju početi. Pred enim 

letom sem bila jaz v podobni situaciji, a se je izkazalo, da 

sem se vseeno prav odločila. ŠCRS je dobra izbira predv-

sem zato, ker učenci dosegajo na maturi nadpovprečne 

rezultate, ker se z manjšim številom učencev tudi učitelji 

lažje posvetijo posamezniku in tako tudi učenci pouku 

lažje sledijo.  

 Lorena Krklec, 1. a 

Pred približno enim letom sem bila jaz, danes dijakinja 

Šolskega centra Rogaška Slatina, na mestu težke odločitve. 

Kam naprej? V moji majhni glavi se je pojavljalo mnogo 

idej ter šol, a vedno sem nekako vedela, da bo zmagal 

ŠCRS. Iskala sem prednosti in slabosti vseh šol, ampak ko 

sem se v samo raziskovanje malo bolj poglobila, sem ugo-

tovila, da ŠCRS pravzaprav nima niti ene negativne stvari. 

Dijaki in učitelji smo povezani, lahko rečem, da smo skoraj 

kot mame in otroci. Dijaki se med seboj razumemo in smo 

si vedno pripravljeni pomagati. Kar pa me je najbolj priteg-

nilo k sami izbiri, pa je bila bližina šole, kajti ko sem se 

vpisovala v srednjo šolo in sem imela v rokah kuli, da napi-

šem zmagovalko, se mi je v glavi rojilo vprašanje. Zakaj bi 

zapravljala čas in prišla domov ob 17. uri, ko pa sem lahko 

že ob 14.30 pred televizijo. Torej če povzamem, svoje 

odločitve niti najmanj ne obžalujem, kajti ŠCRS je postal 

moj drugi dom, od katerega se bom ob koncu četrtega 

letnika težko poslovila. 

Amanda Amon, 1. a 

KAM NAPREJ? 

Fotografski utrinki s tabora Spoznajmo se. 

''FAZANI'' 



 

2. LETNIKI 

PROGRAM GIMNAZIJA 

Prelomno in pretresljivo prvo leto je za mano. Morda sta med koncem prvega in začetkom drugega letnika res minila zgolj dva 
meseca, ampak se vseeno počutim, kot da je vse drugače. Naenkrat sem nehala biti raztresena zmedena fazanka oziroma vsaj 
fazanka nisem več. Ob postopanju po šoli in pristopanju k profesorjem, za katere imam do sedaj izdelane že osnovne najbolj 
zanesljive strategije, se počutim veliko bolj suvereno. Iz mene je izpuhtela tista začetna negotovost, za katero sem bila prepriča-
na, da me bo spremljala vsaj do 4. letnika in še naprej. Tudi šolsko stopnišče je naenkrat izgubilo grozeč vpliv povzročitelja tes-
nobe in ne čutim več potrebe, da po njem švignem, kar se le da hitro. To so le nekatere izmed majhnih, a pomembnih spre-
memb, ki so mene in moje sošolce doletele ob vstopu v drugi letnik.  

Kaj pa ostale stvari? Ostale stvari so enake. Še vedno precenjujem sama sebe, ko si računam, koliko časa potrebujem do šole, in 
še vedno uporabljam enake izgovore, zakaj zamujam. Še vedno se pred težkim testom namesto učenja raje po telefonu pritožu-
jem prijateljem o težavnosti neke snovi. Še zdaj se vedno znova odločim, da bom delala in se učila sproti. Tudi izidi teh mojih 
dobronamernih odločitev so enaki lanskim, kar me vedno pripelje v stisko zadnji večer pred ocenjevanjem. Ampak kljub vsem 
spremembam in stalnicam, s katerimi se vsakodnevno ubadam in se mi večino časa zdijo, kot da so konec sveta, sem kot lani še 
vedno zadovoljna s šolo in programom, ki sem si ga izbrala.  

 

Ema Rojs Burkelc, 2. a 

ENAKO, PA VENDAR ČISTO DRUGAČE 



SPROŠČENA KLIMA 

V RAZREDU 

PROGRAM GIMNAZIJA  

3. letnik je kar precej podoben prvima dvema, a se poz-

na, da se matura bliža s svetlobno hitrostjo. Zato je od 

nas pričakovano, da že imamo dobro utrjeno snov prvih 

dveh letnikov, da jo lahko nadgradimo. Zelo mi je všeč, 

kako deluje naš razred, saj se vsi počutimo kot del celo-

te. Tako si lahko med seboj pomagamo in se spodbuja-

mo. Tudi z učitelji se dobro razumemo, kar omogoča 

sproščeno klimo v razredu. 

Simon Srebot, 3. a 

V tretjem letniku smo se že povsem privadili drug drugega. Nava-

jeni smo dinamike ter individualnih lastnosti tako sošolcev kot 

profesorjev. Še najpomembneje in po zahvali naše razredničarke 

- znamo predvideti zastoje na cesti ter si zapomniti natančen čas 

spuščajočih zapornic, da jim lahko kar se da uspešno uidemo. Kot 

vsako leto je tudi to zaznamovano predvsem z učenjem, vendar 

je letos mogoče zaznati zagnanost, saj se nam ocene štejejo za 

nadaljnji študij. Pogosto se pojavi prav to vprašanje: »Kam nap-

rej?«, na kar se pojavi nekaj odgovorov, so pa tudi trenutki tišine, 

kar imamo pa seveda namen spremeniti. V predzadnjem letniku 

smo se privadili delovne etike, saj bomo kot bodoči polnoletni 

dijaki primorani prevzeti kakšno odgovornost več. Povezanost 

našega razreda se pozna tudi zunaj šole, saj z največjim veseljem 

presenečamo sošolce na glasbenih in kulturnih nastopih. Čeprav 

nismo matematični geniji, se definitivno lahko zanesete na nas, 

da izračunamo čas do konca (vsake) šolske ure. 

Saša Šramel, 3. b 

TRETJI LETNIK 

ZAHTEVA DINAMIKO IN 

ZAGNANOST 

3. LETNIKI 

Teče že tretje leto, odkar smo se spoznali s šolo, sošolci in profesorji. Zagoto-

vo lahko potrdim, da so se v razredu spletle trdne vezi, saj se vedno bolj med 

seboj poznamo in podpiramo. Ravno zato vlada v razredu večja povezanost 

med sošolci in tudi razredničarko, večja podpora in pomoč. Dobro poznamo 

tudi ostale razrede, med katerimi so nastala lepa prijateljstva. Ker je učna 

snov letos težja kot v 1. in 2. letniku, je pomoč še posebej zaželena. Vedno 

bolj se zavedamo, da se matura hitro bliža in od nas zahteva mnogo znanja. V 

takšnem časovnem obdobju pa spoznaš tudi profesorje, njihove načine in 

taktike ocenjevanja. Lažje lahko predvidiš, kaj te čaka pri določenem ocenje-

vanju. V letošnjem letu je drugače predvsem to, da postajamo eden po eden 

polnoletni in bolj odgovorni. Mogoče se vsakemu posamezniku dogaja vedno 

več stvari in naša zanimanja obsegajo tudi stvari izven šolskega pouka, kar je 

včasih težko usklajevati. Vsak že razmišlja, kaj bi v življenju počel, in se išče v 

širokem spektru fakultet. Po glavi nam rojijo mnoge misli in ideje, kar se lah-

ko pozna na naših ocenah. 

