Šola za znanje, smeh in sanje!
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UVODNIK
Drage osnovnošolke in osnovnošolci!

Srednja šola ni prostor, kjer samo sledimo
predavanjem, poslušamo profesorje, se
učimo, trudimo za ocene … Srednja šola je
prostor, kjer spoznamo nove prijatelje,
vzpostavimo vseživljenjske vezi, zrastemo in
tudi odrastemo.
Naša izobrazba je zelo pomembna za naše
nadaljnje življenje. Zato je pomembno, da se
vpišemo na pravo šolo. Zato vas pozivam na
ogled Šolskega centra Rogaška Slatina. Imamo
pestro izbiro programov in zagotovo se najde
kaj tudi za vas.
Seveda pa ne smemo pozabiti na dijaško
skupnost, ki pripomore k dobremu vzdušju na
šoli – s pripravo dobrodelnih koncertov,
obeležitvijo pomembnejših dni, z jesenskim
kostanjevim piknikom, novoletnim rajanjem ...
Dijaško skupnost vodijo predsedniki in
podpredsedniki razredov, v njej pa sodelujejo
vsi dijaki. Zato vas tako osebno kot v imenu
dijaške skupnosti vabim, da se nam pridružite,
obljubim, da vam ne bo žal.

Jan Petelinšek Lunežnik, 3. c, predsednik dijaške skupnosti

3

INTERVJU Z RAVNATELJICO MAG. DUBRAVKO
BERC PRAH
»Pridruži se nam in postani
del naše zgodbe!«
Nove prijateljske vezi, novo okolje, novi sošolci in
zagotovo ena izmed najpomembnejših odločitev v
življenju – kaj pravzaprav želim postati. Vse to je srednja
šola. Ob prihajajočih informativnih dneh smo se za
posebno izdajo šolskega časopisa Informativna
Glažovna pogovarjali z ravnateljico mag. Dubravko Berc
Prah – kakšni so njeni spomini na srednješolske dni, o
20-letnici »slat'nske« gimnazije, o tem, zakaj na šolo za
znanje smeh in sanje, ki med drugim kot edina šola v
Sloveniji ponuja programe tehnik optik ter steklarska
programa, in še marsičem. Več podrobnosti torej v
intervjuju. Pa prijetno branje!
Intervju pripravil: Vid Vehovar, 2. a

Pravijo, da je biti učitelj poslanstvo. Kdaj ste
se odločili za to delo in zakaj?

srednješolskih dni? Kateri je vaš najljubši
spomin na ta čas?

Že zelo zgodaj sem čutila, da želim postati
učiteljica. Pogosto sem se s prijatelji z dvorišča,
z bratranci in sestričnami igrala šole – jaz sem
bila učiteljica, oni so bili učenci. Svoje zvezke
sem spreminjala v redovalnice, z rdečim
pisalom sem delila kljukice in označevala
»nepravilne« odgovore. Sprva sem želela
postati učiteljica razrednega pouka, potem pa
me je vse bolj in bolj privlačila literatura in tako
sem se odločila za študij slovenskega jezika s
književnostjo. Kar hitro sem vedela, da želim
biti učiteljica prav v srednji šoli. Vse naše
razredne razprave pri pouku slovenščine,
filozofije, nemščine, z razredničarko in drugimi
profesorji so v meni vzbujale željo, da bi tudi jaz
nekoč z dijaki razpravljala o smislu, minevanju,
ljubezni, človekovem mestu v kozmosu in kar je
še takih »globokih« vprašanj.

Srednjo šolo sem si zapomnila predvsem kot
čas zelo intenzivnega doživljanja – sebe in
drugih. To je čas, ko sem si ustvarila
prijateljstva, ki trajajo še danes, in ko sem v vse
smeri iskala tisto nekaj, kar bi me razločevalo
od vseh drugih – od igranja klavirja in
ustanovitve plesne skupine do literarnega
ustvarjanja, filmov, branja … Za nobenega od
teh poskusov mi ni zmanjkovalo ne energije ne
časa.

Kako pa je danes? Se vam zdi, da imajo dijaki
podobne radosti in težave, so še vedno
navihani ali se bolj zatekajo v virtualne
svetove?
Mislim, da je srednja šola še vedno čas
intenzivnega iskanja sebe, a če je moja
generacija to počela še v neposrednem
osebnem stiku, se je danes marsikaj preselilo
na splet. Medij je drugačen, način je drugačen,

Srednja šola ima zagotovo pomembno mesto
v življenju posameznika. Se spomnite svojih
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še vedno pa se je treba naučiti, kako se
uveljaviti v skupini in pri tem ostati zvest sami
sebi. Obdobje srednje šole je kot razburkano
morje – medtem ko te preizkušnje premetavajo
v vse smeri, poskušaš priti do cilja in pri tem biti
karseda »kul«! To se ni spremenilo.

dosežke in to je tisto najlepše, zaradi česar
zjutraj rada pridem v šolo – občutek, da s
svojim delom spodbujam vaš razvoj in
ustvarjam okoliščine, v katerih se lahko in radi
učite.

Šolski center Rogaška Slatina je majhna šola, a
šola s tradicijo. Začetki segajo več kot 70 let
nazaj. Letos pa mineva 20 let od ustanovitve
gimnazijskega programa. Kaj bi povedali o
naši gimnaziji? So naši gimnazijci dobro
pripravljeni na študij?

Pred
ravnateljevanjem
ste
poučevali
slovenščino. Ali kdaj pogrešate delo v
razredu? Kakšen bi po vašem mnenju moral
biti dober učitelj in kakšen dober dijak?
Na srečo še vedno učim, ne sicer več toliko kot
prej, a še vedno imam en razred in tudi kakšno
nadomeščanje zelo rada prevzamem. Dober
učitelj je po mojem mnenju učitelj, ki mu je
mar, ki mu ni vseeno za dijake. Je zahteven in
tudi strog, če je treba, a hkrati pošten in
dostopen. Zna pohvaliti in zna odkrito
povedati, kaj je treba še narediti, da ti bo drugič
šlo bolje. Če zna svojim dijakom biti zgled po
strokovnosti in obnašanju in če zna še celo
navduševati, potem je že odličen učitelj. In taki
učitelji so pravi blagoslov – za dijake, starše,
šolo in ravnatelja. Dober dijak pa je zame dijak,
ki je iskriv, radoveden, ki sprašuje, ki hoče priti
stvari do dna. Najbolj me razjezi, ko kdo reče,
da je tainta dijak pa res priden. Kaj to pomeni,
da je priden? Da naredi vse tako, kot mu kdo
naroči? Da ne dela napak? Da ima vedno vse
domače naloge? Najboljši dijak je zame dijak, ki
ga njegova notranja sla po odkrivanju novega
žene naprej, ki razmišlja s svojo glavo in si
ustvarja svoje mnenje. In ki se ne preda, če
kakšna stvar takoj ne gre. Ki je pripravljen
garati, da doseže svoje cilje. To spoštujem – da
se dijak zaveda, da nič samo ne pade z neba.