Neja Kunst, 3. a 

POČASI POSTAJAMO 

POLNOLETNI IN 

ODGOVORNI 

Teja Kobula, 1. d  



MATURANTJE 

PROGRAM GIMNAZIJA  

NAPOVEDANO OCENJEVANJE, PESTROST 

INTERESNIH DEJAVNOSTI IN ŠE KAJ  

Četrti letnik se od prvih treh najbolj razlikuje po večji količini snovi in po tem, da reševanje maturitetnih pol postane že del 

našega vsakdana, čeprav že pri nekaterih predmetih začnemo s pripravami na maturo v 3. letniku. Čeprav je za nas maturante 

zaključni letnik kar naporen, še vseeno najdemo nekaj časa za počitek, za druženje s prijatelji … Za nas je zelo pomembna tudi 

poskusna matura, ki se piše marca. Ponudi nam povratno informacijo o našem delu v preteklih štirih letih.  

Super mi je, ker se lahko glede kakšne snovi, ki je ne razumemo, oglasimo k profesorjem na pogovorne ure, da nam jo še dodat-

no razložijo. Ustno ocenjevanje poteka napovedano, tako da se lahko dijaki kar se da dobro pripravimo in si lahko lažje razpore-

dimo druge dejavnosti.  

Posebnost naše šole je njena majhnost. Zato se lahko profesorji zaradi majhnega števila dijakov v razredu lažje posvetijo razlagi 

in temu, da pouk poteka nemoteno. Trudijo se, da bi se naučili čim več.  

Naš odnos v razredu je zelo sproščen in zabaven. Zelo si pomagamo, če se komurkoli kdaj kaj zalomi, res vsak takoj priskoči na 

pomoč, da težavo čim prej odpravimo.  

Čeprav nas je v našem razredu malo, smo med seboj zelo povezani in nam bo kar malo hudo, ko bo napočil čas, ko bomo zapus-

tili srednješolske klopi in se odpravili vsak po svoji poti naprej na študij, delo itd. Čeprav je zaradi gore ustnih ocenjevanj in pis-

nih preverjanj znanja včasih ozračje v razredu napeto, se v razredu vsi počutimo enakovredni in nimamo nikakršnih konfliktov.  

Sprva sem mislil, da bo najtežji odnos s profesorji, vendar moram priznati, da nas vsi profesorji popolnoma razumejo in verja-

mejo v vsakega posameznika, da mu bo uspelo. Čeprav nam včasih naložijo veliko domače naloge in še posebej v zadnjem letu 

vsak dan slišimo veliko govora o maturi in se intenzivno pripravljamo nanjo, to delajo le z namenom, da bi maturo opravili čim 

bolje, se vpisali na želeno fakulteto in da bi bili nato vsi srečni, da bi lahko opravljali tak poklic, ki smo si ga vedno želeli.  

Anže Novak, 4. b 



PROGRAM GIMNAZIJA  

Če bi me 1. septembra leta 2015 vprašali, ali bo moja srednješolska pot hitro minila, bi zagotovo odgovorila: ''Itak da ne?''  

Zdaj, po treh uspešno zaključenih letnikih, vam lahko zaupam, da sem se tistega septembra 2015 pošteno motila. Ta tri leta so 

bila zame ne samo navadna šolska leta, z obilico testov, spraševanj, domačih nalog ali pa ostalimi obveznosti, temveč leta, ko 

sem našla sebe, odkrila svoje cilje, potenciale … Seveda je vmes prišla kakšna slaba ocena ali izkušnja, ki me je osebno morda 

prizadela, vendar je nisem vzela kot nekaj slabega, celo nasprotno, prav to mi je predstavljalo dodatno motivacijo in me 

'gnalo' naprej. Kar se tiče samega programa gimnazije na naši šoli in drugod, ne morem trditi, da je lahek, kajti tu se srečaš 

tako z matematiko, fiziko, kemijo, biologijo kot tudi s tujimi jeziki in ostalimi družboslovnimi predmeti. Vendar so tu tudi bolj 

zabavne in privlačne stvari, kot so 'maturanci' – od živahne Budve do peščene Grčije, maturantski ples, novoletna rajanja in 

paleta ekskurzij, na katerih se vedno ustvarijo kakšna nova prijateljstva in pa nepozabni spomini. Kot dijakinja 4. letnika ali 

bolj znano kot maturantka, imam sedaj pred seboj še zadnjo pomembno nalogo in preizkušnjo, na tej moji poti – maturo. Stri-

njam se z mnogimi, ki pravijo, da se že sliši sama beseda malce stresno in težavno, vendar verjamem, da je s trudom in trdnim 

delom moč rešiti tudi to, prav tako kot sam program gimnazije, kajti nobena pot, pa naj bo to šolska ali življenjska, ni tako 

težka in nemogoča, če si nanjo dobro pripravljen!   

Manca Posilović, 4. a 

V četrtem letniku je znotraj razreda vse veliko bolj sprošče-

no. Vsak že vsakega pozna, vsi imamo skupno zgodbo, ki 

smo jo ustvarili skozi ta štiri leta. V tem letniku postanemo 

vsi polnoletni, kar da življenju še nov pridih odraslosti. Prav 

tako sedaj že poznamo vse učitelje, pri pouku pa vemo, kaj 

od nas zahtevajo in kaj moramo narediti. Strah, ki smo ga 

čutili ob začetku našega srednješolskega šolanja, je tako že 

izginil. Bliža pa se nam tudi matura, na katero so nas učitelji 

pripravljali ta štiri leta, kar da gimnazijskemu še dodaten 

izziv, hkrati pa nek cilj, ki ga želimo doseči in ki bo zaključil to 

poglavje našega življenja. 

Andrej Belcer, 4. a 

SKUPNA ZGODBA IN 

NOVI IZZIVI 

MATURANTJE 

Pa je končno tu, težko pričakovani četrti letnik. Ker nas 

letos čaka matura, pouk poteka v polnih pripravah nanjo. 

Poleg redne snovi obravnavamo in za nazaj ponavljamo 

tudi staro učno snov. Zaradi krajšega ocenjevalnega obdob-

ja je pridobivanje ocen v primerjavi z nižjimi letniki bistveno 

bolj zgoščeno, zato je pomembno, da smo organizirani ter 

delamo sproti. Profesorji zahtevajo veliko, vendar so poslu-

šni in razumevajoči ter nam pridejo naproti, kadar opazijo, 

da smo v stiski. Ker je to naše zadnje leto na šoli, je 

pomembno, da kljub vsem naporom čim bolj uživamo in 

skušamo izkoristiti zadnje 'srednješolske' trenutke s sošolci 

ter profesorji. 

Tajana Gobec, 4. a 

TEŽKO PRIČAKOVANI 

ČETRTI LETNIK 

NOBENA POT NI NEMOGOČA! 



PREDMETNIK 

PROGRAM GIMNAZIJA  

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO 

št. ur 

v progr. 

Matur. stan-

dard 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 (35) 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 (1) 140 560 (35) 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 (35) 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 (1) 105 420 (35) 420 

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 2 (2) 70 280 (70) 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) (105) 210 (105) 280 

Biologija 2 70 2 70 2 70 (3) (105) 210 (105) 315 

Kemija 2 70 2 70 2 70 (3) (105) 210 (105) 315 

Fizika 2 70 2 70 2 70 (3) (105) 210 (105) 315 

Psihologija         2 70     70 280 

Sociologija     2 70 (2) (70) (4) (140) 70 (210) 280 

Filozofija             2 70 70 280 

Informatika 2 70 (2) (70)         70   

 II – Izbirni predmeti 

Tretji tuji jezik     (3) (105) (3) (105)     (210)   

Projektno delo z osnovami …     (2) (70) (2) (70)     (140)   

ITS Podjetnost     (3) (105)         (210)   

Evropske študije         (2) (70)     (70)   

      1–3 35–105 1–5 35–175 8–12 280–

420 

490–630   

 III – Obvezne izbirne vsebine 

    90   90   90   30 300   

 Skupaj (I + II + III) 

  32 1209 32 1210 32 1210 29–33 1045– 

1185 

4675–4815   

  

Št. tednov pouka   35   35   35   35 140   

Št. tednov OIV   3   3   3   1 10   

Skupno št. tednov 

izobraž. 

  38   38   38   36 150   

*Ure se realizirajo v okviru pouka. 

( ) Ure iz fonda izbirnih predmetov. 



PROGRAM GIMNAZIJA  

 francoščina (3 ure),  

 interdisciplinarni tematski 
sklop Podjetnost (3 ure),  

 projektno delo z osnovami 
laboratorijskega dela (2 uri).  

 

Izbirni predmeti v 

drugem letniku so:  

 sociologija (2 uri),  

 francoščina (3 ure),  

 evropske študije (2 uri),  

 projektno delo z osnovami 
laboratorijskega dela (2 uri).  

Izbirni predmeti v 

tretjem letniku so:  

Obisk sobe pobega v okviru pouka ITS 



PROGRAM TEHNIK STEKLARSTVA  

Sem Teja, dijakinja ŠCRS-ja, in obiskujem 1. letnik progra-

ma tehnik steklarstva. ŠCRS je edina šola v Sloveniji, ki 

izobražuje dijake v programu tehnik steklarstva, šolanje 

traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo. Na ŠCRS sem 

se prepisala decembra. Za program tehnik steklarstva 

sem se odločila, ker sem videla, kaj dejansko pomeni 

steklo. Steklo je zelo zanimiv material, z njim se da lepo 

ustvarjati. Ta poklic me veseli, ni mi težko delati s tem 

materialom.  

Ta šola je vzela vso mojo pozornost ter mi dala navdih in 

pot mojemu ustvarjanju in domišljiji. Moja izkušnja ob 

prepisu šole: Ni mi žal. Na tej šoli sem dejansko odkrila, 

kaj si želim delati v življenju, in tega ne bom obžalovala. 

Smer tehnik steklarstva priporočam vsem, ki ste natanč-

ni, imate dobro razvite ročne spretnosti in radi ustvarja-

te. Zelo vas bomo veseli! 

Teja Kobula, 1. d 

Tretji letnik, smeri tehnik steklarstva, je za učence kar pestro 

obdobje življenja. V tretjem letniku se pouk prične normalno in 

ni nobenih posebnosti. Potem pa se stvari, kot v vsakem letni-

ku okoli decembra, začnejo zapletati. Postane »gusto«, treba je 

namreč vse »spraviti not« in vse ocene urediti, saj se konec 

meseca januarja začne PUD. Štiritedenska praksa pri delodajal-

cu je obdobje različnih izkušenj in pridobivanja novih veščin ter 

znanja na področju steklarne in steklarstva. PUD mi je zelo 

všeč, saj lahko iz prve roke spoznaš potek dela v steklarni, od 

steklarske zmesi do zapakiranega izdelka. Popoldne pa je obve-

zno nadoknaditi pomanjkanje spanca. Po končani štiritedenski 

praksi si lahko vsi malo oddahnemo, saj so počitnice in se nam 

ni treba več zbujati ob petih zjutraj. V drugi konferenci letnika 

se vedno nagradimo s kakšno strokovno ekskurzijo v tujino, saj 

smo bili zelo pridni in delovni v prvi konferenci. Strokovne 

ekskurzije v tujino nam vsakdanji pouk vedno popestrijo, nam 

razširijo obzorje in ponudijo odgovore na vprašanje: »Kaj po 

končani srednji šoli?« Pokažejo nam možnosti različne uporabe 

stekla v vsakdanjem življenju ter kako iz tega izpeljati dober 

'biznis'. Konec šolskega leta, za nas štipendiste, pomen še 

dodatne tri tedne pridobivanja izkušenj v steklarni, saj imamo 

obvezno počitniško prakso. Ko končno pride mesec avgust, 

smo vsi zelo veseli in nestrpni. Mesec avgust prinaša maturant-

sko ekskurzijo! Šest dni, polnih smeha, sreče, zabave, razisko-

vanja različnih znamenitosti, druženja, kopanja in najbolj 

pomembno »možganov na off«.  

V tretjem letniku je najbolj pomembno uživati s polnimi pljuči, 

saj četrti letnik prinaša številne obveznosti in resno življenje. 

Alina Kajba, 3. d 

NA TEJ ŠOLI SEM 

ODKRILA, KAJ 

ŽELIM DELATI V 

ŽIVLJENJU 

PESTER TRETJI LETNIK 
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Sem dijakinja 4. letnika tehnik steklarstva. Ob prihodu v šolo in vpisu v ta poklic sem imela samo majhno predstavo, kako bo 

potekal pouk in kaj bomo delali. Vse do zdaj je potekalo nad mojimi pričakovanji. Z vsakdanjim novim prihodom v šolo sem se 

naučila nekaj novega o steklu, kar mi bo seveda pomagalo pri zaposlitvi ali nadaljnjem šolanju. Pouk poteka v jutranjih urah, 

profesorji pa skušajo na čim bolj zanimiv način predstaviti vsako podrobnost cenjenega stekla. Največja zanimivost tega poklica 

je praktično delo. Čeprav se nam zdi, da že večji del obdelave in dekoriranja stekla poznamo, ni res. Steklo nam daje neskončno 

možnosti oblikovanja in dekoriranja. Do zdaj sem se na steklu naučila brusiti večino motivov, ki so potrebni za določen izdelek. 