Naša gimnazija se je v 20 letih svojega
delovanja dokazala kot kakovostna šola, ki
dijakom daje dobro podlago za nadaljnji študij.
Po zaključeni gimnaziji dijaki odhajajo študirat
v Ljubljano, Maribor, na Primorsko in celo v
tujino, a se pogosto vračajo in takrat povedo
»Aha, zdaj pa razumem, zakaj smo pri
temintem
predmetu
delali
tointo!«.
Medpredmetno
povezovanje,
timsko
poučevanje, v življenje usmerjeni izbirni
predmeti, laboratorijsko in raziskovalno delo –
vse to so značilnosti naše gimnazije. Največja
prednost pa so zagotovo zavzeti učitelji, ki
želijo dijakom dati kar največ.

Šolski center Rogaška Slatina kot edina
srednja šola v Sloveniji ponuja program tehnik
optik ter 4- in 3-letni program steklarstva. So
to poklici prihodnosti?
Absolutno. Svetovno prebivalstvo se stara in
očesni optik zagotovo nikoli ne bo ostal brez
dela. Ljudje bodo vedno potrebovali očala.
Mlajši zaradi vse večjega deleža gledanja v
raznorazne zaslone, starejši pa zaradi
sprememb, ki jih naše telo doživlja v zrelih in
poznih letih. O tem, da je steklo material
prihodnosti, pa sploh ne gre dvomiti, kajti
podnebne spremembe, ki smo jim priča zaradi
onesnaženosti, vse pogosteje opozarjajo na to,
da bo plastiki in njeni široki uporabi zelo hitro
treba reči zelo odločen NE. Sveta brez stekla si
ne predstavljam, mislim, da nimamo prav
nobene alternative zanj.

Kako se počutite v vlogi ravnateljice? Kaj je
tisto, zaradi česar zjutraj z veseljem stopite
skozi šolski prag?
Delo ravnateljice zelo rada opravljam. Veseli
me živžav na šolskih hodnikih, veseli me
opazovati, kako dijaki rastete, se razvijate,
veseli me, ko doživljate uspehe, skrbi me, ko
doživljate neuspehe. Ponosna sem na vaše
5

obnoviti še fasado na šolskem delu stavbe in
tako zaključiti energetsko sanacijo. Glede na
trenutne načrte in pogovore upam, da se bo to
zgodilo v naslednjih dveh do treh letih.

Poleg programov pa bodoče dijake zagotovo
zanima tudi opremljenost. Na šoli je kar nekaj
pridobitev – urejen vhod in pritličje, nova
steklarska delavnica, fasada na dijaškem
domu … Na katero ste najbolj ponosni?

Za konec … Kaj svetujete letošnjim
devetošolcem, ki v teh dneh še izbirajo svojo
srednjo šolo? Zakaj na šolo za znanje, smeh in
sanje?

Hmmm … Vsaka od naštetih pridobitev je
pripomogla k izboljšanju pogojev za učenje in
delo in zato je vsaka pomembna.

Ker se boste pri nas počutili sprejeto in ker vam
ponujamo odlične možnosti za intelektualni,
osebnostni in socialni razvoj. Naša šola je velika
po svojih dosežkih in po srcu, zato te,
spoštovani devetošolec, devetošolka, vabimo,
da se nam pridružiš in postaneš del naše
skupne zgodbe.

Okoli šole pa ponovno brnijo stroji. Kakšne
spremembe na šoli in v njeni okolici lahko še
pričakujemo?
Glede na to, da smo v letu 2019 obnovili fasado
na dijaškem domu, si vsekakor želimo čim prej

Pet zlatih maturantov poklicne mature generacije 2019.
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Program splošne gimnazije
uspešno izvajamo že od leta
2000. Številni naši dijaki so danes že
doktorji znanosti, zdravniki, farmacevti,
gradbeni inženirji, novinarji, uspešni
podjetniki, učitelji ali še kaj več … Program
gimnazije traja zabavna,
zanimiva, a ne lahka 4 leta
in se zaključi s splošno maturo, ki je vsako
leto skoraj stoodstotna zaradi naših
prispevkov in tudi zaradi prispevkov
profesorjev, ki nam olajšajo delo z dobrim
poučevanjem. S svojo splošno
zasnovanostjo je program primeren za vse
nas, ki nameravamo nadaljevati študij na
univerzi, imamo široke interese in se
neposredno po osnovni šoli še ne moremo
odločiti za ožje poklicno področje. Kar je
po mojem mnenju zelo dobra poteza, saj
se 19-letnik veliko boljše odloči za poklic,
ki ga bo opravljal vse življenje, kot pa 14letnik, ki je ravno prišel iz pubertete ali pa
stopa vanjo. Poleg tega, biti ŠCRS-jevec ne
pomeni biti gimnazijec, ki cele dneve
preživlja v sobi s knjigo. Biti na tej

šoli, je biti član družine. Te
velike družine, ki nam vsem pomeni zelo
veliko. Plus tega naša šola prav zares ni
»samo ena bedna šola«, tako kot morda
kdo pomisli. Izbira za naše šolanje vam
ponuja številne priložnosti za poglabljanje
lastnih interesov, tako z izbirnimi predmeti
kot z dejavnostmi pri pouku in izven njega.
Izražate se lahko na različne načine, ki ste
jih do sedaj vzljubili, ali se pa spopadete z
novimi izzivi, ki jih še niste izkusili. V
glavnem, kdorkoli se odloči za vpis na
ŠCRS, mu zagotavljam veliko
zabave, prijateljev in
ustvarjanja. Ampak zabava ni vse,
kar šola ponuja. Gimnazija prav zares ni
mačji kašelj. In predznanje iz osnovne šole
in pripravljenost za sprotno učenje ne
zagotavljata vedno uspešnosti tudi v
gimnazijskem programu. Vendar mi in
profesorji bomo vedno tu na razpolago, da
vam pomagamo, ko se kaj malce zalomi.
Vsekakor pa morate vedeti, da je, ko
enkrat potegneš črto, vse vredno.

Matic Krapež Došler, 2. a
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1. letnik
Št. ur na
teden
leto
I – Obvezni predmeti
Slovenščina
4
140
Matematika
4
140
Prvi tuji jezik
3
105
Drugi tuji jezik
3
105
Zgodovina
2
70
Športna vzgoja
3
105
Glasba
1,5+0,5 52/70
Likovna
1,5+0,5 52/70
umetnost
Geografija
2
70
Biologija
2
70
Kemija
2
70
Fizika
2
70
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Informatika
2
70
II – Izbirni predmeti
Tretji tuji jezik
Projektno delo
z osnovami …
ITS Podjetnost
Evropske
študije
PREDMETI

2. letnik
Št. ur na
teden
leto

Št. tednov
pouka
Št. tednov OIV
Skupno št.
tednov
izobraž.

4. letnik
Št. ur na
teden
leto

SKUPNO
št. ur
v progr.

Matur.
standard

4
4
3
3
2
3

140
140
105
105
70
105

4
4
3
3
2
3

140
140
105
105
70
105

4 (1)
4 (1)
3 (1)
3 (1)
2 (2)
3

140
140
105
105
70
105

560 (35)
560 (35)
420 (35)
420 (35)
280 (70)
420
52+18*
52+18*

560
560
420
420
280

2
2
2
2

70
70
70
70

(105)
(105)
(105)
(105)

70

70
70
70
70
70
(70)

(3)
(3)
(3)
(3)

2

2
2
2
2
2
(2)

(4)
2

(140)
70

280
315
315
315
280
280
280

(2)

(70)

210 (105)
210 (105)
210 (105)
210 (105)
70
70 (210)
70
70

(3)
(2)

(105)
(70)

(3)
(2)

(105)
(70)

(210)
(140)

(3)

(105)
(2)

(70)

(210)
(70)

1–5

35–175

1–3
III – Obvezne izbirne vsebine
90
Skupaj (I + II + III)
32
1209

3. letnik
Št. ur na
teden
leto

35–105
90

32

1210

8–12 280–420 490–630

90
32

1210

30
29–33

300

1045– 4675–4815
1185

35

35

35

35

140

3
38

3
38

3
38

1
36

10
150

*Ure se realizirajo v okviru pouka.
( ) Ure iz fonda izbirnih predmetov.
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IZBIRNI PREDMETI V
DRUGEM LETNIKU:

IZBIRNI PREDMETI V
TRETJEM LETNIKU:
 sociologija (2 uri),
 francoščina (3 ure),
 evropske študije (2 uri),
 projektno delo z osnovami
raziskovalnega dela (2 uri).

 francoščina (3 ure),
 interdisciplinski tematski
sklop Podjetnost (3 ure),
 projektno delo z osnovami
raziskovalnega dela (2 uri).

V okviru predmeta Projektno delo z osnovami raziskovalnega
dela smo izvedli delavnice za učence okoliških osnovnih šol.
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Tehnik optik je izjemen poklic, ki nam
zagotavlja, da ljudem pomagamo, in optika vsaj enkrat v
življenju potrebuje vsak človek.
Naša šola – Šolski center Rogaška Slatina – je edina šola v
Sloveniji, ki nam daje možnost, da se izobrazimo za ta poklic.
V šoli smo pridobili veliko novega znanja o delu v optiki, to znanje smo
podkrepili s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. Nekateri smo
imeli to možnost, da smo praktično usposabljanje opravljali v Nemčiji
preko programa Erasmus +. Ob pridobljenem znanju optike smo med
drugim preizkusili tudi samega sebe, da smo ugotovili, kako iznajdljivi
smo.
Šola nam daje še obilo priložnosti, da spoznamo tudi druge države.
Tako smo obiskali optični sejem v Parizu, ogledali smo si
mesto na vodi Benetke, odkrivali smo 'skrivnosti' Zeissa in še marsikaj
drugega.

 Kaj pa je pravzaprav delo tehnika optika?
Optik mora znati samostojno narediti očala na ročni in avtomatski brusilni stroj, poznati
mora vse specifikacije o materialih okvirjev, stekel in kontaktnih leč. Delo optika je med
drugim tudi popravilo očal, ne glede na to, kako zahtevno je. Najpomembnejše pa je to, da
vzpostavi stik s stranko in ji ustrezno svetuje, kajti cilj vsakega optika je, da stranki pomaga
pri izbiri očal in da se stranka z nasmehom na obrazu ponovno vrne k njemu.
Sara Kaučič, 4. c
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1. letnik
Programska enota

SKUP
NO
ŠT.
UR

TEORIJ
A

SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina
487
140
Matematika
383
105
Tuji jezik
417
105
Umetnost
68
68
Zgodovina
102
35
Geografija
68
68
*Sociologija
68
*Psihologija
68
Fizika
70
35
Kemija
70
70
Biologija
70
35
Športna vzgoja
340
105
SKUPAJ
2143 766
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Tehnologija v optiki
320
35
Optična stekla in
640
35
izdelava očal
Svetloba v optiki
320
37
Zgradba in delovanje
128
očesa
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Osnove podjetništva s
128
trženjem
Optični instrumenti
128
SKUPAJ
1536 107
ODPRTI KURIKUL
Strokovna
terminologija v tujem
160
70
jeziku
Sodobno urejanje
70
70
dokumentacije
Raziskovanje v optiki
70
Komunikacija v optiki
93
Novosti v stroki
84
Optika
99
SKUPAJ
576
140
Interesne dejavnosti
352
96
Praktično usposabljanje
z delom

304

2. letnik
PRAKS
A

TEORIJ
A

3. letnik
PRAKS
A

132
99
99

TEORIJ
A

4. letnik
PRAKS
A

93
93
93

TEORIJ
A

PRAKS
A

122
86
120

67
68
35
35
99
566
33

66

23

144

66

132

99

62
409

74
402

62

66
124

62

31

62

177

231

34

155

95

33

281

188

31

139
66

60

33

33

165

232

25

70
93

104
96
76
(2 tedna)

11

124
96
152
(4 tedni)

84
99
208
64
76
(2 tedna)

Tehnik steklarstva je poklic, ki zahteva
razvite ročne spretnosti in
ustvarjalno žilico. Na Šolskem
centru Rogaška Slatina je poklic tehnik
steklarstva vsako leto bolj priljubljen. Smo
edina šola v Sloveniji, ki izobražuje na
področju steklarstva. To je poklic, ki pusti
tvoji domišljiji prosto pot.

Kadrovska štipendija

Praksa

Steklarna Rogaška vsako leto razpisuje
kadrovske štipendije za steklarska poklica
(tako za tehnike steklarstva kot vajence),
saj potrebujejo nov kader zaposlenih.
Kadrovsko štipendijo dobimo redno vsak
mesec, vajenci pa so upravičeni tudi do
vajeniške nagrade. Ta štipendija pa nam
po končanem šolanju zagotavlja tudi
takojšnjo zaposlitev.

V šoli pouk prakse poteka v steklarski
delavnici, kjer se vedno ustvarja kaj
zanimivega. Izdelujemo pokale in nagrade
za različne prireditve. Izkušamo svoje
spretnosti v trženju izdelkov in se učimo
procesa od ideje do prodaje izdelka.
Učimo se peskati, slikati, fuzijo ter osnove
obdelave stekla.