Tudi s slikanjem različnih motivov, kot so vrtnica, listi, sadje, živali in druge bolj zahtevne zadeve, se steklo zelo lepo dekorira in 

mu da posebna moč. Dokaj zanimivo je oblikovanje stekla nad odprtim plamenom, kjer iz steklenih palčk nastajajo čudovite 

kroglice in tudi majhne steklene živali. Z izdelavo vitraža smo se učili natančnosti, saj je moral biti vsak košček stekla usklajen z 

drugimi. S postopkom fuzije smo pridobivali zelo lepe slike iz stekla, sklede, krožnike, svečnike in druge izdelke.  

Ni mi žal, da sem se odločila za ta poklic. Spoznala sem steklo in njegove vrednote. V prihodnosti bom z veseljem opravljala 

delo, ki bo povezano s steklom. 

Tanja Tepeš, 4. d 

DOBILA VEČ OD PRIČAKOVANEGA 

Izvor stekla verjetno izhaja še iz časov Egipčanov (3000 pr. Kr.), kjer je bilo steklo prvič uporabljeno za nakit. Iz Egipta se je 

uporaba stekla razširila navzven v Bizanc, nato v Grčijo in Rim. Rimljani naj bi prvič uporabili steklo za okna. Obrt se je razvija-

la in prosojno steklo je postalo prozorno. Kmalu je nastalo v Franciji barvno steklo. 

Tako naj bi se slikana okna pojavila že v devetem stoletju, ohranjena pa so le od dvanajstega stoletja dalje. Njihov razcvet je 

bil v obdobju od trinajstega do petnajstega stoletja, ko so v gotskih katedralah igrala veliko vlogo. 

V poznem 19. stoletju je v Ameriki živeči Louis C. Tiffany iznašel nov način sestavljanja vitražev, ki se imenuje tehnika z bakre-

no folijo. Bil je sin znamenitega draguljarja, vendar pa ga ni premamilo nadaljevanje bogatega družinskega posla, temveč je 

eksperimentiral z dizajnom ter izdelavo novih stekel. Razvil je prelivajoče opalescentna stekla, ki jih je uporabljal tudi za svojo 

proizvodnjo senčil za lučke. Od tu tudi ime Tiffany luči. 

 

 

Tališče stekla je med 500 in 1650 stopinj; odvisno 

od njegove sestave. 

Osnovne surovine za steklo so: kremenčev pesek, 

soda, apnenec in pepelika. 

Kristalno steklo vsebuje svinec. 

Steklo lahko brusimo, poliramo, peskamo, slikamo 

in graviramo. 

Pripravila: Magdalena Majcen, 4. d 

IZ ZGODOVINE STEKLA 

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

PROGRAMSKA ENOTA SKUPNO ŠT. 
UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA 

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 

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     33 91 31 101     

Hladno steklo 256     33 91 31 101     

SKUPAJ 1216 124 169 159 182 268 235 79   

IZBIRNI STROKOVNI MODULI 

Oblikovanje vročega stekla 192                 

Oblikovanje stekla nad odprtim plame-

nom 
64         

    32 32 

Dekoriranje stekla 128             48 80 

Stavbno steklarstvo 64                 

Steklarske storitve 64             32 32 

SKUPAJ 
Najmanj 

256 
        

    
112 144 

ODPRTI KURIKUL 

Izdelava uporabnih in dekorativnih steklenih izdelkov 35 96     
        

Kombiniranje stekla z drugimi materiali     35 76         

Osnove strojne proizvodnje stekla           67     

Raziskovanje v steklarstvu         33       

Darilna kolekcija               69 

Računalniško načrtovanje izdelkov             66   

Steklarstvo             99   

SKUPAJ 576 35 96 35 76 33 67 165 69 

INTERESNE DEJAVNOSTI 352 96   96   96   64   

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 
380 (10 

tednov) 
    

152 (4 

tedni) 
  

  
152 (4 

tedni) 
  

  
76 (2 

tedna) 
  

  

PREDMETNIK 

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo. 



PROGRAM STEKLAR (VAJENIŠKI PROGRAM) 

Za steklarja sam se odločil, ker sem hotel vedeti, kakšna snov je steklo, katere so surovine v njem, kako se tvori in kako se dela 

obarvano steklo. V okviru poklicnega programa sem lahko izbiral med tremi poklici – steklopihalec, steklobrusilec ali upravlja-

lec steklarskih strojev. Ker imam rad stroje in avtomatizacijo, sem se odločil za upravljalca steklarskih strojev.  

Januarja smo imeli prakso v Steklarni Rogaška Slatina. Bilo mi je všeč, cel mesec sem bil na elektro peči na delovišču R6. Delali 

smo vaze. Najljubše mi je bilo, ko smo imeli menjavo artikla. To je zelo zanimivo, ker se morajo pripraviti program in modeli. 

Naučil sem se zelo veliko. Na praksi mi je bilo všeč, sodelavci so bili zelo prijazni in veseli, da so dobili mlado delovno moč. Feb-

ruarja smo se s prakse vrnili nazaj v šolo. Na praksi mi je sicer bolj všeč, ker nimam rad učenja. Učenje je slaba stran šole, 

ampak ima tudi dobrih strani, kot so na primer zelo prijazni profesorji in ostali zaposleni na šoli. Šola kot šola mi je všeč in ne bi 

je menjal za nobeno drugo šolo. 

Ivan Jedvaj, 1. e 

ŠCRS-JA NE BI MENJAL ZA NOBENO DRUGO 

ŠOLO 



PREDMETNIK 

Zapisano v rdeči barvi se izvaja v podjetju.  

Dijaki v šoli preživijo: 1. letnik – 30 tednov, 2. letnik – 18 tednov, 3. letnik – 8 tednov.  

PROGRAM STEKLAR (VAJENIŠKI PROGRAM)  

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 

PROGRAMSKA ENOTA SKUPNO ŠT. 
UR TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA 

A) SPLOŠNI PREDMETI 

P1 Slovenščina 212 99   66   47   

P2 Matematika 212 99   66   47   

P3 Tuji jezik 164 66   66   32   

P4 Umetnost 32 32           

P5 Naravoslovje 132 66   66       

P6 Družboslovje 132 66   66       

P7 Športna vzgoja 164 66   66   32   

SKUPAJ 1048 494   396   158   

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI 

M1 Steklo 133 42 10 65 16     

M2 Varovanje zdravja in okolja v steklars-
tvu 

68 68           

M3 Tehnična dokumentacija v steklarstvu 68 48 20         

M4 Avtomatizacija v steklarstvu 102 20 10 + 72         

M5 Ročno oblikovanje vročega stekla 136 25 111         

M6 Plemenitenje stekla 136 25 111         

SKUPAJ 643 228 334 65 16     

C) IZBIRNI STROKOVNI MODULI 

M7 Strojna izdelava steklenih izdelkov 615     25 283 25 282 

M8 Pihanje stekla 615     25 283 25 282 

M9 Brušenje stekla 615     25 283 25 282 

SKUPAJ 615     25 283 25 282 

SKUPAJ B in C 1258 228 334 90 299 25 282 

D) ODPRTI KURIKUL 

M10 Procesi v podjetju (obvezno) 83 8 75         

M11 Krmiljenje steklarskih strojev 
(izbirno) 

      8 117 8 184 

M12 Pihanje zahtevnejših izdelkov iz ste-
kla (izbirno) 

      8 117 8 184 

M13 Oblikovanje in brušenje po lastni 
zamisli (izbirno) 

      8 117 8 184 

SKUPAJ 400 8 75 8 117 8 184 

SKUPAJ A, B, C in D 2706 730 261 513 590 222 460 

INTERESNE DEJAVNOSTI 160 64 
  64 

  32 
  

(5 ted.) (2 ted.) (2 ted.) (1 ted.) 