Štipendija za deficitarne
poklice

Praksa v Steklarni Rogaška je odvisna od
lastnih interesov, v tretjem letniku se
namreč odločamo med hladnim in vročim
steklom. Če izberemo vroče steklo,
opravljamo prakso pri peči in se učimo
pihati, če izberemo hladno steklo, imamo
prakso v brusilnici in se učimo brusiti
steklo.

Poklica tehnik steklarstva in steklar sta
uvrščena med deficitarne poklice, kar
pomeni, da lahko bodoči dijaki zaprosijo za
štipendijo za deficitarne poklice. Pri čemer
je pomembno vedeti, da prejemanje
štipendije za deficitarne poklice ne vpliva
na višino otroškega dodatka in da ravno
tako ne vpliva na višino plačila dohodnine.
Dijak pa lahko istočasno prejema državno
štipendijo in štipendijo za deficitarne
poklice.
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Možnosti zaposlitve

smo tri tedne preživeli v neznanem mestu,
državi in govorili v angleščini. Dopoldanski
čas smo preživeli v steklarni, kjer smo se
naučili novih veščin, že znane pa dodatno
izboljšali. Popoldanski čas je bil namenjen
potepanju po Irski in odkrivanju njene
zanimive vikinške zgodovine.

Po zaključenem 4-letnem šolanju se lahko
zaposlimo v Steklarni Rogaška kot brusilci,
steklopihalci, vodje oddelkov ... ali pa
svojo izobrazbo še dodatno nadgradimo
na fakultetah. Tretja možnost je
samozaposlitev in ustvarjanje lastnega
produkta.

Program vajenec
Triletni program vajenca je 3-letno
srednješolsko izobraževanje za steklarja. V
prvem letniku se odločate, za katero
področje steklarstva se boste izobraževali.
Izbirate med tremi poklici – steklopihalec,
steklobrusilec ali upravljalec steklarskih
strojev. Vsako leto se stopnjuje čas
izobrazbe pri delodajalcu in s tem tudi
vajeniška nagrada. Izobraževanje se
zaključi z zaključnim izpitom.

Zanimivosti
Vsako šolsko leto je popestreno s
strokovnimi ekskurzijami. Obiskali smo že
Murano, Burano, Venecijo, Avstrijo,
Češko ... Izbrani učenci generacije smo se
udeležili tritedenske prakse pri delodajalcu
v steklarni Waterford Crystal na Irskem.
Waterford je zagotovo bil zanimiva
izkušnja, ki bi jo vsak od nas ponovil.
Pridobili smo veliko novega znanja, saj
Alina Kajba, 4. d
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1. letnik
PROGRAMSKA ENOTA

SKUPNO ŠT.
UR

SPLOŠNI PREDMETI
Slovenščina
487
Matematika
383
Tuji jezik
417
Umetnost
68
Zgodovina
102
Geografija
68
*Sociologija
68
*Psihologija
68
Fizika
70
Kemija
70
Biologija
70
Športna vzgoja
340
SKUPAJ
2143
OBVEZNI STROKOVNI MODULI
Osnove steklarstva
192
Snovanje steklarskih
192
izdelkov
Tehnologije v steklarstvu 192
Osnove podjetništva s
128
trženjem
Vroče steklo
256
Hladno steklo
256
SKUPAJ
1216
IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Oblikovanje vročega
192
stekla
Oblikovanje stekla nad
64
odprtim plamenom
Dekoriranje stekla
128
Stavbno steklarstvo
64
Steklarske storitve
64
SKUPAJ

TEORIJA

2. letnik
PRAKSA

140
105
105
68
35
68

TEORIJA

3. letnik
PRAKSA

132
99
99

TEORIJA

4. letnik
PRAKSA

93
93
93

PRAKSA

122
86
120

67
68

35
70
35
105
766

35

35

157

54

12

35

124

35
99
566

62
409

74
402

31

62

33

62

49

46

33
33
159

169

91
91
182

95

33

31
31
268

101
101
235

Najmanj

256

ODPRTI KURIKUL
Izdelava uporabnih in dekorativnih
steklenih izdelkov
Kombiniranje stekla z drugimi
materiali
Osnove strojne proizvodnje stekla
Raziskovanje v steklarstvu
Darilna kolekcija
Računalniško načrtovanje izdelkov
Steklarstvo
SKUPAJ
576
INTERESNE
352
DEJAVNOSTI
PRAKTIČNO
380 (10
USPOSABLJANJE Z
tednov)
DELOM

TEORIJA

35

79

32

32

48

80

32

32

112

144

96
35

76
67
33
69

35

96

35

96

* Šola izbere sociologijo ali psihologijo.
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76

33

67

66
99
165

96

96

64

152 (4

152 (4

76 (2

tedni)

tedni)

tedna)

69

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
TEORIJA PRAKSA TEORIJA PRAKSA
ŠT. UR

TEORIJA PRAKSA

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

PROGRAMSKA ENOTA
A) SPLOŠNI PREDMETI

B) OBVEZNI STROKOVNI MODULI
M1 Steklo

133

42

68

68

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

M2 Varovanje zdravja in okolja v
steklarstvu
M3 Tehnična dokumentacija v
steklarstvu

10

65

16

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

M10 Procesi v podjetju (obvezno)
M11 Krmiljenje steklarskih strojev
(izbirno)
M12 Pihanje zahtevnejših izdelkov
iz stekla (izbirno)
M13 Oblikovanje in brušenje po
lastni zamisli (izbirno)
SKUPAJ

83

8

75
8

117

8

184

8

117

8

184

8

117

8

184

400

8

75

8

117

8

184

SKUPAJ A, B, C in D

2706

730

261

513

590

222

460

INTERESNE DEJAVNOSTI

160
(5 ted.)

64
(2 ted.)

D) ODPRTI KURIKUL

PRAKTIČNO USPOSABLJ. Z
DELOM

64
(2 ted.)

32
(1 ted.)

912

114

342

456

(24 ted.)

(3 ted.)

(9 ted.)

(12 ted.)