PRAKTIČNO USPOSABLJ. Z DELOM 912 
  114 

  342 
  456 

(24 ted.) (3 ted.) (9 ted.) (12 ted.) 



PROGRAM TEHNIK OPTIK  

Sem dijakinja 1. letnika programa tehnik optik na Šolskem centru 

Rogaška Slatina. V teh parih mesecih, kar obiskujem to šolo, vam 

lahko povem, da sem z njo zadovoljna. Najbolj všeč mi je praktični 

pouk, saj poteka sproščeno. Pri praktičnem pouku smo najprej dodo-

bra spoznali oko oziroma delovanje očesa, takoj za tem pa smo se 

lotili ročnega brušenja optičnih stekel, trenutno pa se lotevamo tudi 

strojnega brušenja, kar je bistveno lažje. Tudi ostali strokovni pred-

meti, ki jih imamo v šoli, so v povezavi z optiko, to so: 

• tehnologija v optiki, kjer se učimo tehničnega risanja ter spoz-

navamo merilne naprave v optiki, 

• svetloba v optiki, ki je neke vrste fizika, 

• optična stekla in izdelava očal, ki je prav tako neke vrste fizika 

ter vključuje praktični pouk, 

• sodobno urejanje dokumentacije, kjer delamo z računalniki, 

• strokovna terminologija v nemščini, kjer se učimo drugi tuji 

jezik. 

Na šoli imamo napovedana spraševanja, kar mi je bilo že sprva zelo 

všeč, saj olajša učenje oziroma zmanjša vsakodnevno obremenitev, 

pa tudi profesorji so nam na razpolago in vedno v pomoč. 

Mia Jus, 1. c 

Šolski center Rogaška Slatina je šola za znanje smeh in sanje. 

Vsi profesorji na ŠCRS so ti vedno pripravljeni pomagati. Do 

nas dijakov so prijazni in strpni. Odkar sem na tej šoli, sem 

se že naučila zelo veliko novih stvari. Drugače je ŠCRS maj-

hna šola, kar je hkrati tudi prednost, saj je manj dijakov in se 

lahko profesorji vsakemu nekoliko bolj posvetijo in kaj 

ponovno razložijo. Šolo so lani prenovili in ji zamenjali okna. 

Zdaj je lepša in nekoliko bolj moderna, je pa hkrati tudi bolj 

domača. V sklopu šole deluje še dijaški dom, ki je neposred-

no povezan z njo, zato lahko dijaki kar v copatih hodijo po 

šoli in dijaškem domu.  

Tudi malice so zelo okusne. Na šoli je veliko aktivnosti, tako 

da nam ni nikoli dolgčas. Meni je ŠCRS zelo prijetna in prijaz-

na šola in upam, da se nam bo jeseni pridružilo veliko novih 

dijakov.  

Nika Jurečič, 1. c 

MAJHNOST JE 

PREDNOST 

Program tehnik optik je odlična priložnost za vse, ki želijo 

pomagati in delati z drugimi. Sedaj ko sem četrti letnik, ti 

lahko povem, da svoje odločitve za srednjo šolo ne bi spre-

menila. Imela sem se odlično. Še vedno se imam. Sem v 

odličnem razredu, v katerem se super razumemo, čeprav 

prihajamo z različnih koncev Slovenije. Učitelji so prijazni, 

razumevajoči in nam želijo samo najboljše. Veliko smo 

potovali po Evropi, si ogledali njene znamenitosti ter optič-

ne sejme, pridobili veliko znanja in vpogled v optično priho-

dnost. Izpilila sem svoje ročne spretnosti, se naučila vse, kar 

moram vedeti za uspešno delo, in se prav tako v njem tudi 

preizkusila. V okviru pouka imamo praktično usposabljanje 

pri delodajalcu, kjer pridobimo veliko izkušenj. Menim, da 

bi se vsak moral učiti za poklic, ki ga bo z veseljem opravljal, 

zato sem vesela, da sem ga našla in verjamem, da ga boš 

tudi ti! 

Katja Brilej, 4. c 

TUJINA PRINAŠA 

IZKUŠNJE 

SPROŠČENOST JE POMEMBEN DEL POUKA 
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Ljudje večinoma mežiknejo 

okrog petnajstkrat na minu-

to. Trepalnica ima življenjsko dobo 

približno pet mesecev. 

Očesna leča, ki deluje enako kot 

leča kamere, je velika kot bombon 

M & M. 

Novorojenčki so ob rojs-

tvu barvno slepi. 

Človeško oko razlikuje 500 

odtenkov sive barve. 

Oči moškega so za okrog 0,5 

mm večje kot oči ženske. 

Približno vsak trideseti člo-

vek je barvno slep. Barvno 

slepoto ima več moških kot 

žensk. 

Telo pri močnih čustvih ustvarja čez-

merno količino solz. Nihče ne ve, 

zakaj ljudje jokajo. 

ZANIMIVOSTI O OČESU  

 

Pripravila Branka Kovačič, mojstrica očesne optike 



PREDMETNIK 

PROGRAM TEHNIK OPTIK  

  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   66   

Optična stekla in 
izdelava očal 

640 35 144 66 132   124 
  

139 

Svetloba v optiki 320 37   99   62 31 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 terminologi-
ja v tujem jeziku 

160 70   34   31 
  

  
25 

  

Sodobno urejanje 
dokumentacije 

70 70         
      

Raziskovanje v optiki 70     70           

Komunikacija v optiki 93         93       

Novosti v stroki 84             84   

Optika 99             99   

SKUPAJ 576 140   104   124   208   

Interesne dejavnosti 352 96 96 96 64 

Praktično usposabljan-
je z delom 

304   

76 

(2 tedna) 

  

152 

(4 tedni) 

  

76 

(2 tedna) 

  



MNENJA PROFESORJEV 

KEMIJA IN PROJEKTNO DELO Z  

OSNOVAMI RAZISKOVALNEGA  

DELA 

Poučujem kemijo in strokovne predmete, povezane s kemijo. 

Pri dijakih so v povezavi s kemijo najbolj priljubljene labora-

torijske vaje, predvsem kadar so prisotni kakšni poki, dim in 

spreminjanje barve. Ker je pri kemiji tudi veliko računanja, so 

prav veseli, če se ura izvede timsko in nas obišče katera od 

profesoric matematike. Prav poseben izziv pa mi predstavlja 

poučevanje izbirnega predmeta projektno delo z osnovami 

raziskovalnega dela, kjer dijaki spoznavajo osnove projektne-

ga in raziskovalnega dela. Predmet se izvaja dve leti in v tem 

času dijaki samostojno izdelajo projektno in raziskovalno 

nalogo. 

Anita Pihlar, učiteljica kemije in strokovnih predmetov 

KEMIJA PRIPOMORE H  

KAKOVOSTNEMU IN ZDRAVEMU  

Z IVLJENJU 

Na ŠCRS poučujem kemijo od leta 2004 v programu gimnazi-

ja in predmete, povezane s kemijo, v programu tehnik ste-

klarstva. Pomembno mi je, da dijaki pridejo do spoznanja, da 

je kemija močno povezana z vsakdanjim življenjem. Vsem 

ljudem lahko znanje s področja kemije pomaga k bolj zdrave-

mu in kakovostnemu življenju. V teh letih so se najboljši dija-

ki vsa leta udeleževali tekmovanj iz znanja kemije in tekmo-

vanj iz raziskovalnih nalog. Skupaj smo dosegli veliko lepih 

uspehov, in to mi daje spodbudo in energijo za nadaljnje 

delo. 

Boris Pokorn, učitelj kemije in strokovnih predmetov 

OPTIKA V STROKOVNIH  

PREDMETIH 

 

Pri strokovnih predmetih izobraževanja za poklic tehnik optik 

dijaki spoznajo klasične in sodobne delovne postopke, mate-

riale, naprave in aparate v procesu izdelave in popravil očal. 

S pomočjo praktičnih vaj pridobivajo smisel za natančnost, 

estetiko, doslednost in pravočasnost. Povezujejo teoretično 

in praktično znanje v novih situacijah. Dijaki načrtujejo prep-

roste poskuse ter jih samostojno izvedejo ter upoštevajo 

varčno rabo energije ter porabo materialov. Dijaki razlikujejo 

med materiali, ki se uporabljajo v optiki, uporabljajo priročni-

ke, kataloge in tehnično dokumentacijo, sledijo novostim na 

strokovnem področju. V okviru predmetnega področja razvi-

jajo podjetniške lastnosti, spremljajo trende ter ugotavljajo 

potrebe kupcev, trženje izdelkov ter komunikacije v poslov-

nem okolju. Šolsko delo poteka v sproščenem, delovnem 

okolju, kjer imajo dijaki možnost sooblikovanja šolskega dela 

ter tako s svojimi zamislimi popestrijo marsikatero učno uro. 

Andreja Novak, učiteljica praktičnega pouka 

ZGODOVINA, POPOTNICA  

SREDNJES OLSKEGA  

IZOBRAZ EVANJA 

Zgodovina je v srednješolskih programih obvezni učni pred-

met. Namen pouka zgodovine je spodbujanje radovednosti o 

življenju ljudi v preteklosti in sedanjosti. Zgodovina tudi razvi-

ja sposobnosti boljšega razumevanja različnih zgodovinskih 

obdobij, pojavov, procesov, sprememb in problemov v prete-

klosti in sedanjosti doma in po svetu. Pouk zgodovine v šoli 

izhaja iz zgodovine kot znanstvene discipline. Glavni koncepti 

zgodovine so: koncept časa in prostora, koncept sprememb, 

koncept kontinuitete, koncept vzročnosti in posledičnosti. 

Poudarek pri pouku zgodovine je na kritični analizi in inter-

pretaciji podatkov, didaktično prilagojeni dijakom. Prav tako 

se poudarja oblikovanje samostojnih sklepov in mnenj o 

pojavih in procesih ter stališč do njih ter raziskovanje različ-

nih perspektiv in interpretacij o posameznih pojavih in proce-

sih. 

Josipa Hrepevnik, učiteljica zgodovine 



MATEMATIKA JE LEPA! 

Kaj mi pomeni naša šola? Zagotovo službo. Službo, v katero 

se vozim vsak dan približno 70 km daleč. V eno smer. Včasih 

me kdo vpraša, zakaj si ne poiščem službe bližje domu. Vča-

sih se to vprašam tudi sama. Odgovora ni težko najti. Rada 

imam to šolo. Ponosna sem, da sem del mozaika, ki jo sestav-

lja. In vesela sem, da je ta mozaik pisan, da je dogajanja in 

uspehov veliko. Moja osnovna naloga na šoli je poučevanje 

matematike. Mnogi se ob omembi tega predmeta nasmeh-

nete, ker ga imate radi. Drugi se zdrznete, ker vam povzroča 

preglavice. Ampak veste kaj? Matematika je lepa. Ponuja 

ogromno izzivov, nauči te vztrajnosti, doslednosti, natančno-

sti. Nauči te, da ne smeš obupati pred prvo oviro, ampak 

moraš najti način, kako stopiti preko nje in nadaljevati pot 

proti zadanemu cilju. Učiteljice matematike na ŠCRS smo tu, 

da ti pri tem pomagamo. Pridi in postani del našega mozaika! 

Tanja Rupnik, učiteljica matematike 

MNENJA PROFESORJEV 

FRANCOS C INA 

Francoščina je eden izmed izbirnih predmetov na naši šoli že 

vrsto let. Zaradi manjšega števila dijakov so pri predmetu 

skupaj dijaki drugih in tretjih letnikov gimnazije, kar pa zahte-

va malce drugačen način dela. Dijaki se pri francoščini nauči-

jo nekaj osnovne slovnice ter besedišča, prav tako pa tudi 

nekaj veščin osnovne komunikacije. Da je delo pri izbirnem 

predmetu drugačno kot pri ostalih osnovnih predmetih, naj-

verjetneje doprinese poslušanje glasbe med reševanjem slo-

vnice, timsko delo, ogled vsaj dveh filmov, povezanih z obra-

vnavanim besediščem, urejanje oglasne deske v razredu ter 

pogosto reševanje interaktivnih vaj na računalnikih. Dijaki, ki 

se sami odločijo za ta predmet, so po navadi visoko motivira-

ni in pripravljeni za delo. 

Gabrijela Fűrlinger, učiteljica angleščine in francoščine 

SOCIOLOGIJA 

Predmet sociologija seznanja dijake in dijakinje z znanstveni-

mi spoznanji o družbi. Poleg tega omogoča povezovanje soci-

oloških znanj z znanji, ki jih posredujejo drugi ne le družbos-

lovni, ampak tudi nekateri naravoslovni predmeti. Temeljni 

namen predmeta je usposabljati dijakinje in dijake za kritično 

presojo družbenih pojavov. Predmet se poučuje v 2. letniku v 

gimnazijskem programu in v 3. letniku v programu tehnik 

optik in tehnik steklarstva. V pripravi na maturo se predmet 

poučuje v obsegu 280 ur po posebnem učnem načrtu. 