Dijaki v šoli preživijo: 1. letnik – 30 tednov, 2. letnik – 18 tednov, 3. letnik – 8 tednov.
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Življenje v dijaškem domu
Marsikomu se ob omembi dijaškega doma v mislih
pojavijo rešetke na oknih in totalni nadzor
vzgojiteljev. Toda dijaški dom Šolskega centra
Rogaška Slatina ni temačna stavba, kjer se dijaki le
učijo in učijo, temveč prostor, kjer rastemo, ustvarjamo in gradimo
na svojih talentih. V dijaškem domu je letos okoli sto dijakov – večina iz tehničnih
programov tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar. Na nas pazijo vzgojitelji, ki so vedno
pripravljeni prisluhniti našim težavam in nam kolikor le lahko pomagati. Dijaki smo
razporejeni v dvoposteljne in štiriposteljne sobe v stilu apartmajev, saj
vključujejo kopalnico. V vsakem nadstropju imamo na razpolago tudi čajno
kuhinjo. Velika prednost našega drugega doma je tudi njegova tesna povezanost s šolo, ne le
fizično, ampak tudi drugače. Če nam na primer odpade prva ura, nas o tem že ob jutranji
budnici obvestijo vzgojitelji, ki tudi poskrbijo, da ne prespimo zajtrka. Po pouku in odličnem
kosilu sledijo učne ure, na katere vsi dijaki in dijakinje z največjim veseljem
'pozabimo', a nas vzgojitelji skrbno opomnijo. Ampak to sploh ne pomeni, da se v dijaškem
domu le učimo in čepimo za knjigami, daleč od tega, v popoldanskem času nam je namreč na
voljo več načinov preživljanja prostega časa. Od preprostega druženja ob kavi,
fitnesa in drugih športnih aktivnosti do kulinaričnega
krožka in ustvarjalnih delavnic. V vsakem primeru se najde nekaj za
vsakogar. Po polno preživetem popoldnevu pa se ob deveti uri dijaški dom
zapre in uro kasneje ugasnejo luči, da si naberemo moči za naslednji dan. Življenje v
dijaškem domu nam pomaga ne samo pri boljšem učnem uspehu, ampak je prostor, kjer
spletamo močna prijateljstva in ustvarjamo nepozabne spomine.
Klara Senica, 4. c
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Obvezne izbirne vsebine za dijake
Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. So del gimnazijskega
predmetnika in obsegajo v prvih treh letnikih po 90, v četrtem letniku pa
30 ur. Delijo se na vsebine, obvezne za vse dijake, vsebine, obvezne za gimnazijce, in vsebine po
dijakovi prosti izbiri.
Vsebine, ki so obvezne za vse, se izvajajo v času rednega pouka in vključujejo športne dni, obiske
kulturno-umetniških dogodkov, državljansko kulturo, vzgojo za družino, mir in nenasilje, zdravstveno
vzgojne vsebine ter usvajanje knjižnično informacijskih znanj. Gimnazijci imamo še obvezne vsebine z
likovnega in glasbenega področja.
Dijaki se za vsebine proste izbire odločamo glede na svoje interese. Predpisano število ur dosežemo z
delom v krožkih in dejavnostih, ki nam jih ponudi ŠCRS že na začetku šolskega leta in jih najdemo v
Katalogu prostega dela OIV in ID. Dijaki se prijavimo na izbrano dejavnost in smo odgovorni, da do
konca šolskega leta opravimo izbrani del ur. Prav tako si lahko dijaki, ki v prostem času sodelujejo pri
aktivnostih, organiziranih izven šole, priskrbijo ustrezno potrdilo in ŠCRS mu to aktivnost
prizna kot vsebino proste izbire za največ 1/3 predpisanih ur.
Dijaki tako z obveznimi kot tudi z vsebinami proste izbire pridobivamo nova znanja, spretnosti in
izkušnje za življenje.
Tim Ovčar, 2. a

VEČ KOT LE OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti nam omogočajo, da ob
rednem izobraževalnem programu šole izrazimo svojo ustvarjalnost in
nadgradimo svoja znanja na različnih področjih. Področij delovanja je veliko:
šport, umetnost, tekmovanja, projektno delo, raziskovalno delo, potovanja,
razvijanje socialnih veščin in delo v medijih. Velik pomen imajo lahko vsebine
tudi pri nadaljnji izbiri študija in poklicni usmeritvi ali pa se sodelovanje pri
določeni dejavnosti razvije v hobi.
Krožki in delavnice, ki potekajo v okviru prostih izbirnih vsebin ter interesnih
dejavnosti na Šolskem centru Rogaška Slatina, so naslednji:
 likovna delavnica,

 debatni krožek,

 šolska glasbena skupina,

 šahovski krožek,

 šolski radio,


prostovoljno
socialno delo,

 pevski zbor,

 tutorstvo,

 fotografski krožek,

 kulinarični krožek …

 zanimivi kemijski poskusi v fiziki in kemiji,
17

Dijaki sodelujemo v raziskovalni dejavnosti. Spoznavamo delo z mediji in tako sooblikujemo šolski
spletni časopis Glažovna in časopis v tujih jezikih. Preostale dejavnosti so še:
 projektno sodelovanje s knjižnico,

 filmski in gledališki abonma,

 športne dejavnosti (fitnes, vodene
individualne vadbe, pilates, joga, plavanje,
košarka, smučanje, nogomet …),

 fakultativno učenje angleščine in nemščine,
 tečaji (arhitekturno risanje, prva pomoč),
 ekskurzije v tujino.

Pod okriljem OIV smo lani (maja 2019) poleteli na zahodni del Evrope, in sicer na Irsko, ki smo jo
podoživeli in si jo ogledali v petih dneh od glave do peta. Pod obveznimi izbirnimi vsebinami je potekal
tudi Irski krožek, v sklopu katerega smo na Šolskem centru Rogaška Slatina gostili irskega ambasadorja
in njegovo ženo. Ta sta nam približala svojo rodno zeleno deželo Irsko in njun pristni način življenja.
Letos nas je zaneslo malo bolj na jugozahodno stran Evrope, in sicer na Portugalsko, kamor se
bomo odpravili konec maja 2020. Polni pričakovanj in želja po novih dogodivščinah že nestrpno
čakamo, da se podamo v svet.
Amanda Amon, 2. a
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V letošnjem šolskem letu smo se nekateri dijaki 1. in 2. letnika gimnazije vpisali v projekt
Erasmus+, v katerega so poleg Slovenije včlanjene še Grčija, Portugalska, Španija, Italija in
Francija. V šoli smo veliko ur namenili poskusom in raziskavam, tokrat predvsem o oljčnem
olju, saj je bila prva odprava v Grčiji in so bile tema oljke in njihovo olje. Izdelovali smo tudi
slogan in logo
projekta, in
izmed vseh je
bil izbran prav
logo
naše
dijakinje
iz
prvega
letnika.

24. novembra smo se štiri dijakinje in dve profesorici odpravile v Nea Peramos v
Grčiji. V nedeljo smo spoznale svoje gostiteljske družine, vsi so bili do nas zelo prijazni in
lahko smo se sporazumevale angleško. Skozi ves teden smo imeli v šoli organizirane pestre
delavnice. V ponedeljek smo skozi igro bolje spoznali vrstnike iz vseh držav in že spletli
nove prijateljske vezi. Popoldne nikoli ni bilo dolgčas, saj so gostitelji vedno poskrbeli za
zabavo. Preostale dni smo slišali številna predavanja,
obiskali muzeje, delali predstavitve in dobro spoznali
nastajanje
oljčnega olja.
Obiskali smo
tudi
mesti
Kavala (ter šli
na njen grad)
in Tesaloniki, ki
je
drugo
največje mesto v Grčiji. V petek smo se morali posloviti
od večine, v soboto pa smo ob jutranjih urah šli nazaj na
letališče in se poslovili še od preostalih. Ob poznem
prihodu v Slovenijo nas je presenetil mraz in v šoli nekaj
ocenjevanj. Naslednja odprava bo na
Portugalskem in se hitro približuje. Prihodnje
leto pridejo dijaki iz drugih držav tudi k
nam v Rogaško Slatino, naša tema raziskav pa je zdravilna voda in zelišča.
Nika Boršič, 2. a
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FOTOGRAFSKI KROŽEK
Na šoli že kar nekaj časa deluje fotografski krožek, ki je pravo mesto za vse tiste, ki o tem krasnem
hobiju želijo spoznati še več. Skrbimo, da je naša šolska spletna stran polna lepih fotografij ter da so
dogodki dijakov naše šole ovekovečeni z ažurno fotografijo. Z vodstvom profesorice Zdenke
Petelinšek je krožek še bolj zanimiv, poučen in zabaven, saj vsak teden spoznamo nekaj novih osnov
fotografiranja in s tem nadgrajujemo svoje že pridobljeno znanje. Ker pa strasten fotograf išče dobro
fotografijo v vsakdanjem življenju, tudi mi pogosto svoj prosti čas ter marsikateri trenutek
preživljanja v naravi ujamemo v objektiv.
Zoja Krklec, 2. a

GLEDALIŠKI KROŽEK
Gledališki krožek ima na ŠCRS-ju že dolgoletno tradicijo. Gre za
krožek, pri katerem dijak raziskuje samega sebe, se
izpopolnjuje, raste ter izstopi iz cone udobja. Lansko šolsko
smo na pobudo prevajalke in glavne igralke Zale Vipotnik ter
mentorice Bernarde Leve uprizorili glasbeno dramo z
naslovom Draga Eva, ki je priredba brodwayskega
muzikala Dear Evan Hansen. Z veliko truda in trdega dela smo
zopet uspeli dokazati, da majhnost ni ovira. Kljub manjši
zasedbi smo izpeljali predstavo, ki je temeljila na precej zahtevni tematiki, a vendarle aktualni. Naš
cilj je bil, da publiki nastavimo ogledalo in s tem povzročimo pogled in raziskovanje samega sebe,
obenem pa doprinesemo k odprtosti do razprave o mentalnem zdravju.
Na vajah vlada vzdušje, ki si ga dijaki in mentorji ustvarimo sami, ker pa smo vsi sodelujoči zagreti za
delo in v pričakovanju kakovostnega končnega izdelka, je to največkrat zagnano, pozitivno in
sproščeno. Pomembno je, da se dijaki med seboj povežejo, dodobra spoznajo, kajti šele takrat začne
celotna ekipa funkcionirati kot celota. K temu dodatno pripomorejo intenzivne vaje, ki se izvedejo v
šoli ali na Boču.
Dijaki, ki svoja znanja raje uporabljajo v zaodrju kot za hojo po odrskih deskah, so del tehnične ekipe.
Brez vizažistov, kostumografov, scenografov, ozvočevalcev in lučkarjev naše predstave ne bi bile to,
kar so bile. Do zdaj sta se na šoli izvedla dva večja muzikala, Mamma Mia in Briljantina,
in letošnja manjša glasbena drama Draga Eva. Zavedati se moramo, da so takšni projekti zelo
zahtevni, zato se jih ne lotevamo vsako leto. Ves trud pa je zagotovo poplačan z bučnim aplavzom
občinstva.
Ana Zorin, 2. a
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RADIO GLAŽOVNA
V krožku radia Glažovna sodelujemo vsi nadobudni radijski
napovedovalci, pisci raznoraznih novic, bodoči novinarji,
tehniški mojstri … Radijsko oddajo povežemo po šolskih
frekvencah vsak mesec. Šolske ure radia se dijaki vedno
veselijo, če ne zaradi drugega, jim šolski dan popestrimo tudi
z glasbo. V oddaji povemo nekaj o prihajajočih dogodkih na
šoli in obnovimo dogodke, ki so se že dogajali. S poslušalci
delimo tudi kakšne zanimive novice in izvajamo nagradne
igre. V našem radijskem studiu se nam velikokrat pridružijo
kakšni gostje, s katerimi izvedemo zanimive in pestre
intervjuje. Za posebne priložnosti pa organiziramo tudi
raznorazne aktivnosti in popestritvene dogodke, na primer
letošnje tekmovanje najlepše okrašenih učilnic, tradicionalne
cukerčke in limonce, posebno božično oddajo …
Maja Pirš, 4. a

PEVSKI ZBOR
Krožek, v katerem sodeluje 25 članov, se odvija enkrat tedensko, naša mentorica in zborovodkinja pa
je Katja Avsenik. Ob četrtkih se zberemo ob 14.30 in vajo začnemo z opevanjem. Kljub resnemu delu
si vzamemo kakšno pavzo in ne pozabimo na smeh in veselje. Po opevanju dobimo note in začnemo
vaditi pesem. Najprej ne gre vse tako gladko, a z malo vaje pesem osvojimo in hitro je tako kot mora
biti. Po končani vaji še malo poklepetamo in se odpravimo domov.
Vsako leto izvedemo koncert Pomladna sanjarjenja, jeseni nastopimo na koncertu
Dijaške skupnosti, skozi leto popestrimo dogajanje na šoli in nikakor ne manjkamo na nobeni šolski
proslavi. Da pa smo za naše nastope odlično pripravljeni, poleg rednih vaj poskrbijo tudi intenzivne
vaje v CŠOD v Zrečah. Tam vlada prijetno vzdušje, pevci pa se še dodatno povežemo.
Iskreno povedano, ob vajah zelo uživam, saj sem večino časa povezana z glasbo. Na vaji pojemo
znane pesmi in jih kaj hitro osvojimo. Resda imamo malo nastopov, vendar se na njih dobro
izkažemo. Seveda pa uživamo pred božičnimi prazniki, saj imamo božično čajanko s piškoti, čajem …
Torej, nikoli se ne dolgočasimo.
Maruša Zalezina, 1. a
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GLASBENA SKUPINA
Po končanem pouku se pričnejo vaje glasbene skupine. Poskušamo jih ustaliti v tedenski urnik,
vendar nam tega zaradi različnih dejavnosti članov ne uspe uresničiti. Aktualnejše so predvsem v
času, ko se bliža nastop. Skupino sestavlja 7 članov – Tine Pirš (električna kitara), Luka Plavčak (bas
kitara), Simon Srebot (kitara), Luka Turk (bobni), Neja Reich (vokal), Marin Horvat (vokal) in Špela
Kitak (vokal), ki izvajajo pesmi različnih žanrov. Na spisu našega repertoarja se vendarle v
največji meri pojavljata pop in rock. Naše ustvarjanje nato prikažemo na odru
šolskih prireditev, v zadnjem času pa nastopamo tudi izven šolskih okvirjev.
Špela Kitak, 3. a
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ŠCRS poskrbi tudi za dijake, ki zaradi športnih, kulturnih, izobraževalnih ali
katerih drugih obveznosti potrebujejo posebne prilagoditve in jim – kot temu pravimo mi – pripiše
status, s katerim dijaki lažje usklajujejo šolske in obšolske obveznosti.
Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega
dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki ji priložijo:
za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na
mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter
izmenjave,
-