Nataša Šafranko, učiteljica sociologije, vzgojiteljica v dijaš-

kem domu 

ZANIMIVA IN UPORABNA  

SLOVENS C INA 

Slovenščina kot predmet lahko da dijakom izredno veliko – je 

uporabna, pomaga pri gradnji narodne identitete in širi 

obzorja. Jezikovna zmožnost in znanje sta velikega pomena v 

vseh življenjskih situacijah. Tudi slovenistke izhajamo iz upo-

rabnosti in se trudimo snov podajati na dijakom razumljiv 

način – dijakom skušamo učno snov približati, pojasniti, jo 

narediti zanimivo in dijake navdušiti za lepo slovensko bese-

do, predvsem pa iz njih narediti kritične bralce.  

Dijake želimo spodbuditi k branju umetnostnih besedil, ki 

širijo naš besedni zaklad, nas sproščajo in ostrijo jezikovni 

čut. Učiteljice slovenščine na ŠCRS dijakom omogočamo, da 

se izpopolnjujejo in rastejo tudi izven pouka, zato organizira-

mo okrogle mize, sodelujemo na natečajih in tekmovanjih, 

smo mentorice šolskemu časopisu, zelo velik poudarek pa 

dajemo tudi gledališki vzgoji.  

Sama na šoli nisem dolgo, a se počutim, kot da sem spadam. 

Rada poučujem, dijake skušam razumeti in jih slišati. In na 

Šolskem centru Rogaška Slatina dijaki so slišani, tako pri slo-

venščini kot pri drugih predmetih. 

Monika Šeligo, učiteljica slovenščine 

NEMS C INA, ANGLES C INA IN STT 

Poleg nemščine in angleščine poučujem tudi STT – strokovno 

terminologijo v nemškem jeziku, ki jo najdemo na urniku 

dijakov programa tehnik optik. Pri STT se osredinjamo predv-

sem na rabo nemščine v vsakdanjem življenju in v strokovni 

sferi, saj se učimo, kako se imenujejo pomembni pojmi iz 

sveta optike. Da je znanje nemščine koristno, ugotavljajo tudi 

dijaki, ki so se v zadnjih letih podali na praktično usposabljan-

je v tujino, in sicer na Dunaj in v Leipzig.   

Bernarda Leva, učiteljica nemščine in angleščine 



MNENJA PROFESORJEV 

BIOLOS KO ZNANJE POSTAJA V  

Z IVLJENJU VEDNO POMEMBNEJS E 

Biologija ni samo eden izmed predmetov v šoli. Biološko zna-

nje postaja v življenju vedno pomembnejše. Tega se pri delu 

z dijaki zelo zavedam, zato želim pri njih razvijati kritično raz-

mišljanje o naših posegih v naravo. Biološka znanost ponuja 

številne raziskovalne izzive, kar skušam vključiti tudi v pouk. 

Poleg spoznavanja osnovnih konceptov delovanja narave in 

organizmov izvajamo pri pouku tudi laboratorijsko in teren-

sko delo. Pri pouku nastaja veliko skic struktur in procesov. 

Občasno pogledamo tudi katerega izmed dobrih dokumen-

tarnih filmov. Tisti, ki jih ta znanost bolj zanima, se dokažejo 

v biološkem tekmovanju ali pri izdelavi raziskovalnih nalog. 

Tanja Ocvirk, učiteljica biologije, koordinatorica OIV in ID 

PRAKTIC NI POUK V PROGRAMU 

TEHNIK OPTIK 

O očesu smo nedvomno slišali veliko. Vemo, da je eno izmed 

čutil, ki nam poda kar 87 % informacij iz okolja, v katerem se 

nahajamo. Zato je zanj še kako potrebno skrbeti. Pri praktič-

nem pouku dijaki skozi vsa štiri leta spoznajo uporabo optič-

nih orodij, strojev in naprav, ki jih uporabljajo pri svojem 

delu. Teoretično znanje s področja materialov okvirjev in 

sončnih očal integrirajo v praktično delo. Hkrati se učijo stro-

kovno svetovati strankam pri izbiri korekcijskih sredstev. Pri 

predmetu 'komunikacija v optiki' so naše ure izredno zanimi-

ve, ko pridejo v ospredje igre vlog. Dijaki se zares vživijo v 

vlogo strank oz. optikov. Nadgradnja je še pri predmetu 

'zdravje in delovanje očesa', kjer s pomočjo praktičnih in teo-

retičnih primerov ugotavljamo, kako lahko nepravilna higiena 

in uporaba kontaktnih leč škodujeta našemu očesu. 

Branka Kovačič, mojstrica očesne optike 



INTERESNE DEJAVNOSTI 

GLEDALIŠKI KROŽEK  
Gledališki krožek je v prvi vrsti zamišljen kot zabavna aktivnost, 

ki dijake povezuje in jim pomaga odkrivati same sebe. Skupaj z 

mentoricama skozi vsako predstavo veliko izvemo o sebi in tudi 

osebnostno rastemo, saj smo potisnjeni daleč izven svoje cone 

udobja. Potek dela skušamo ohranjati sproščen, toda atmosfera 

je v bistvu takšna, kot si jo naredimo sami. Lotevamo se pred-

stav različnih vrst – v preteklosti je šola na oder spravila kar dva 

popularna muzikala, ki sta doživela velik uspeh. Z njima smo 

pokazali, da smo kljub svoji majhnosti sposobni narediti veliko 

produkcijo, pri kateri smo večino področij produkcije pokrili 

dijaki sami. Tak projekt je zelo zahteven, zato se ga ne lotevamo 

vsako leto, ker dijake zelo obremeni ob šolskem delu in drugih 

prostočasnih dejavnostih. Letos smo se tako odločili narediti 

manjšo predstavo, ki pa ima močnejše sporočilo. Kakovost izve-

dbe je odvisna od angažiranosti in predanosti dijakov, vendar se 

mentorice vedno trudijo dvigniti predstavo na najvišjo možno 

raven glede na sposobnosti ekipe. Po navadi imamo tudi do tri 

intenzivne vaje, kjer spimo na šoli ali na Boču in smo dva dni 

osredotočeni le na predstavo. Dijaki, ki so raje v ozadju, niso 

pozabljeni. Del vsake predstave so vizažisti, kostumografi, sce-

nografi in tehnični delavci. Hkrati pa nam šola omogoči sodelo-

vanje tudi z zunanjimi delavci – v preteklosti je bil to na primer 

Vokal BK studio, priznana slovenska šola odrskih umetnosti, in 

pa Tina Gorenjak, znana slovenska igralka. Skozi leto se nam 

včasih zdi težko in naporno, a na koncu se je vedno lepo priklo-

niti s ponosom ob bučnem aplavzu občinstva. 

Zala Vipotnik, 4. a 



INTERESNE DEJAVNOSTI 

Vodenje pevskega zbora je letos prevzela prof. 

Katja Avsenik, ki se zelo trudi, da bi pevci uživali v 

petju. Naš repertoar sestavljajo predvsem sodob-

ne, popularne pesmi. Zelo se veselimo intenzivnih 

pevskih vaj, ki bodo potekale v Centru šolskih in 

obšolskih dejavnosti Zreče. Skupaj bomo preživeli 

dva dneva, ki ju bomo izkoristili za priprave na 

Pomladna sanjarjenja, koncert, ki ga vsako leto 

pripravi pevski zbor Šolskega centra Rogaška Sla-

tina. Nekatere pesmi izvajamo v sodelovanju s 

šolskim bendom, z veseljem pa tudi popestrimo 

kakšno zborovsko skladbo s spremljavo glasbil, ki 

jih pevci igramo. Člani pevskega zbora smo na 

dan odprtih vrat pripravili svojo delavnico, v kate-

ri smo se predstavili s pesmijo Cup song. Znotraj 

pevskega zbora smo zelo povezani in sproščeni. 

Rednega obiskovanja vaj ne jemljemo kot »nujno 

dejavnost«, temveč kot sprostitev in zabavo. 

Stela Prah, 4. a 

PEVSKI ZBOR 

Košarko igram že zelo dolgo, in sicer v Košarkar-

skem klubu Rogaška. Ker sem zaradi tekem in 

treningov veliko odsoten, mi ogromno pomeni, 

da imam status športnika. Ta mi omogoča veliko 

in veliko lažje usklajujem vsakdanje obveznosti v 

športu in šoli. Vsakemu športniku šola zraven 

športnih aktivnosti predstavlja zelo velik izziv, saj 

je težko najti tisti pravi čas za urejanje stvari v 

šoli. Ker pa sem zadnji letnik, je pred mano še 

matura, kar še dodatno oteži moje vsakdane. 

Prav zato mi pride zelo prav možnost izkoristiti 

status športnika, zaradi katerega lahko kljub natr-

panemu urniku uspešno uresničujem svoje cilje – 

tako v športu kot tudi v šoli. 

Luka Božak, 4. a, član Košarkarskega kluba 

Rogaška Slatina 

STATUS ŠPORTNIKA MI OMOGOČA USPEŠNO 

URESNIČEVATI CILJE 



INTERESNE DEJAVNOSTI 

ŠAHOVSKI KROŽEK 
Šah je za nas tisti šport, pri katerem morda ne 

bomo dobili dobre ocene, boljše kondicije in izkle-

sanega telesa kot pri športni, a se mu vseeno vne-

to posvečamo. Četudi so dnevi, ko misliš, da ne 

moreš več razmišljati, se vedno najde kakšna siva 

celica še zanj. Kot pri vseh stvareh na tej šoli nas ni 

veliko, smo pa zato veliko bolj povezani. Morda se 

komu lahko zdi, da se zato hitro naveličaš znanih 

nasprotnikov, vendar je to vse prej kot res. Še več, 

če le pomisliš, da te nič ne more presenetiti, je to 

največja napaka. 

Karel Šipec, 4. a, mentor šahovskega krožka 

Pod mentorstvom profesorice Alenke Virant, naš 

krožek, vsaj enkrat na mesec, poskrbi za kratek 

oddih od pouka. Člani sedanje ekipe skupaj sode-

lujemo že tretje leto, a ima Radio Glažovna že 

večletno in tudi najdaljšo tradicijo na šoli. Ustvar-

janje ene radijske oddaje nam predstavlja vsak 

mesec nov izziv, saj se trudimo, da bi bile oddaje 

vedno bolj zanimive in dinamične. Naš krožek 

tudi vedno pripravi nekaj za posebne dneve, kot 

so npr. informativni, pa tudi za praznike ter ostale 

priložnosti. Vsako radijsko oddajo imamo priprav-

ljena nagradna vprašanja in možnost glasbenih 

želja, torej vključimo v naš krožek še ostale dija-

ke. Trudimo se tudi, da je vsaka oddaja tematsko 

obarvana. Smo res super ekipa, saj vsak prispeva 

nekaj bistvenega k realizaciji tega krožka.  

Žana Drimel, 3. a 

RADIO GA GA? NE, RADIO GLAŽOVNA!  



INTERESNE DEJAVNOSTI 

Level education is an asset because it allows students 

to acquire knowledge according to their abilities. This 

means that students who the more gifted students 

are put in one group, while the other students work 

together in another group. At that time, the classes 

are conducted accordingly - each group works on its 

own level. Students mostly have classes together, 

which is good for a sense of equality and a reduction 

in pressure over students. 

Zala Vipotnik, 4. a 

ANGLEŠKI KOTIČEK 

Jetzt sind wir schon in der 4. Klasse, was hat sich verändert?

Jetzt geht es wirklich loss, wir haben nur noch einige Monate 

vor dem Abitur und wir sind schon alle ein bischen nervös, 

desvegen hören wir zwischen den Schulstunden Musik. Beim 

Unterricht machen bereiten wir meistens für das Abitur vor. 

Ich persönlich habe mich für Sociologie und die Deutche sprac-

he, neben Matematik, Slowenisch und Englisch , entschieden. 

Beim Deutschen Abiturvorbereitung sind wir nur 3 Schuler und 

desvegen haben die Vorbereitungen eine ganz entspannte 

Stimmung. Wir machen meistens Übungen, haben 

Präsentationen und sprechen deutsch. 

Laura Kolar, 4. a 

Notre école offre beaucoup d'activités supplémentaires. 

L'une d'elles est le cours de français. Nous pouvons 

apprendre le français en deuxième et troisième année . Le 

cours est très dynamique et amusant. Nous regardons des 

films, écoutons de la musique française, nous pratiquons 

notre prononciation et beaucoup d'autres choses créati-

ves. Souvent, nous travaillons sur l'ordinateur et cher-

chons des informations. En deux ans, nous comprenons le 

vocabulaire et la grammaire de base et nous savons déjà 

beaucoup sur la civilisation et la culture française. Le cours 

du français est le meilleur exemple de l'apprentissage sub-

conscient parce qu'il est très amusant et différent.      

Žana Drimel in Tjaša Završki, 3. a 

NEMŠKI KOTIČEK 

FRANCOSKI KOTIČEK 

Klementina Brežnjak, 1. d 



ŠOLA ZA ZNANJE, SMEH IN SANJE 

Napovedano ocenjevanje 

Udejstvovanje na tekmovanjih iz geografije, matematike,  

astronomije, Cankarjevo tekmovanje in mnogo drugih 

Zaključne ekskurzije (Toskana, Poljska, Irska, Črna gora …) 

Status športnika, kulturnika 

Konzultacijske individualne ure s profesorji 

Dobri odnosi in povezanost 
Projektni teden s projektnimi dnevi 

Ekskurzije z obiski gledališč 

Športni tabor v Portorožu 

Spoznavni tabor na Boču, Naravoslovni tabor na Treh kraljih 

Prijazen krst ‘fazanov’ 

Sodobno urejen dijaški dom 

 

 

Pripravila Nikita Kokot, 4. a 