za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,

za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se
udejstvuje.
Dijaki v vlogi zapišejo, katere prilagoditve bi želeli imeti. Te prilagoditve veljajo celo šolsko leto. Dijak
ima tako tudi opravičen izostanek od pouka, če se udeleži treningov v času pouka.
Lorena Krklec, 2. a

Sem dijakinja 3. letnika gimnazije.
Ukvarjam se s karatejem že 12 let.
Treninge imam vsak dan, ob vikendih
pa imam tekme ali reprezentančne
priprave.
Imam status vrhunskega športnika, kar
mi zelo pomaga pri šolskih
obveznostih. S profesorji se lahko
dogovarjam glede ocenjevanja in
vedno mi pomagajo, ko sem kdaj
odsotna od pouka.
Laura Potisk, 3. a

Fotografija, pridobljena s FB strani Karate
kluba Rogaška Slatina
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Sem dijak 1. letnika program tehnik
optik. Karate treniram že 10 let.
Treniram vsak dan in hodim na tekme
in reprezentančne priprave skoraj vsak
vikend. Imam status perspektivnega
športnika. Ta status mi pomaga, saj se
lahko s profesorji dogovarjam glede
ocenjevanja. Zelo pomaga.
Timotej Jordan, 1. c

Fotografija, pridobljena s FB strani Karate
kluba Bushido Rogaška Slatina

Glede na to, da se vzporedno izobražujem že od
začetka šolanja na Šolskem centru Rogaška Slatina, mi
je veliko pomenilo prilagajanje učiteljev in njihova
fleksibilnost pri mojem pridobivanju ocen. Zaradi
izvenšolskih obveznosti, tudi v tujini, v Zagrebu in
drugod, sem veliko izostajal pri pouku, kar je
pomenilo, da nisem mogel vseh ocen pridobiti v
skladu s šolskim načrtom. Nikoli nisem imel težav z
učitelji, ki so mi bili vedno pripravljeni pomagati, ko
sem bil na tesnem s časom. To šolsko leto sem se začel
izobraževati na Akademiji za glasbo v Zagrebu, tako da
pouka ne morem obiskovati in pridobivam ocene po
dogovoru. Hvaležen sem Šolskemu centru Rogaška
Slatina in učiteljem za pomoč, saj poznam primere,
podobne meni, iz drugih šol, kjer niso bili tako
ustrežljivi in so učenci imeli veliko težav z
usklajevanjem šole in glasbenega izobraževanja.

Fotografija, pridobljena s spleta
(https://www.youtube.com/watch?v=inuXaE4UPbI)

Matija Drofenik, 4. b
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Naši nekdanji dijaki so povedali …
Ema Centrih, 2. a, uredila izjave nekdanjih dijakov iz govorjenih besedil v zapisana

»Šolanje v domačem kraju mi je veliko pomenilo,
kolektiv šole je deloval zelo povezano, pridobili smo
številne pomembne napotke za življenje ter veliko
uporabnega znanja, ki nam je kasneje odpiralo vrata
na raznih fakultetah. Nudili pa so nam seveda tudi
številne šolske in obšolske dejavnosti ter nas
podpirali na tekmovanjih. Ključno prednost šole
vidim v individualni obravnavi dijakov, kjer lahko
vsak pokaže svoje talente in znanja. Dragi dijaki in
dijakinje, želim vam obilo dobrih odločitev in
mnogo uspehov. Srečno!«
Rok Cajzek, prokurist
GIC GRADNJE, d. o. o.

»Pozdravljeni! Sva David Bedenik in Nina Golob ter delava v optiki
Morela. Oba sva končala optično šolo v Rogaški Slatini. Nina se je
kasneje na Hrvaškem izšolala še za optometristko. Za naju je optika
prijetno delo z ljudmi, ki združuje prodajno, tehnično ter v
današnjih časih še veliko medicinske plati. Skrbiva za dober vid
ljudi. Če vas take stvari veselijo in radi delate z ljudmi, je to pravi
poklic za vas! Lep pozdrav in nasvidenje!«
David Bedenik in Nina Golob
Optika Morela
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»Šolski center Rogaška Slatina je šola, kjer nisi le številka,
ampak ime. Pomaga ti odkriti tvoje talente in interese, in
to ti v življenju še kako pride prav – ko se odločaš, kaj
boš, ko boš velik. Rekla bi, da je bila odločitev za to
srednjo šolo ena izmed boljših odločitev v mojem
življenju. S to odločitvijo je povezana tudi anekdota. Kot
devetošolka sem morala izbrati šolo, ki jo bom obiskovala
nadaljnja štiri leta. Takrat sem imela izbrano gimnazijo v
Celju, vendar me je njihov informativni dan razočaral. Na
predlog mame sem naslednji dan odšla pogledat še v
Rogaško Slatino. Takoj, ko sem vstopila v šolo in se
povzpela v prvo nadstropje, sem začutila prijetno toplino in nekje v sebi vedela, da bo to moj
drugi dom. Kasneje me je gospa v učilnici vprašala, ali se vidimo septembra … takrat verjetno
nisem odgovorila nič, vendar sem globoko v sebi vedela odgovor. No, res smo se videli
septembra, celo v isti učilnici z razredničarko – današnjo ravnateljico gospo Dubravko Berc
Prah. Če me kdo dandanes vpraša, kam sem hodila v osnovno šolo, z velikim ponosom
povem, da je bila moja izbira Šolski center Rogaška Slatina. Dragi devetošolci, če ste v dilemi
z izbiro srednje šole, vam iz lastnih izkušenj to šolo toplo priporočam. Tukaj boste odkrili
svoje talente in interese, prijazni ter topli ljudje pa vam bodo vedno priskočili na pomoč.
Imejte se lepo, raziskujte svet in upam, da se vidimo v svetu odraslih.«
Polona Žučko, Korporativno komuniciranje
Petrol, d. d.

»Pozdravljeni! Sem Barbara Žerjav in pred leti sem
se vpisala na Šolski center Rogaška Slatina – smer
gimnazija kot prva generacija. Na srednješolsko
obdobje me veže ogromno lepih spominov, posebej
pa bi izpostavila to, da smo si lahko kot izbirni
predmet izbrali tudi slikanje na steklo, kar mi
drugače v življenju ne bi bilo omogočeno. Drugače
pa sem na to stavbo navezana tudi zato, ker sta
nekoč tudi moja starša opravljala delo v tovarni s
steklom. Danes sama poučujem v razredu in te
izkušnje, ki sem jih v srednji šoli dobila od
profesorjev, lahko sedaj delim s svojimi učenci.
Želim vam, da tudi vi pridete do svojih zastavljenih
ciljev.«
Barbara Žerjav
Profesorica razrednega pouka
in prepoznavna pevka skupine Donačka
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»Sem študent kemijskega inžinirstva na fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. Pred tem pa sem obiskoval gimnazijski program na
Šolskem centru Rogaška Slatina. Srednješolsko obdobje je čas, ko
posameznik najbolj zori, raste, se osebnostno razvija, spoznava nove reči
ter odkriva svoje močne in šibke točke. Še posebej pomembno je, da ti v
tistem času šola stoji ob strani in ti nudi močan oporni sistem, po drugi
strani pa tudi prijetno okolje, v katerem se počutiš sprejetega, v njem
vlada pozitivno razpoloženje in dobri medsebojni odnosi. Vse to je veliko
lažje doseči na manjši šoli, taki kot je Šolski center Rogaška Slatina. Po
drugi strani pa šola dijaka vsakodnevno sooči z različnimi novostmi – tako
na področju pouka kot obšolskih dejavnosti. Sam sem se v času šolanja preizkusil na različnih področjih
– od različnih tekmovanj, prepevanja v pevskem zboru, izdelavi seminarskih nalog do sodelovanja v kar
dveh šolskih muziklih, vodenju raznih prireditev in okroglih miz. Poleg obšolskih dejavnosti pa
gimnazijski program dijaku ponudi širok nabor znanja, ki ob primernem izboru izbirnih predmetov
odpirajo vrata na praktično katerikoli študijski program. Kljub vsemu naštetemu pa ljudem velikokrat
v spominu najbolj ostanejo stvari, ki se jih ne da opisati s številko. Gre za majhne, vsakodnevne
dogodke, ki te nasmejijo še dolgo po končanem šolanju. Ravno tega se poleg prijateljskih vezi najraje
spominjam. Vam pa želim, da se dobro odločite glede nadaljevanja svojega šolanja in da svoja
srednješolska leta maksimalno izkoristite. Srečno!«
Luka Tacer
Študent kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
»Zakaj sem izbrala Šolski center Rogaška Slatina? Poleg tega, da
sem lahko zaradi bližine šole dlje spala – vsi vemo, da je to v
najstniških letih ključnega pomena – sem se za to šolo odločila
zato, ker sem slišala ogromno dobrih stvari – odličen kolektiv
učiteljev, odlični uspehi na maturi in pa seveda odlična
priporočila starejših prijateljev, ki so to šolo že obiskovali.
V štirih letih srednješolskega izobraževanja definitivno ogromno
novega doživiš in se tudi veliko naučiš. Izpostavila bi dobro
razredno klimo, saj smo vedno držali skupaj. In ravno to timsko
delo je pomembno za nadaljnje življenje – pri študiju kot tudi v
službi. Poleg tega sem po šolanju na šolskem centru uspešno
opravila maturo in sem se lahko vpisala na želen študij, ki sem ga tudi uspešno opravila.
Od šolanja so mi najbolj ostali v spominu prijazni sošolci, super razredničarka in prijetno vzdušje, ki je
vladalo tako na izletih in strokovnih ekskurzijah kot tudi pri samem pouku, na hodnikih, med malico …
to je mogoče lastnost majhne šole, vendar je zelo pomembna, ceniti pa jo začneš šele v nadaljnjih letih
oz. na študiju. Na tej šoli sem se naučila še ene pomembne stvari – ne glede na to, kako velik se ti zdi
neki problem v nekem trenutku, ta problem se da rešiti in se ga preživeti. Saj veste kaj pravijo: Če si še
živ, potem si preživel že 100 % težkih trenutkov.«
Lina Burkelc Juras, magistrica prava
Odvetniška sodelavka pri odvetniku dr. Mihi Šošiću in doktorska študentka na Pravni fakulteti
Univerze v Mariboru
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FAZANI
Na ŠCRS sem prišla zaradi bližine in časa, ki ga
prihranim z vožnjo. V začetku sem na šolo prišla
brez pričakovanj, saj nisem vedela, kaj naj
pričakujem, a v šolo sem se vklopila – tako s sošolci
kot učenjem in učitelji. Ti so prijazni in vedno
pomagajo, ko potrebujemo pomoč.

Pričakovanja od ŠCRS so se mi zagotovo uresničila.
Čeprav nas je malo, si med seboj pomagamo in se
spodbujamo.
Že starejša brata sta mi o šoli povedala veliko dobrega,
kar je bil tudi eden izmed razlogov za moj vpis na šolo.
Kot fazan na ŠCRS se počutim zelo dobro. Imam srečo,
da poznam nekatere dijake višjih letnikov, ki so mi še
dodatno dali občutek domačnosti in sproščenosti.
Učitelji so prijazni, radi pomagajo in te spodbujajo na
vseh področjih.

Kot fazanka sem se prvi dan počutila prestrašeno,
ker nisem poznala ljudi, a kaj kmalu sem se
spoprijateljila in v šolo hodim dobre volje.

Tajša Kunstek, 1. a

V letošnjem šolskem letu se najbolj veselim ekskurzije
na Portugalsko ter mnogo ostalih izletov ter športnih
dni.
Matic Tacer, 1. a

Z izbiro srednje šole sem zelo
zadovoljen. Kljub strahu, kako se
bom znašel v novem okolju, sem se
hitro privadil. Učitelji nas veliko
naučijo in vedno so pripravljeni
pomagati. Spoznal sem veliko novih
prijateljev. Ker sem po duši
športnik, sem vesel, da imamo
veliko športnih dejavnosti(
pingpong, odbojka ...). Pričakovanja
so se mi izpolnila.
Marsel Bohak, 1. c

Kot majhna fazanka se počutim zadovoljno, inovativno in veselo, hkrati
pa tudi žalostno, saj se poslavljam od 1. letnika, in že je pred vrati
drugi. Veliko se je dogajalo. Občutek, ko veš, da prideš nekam, kjer te
imajo vsi radi in te nočejo zapustiti, je takšen kot v pravljici. Na
informativnih dnevih so povedali, da smo tukaj vsi kot ena velika
družina, in to tudi drži, saj ko prideš sem, začutiš domačnost, še
posebej v dijaškem domu, ter prijaznost in toplino v šoli in med učitelji.
To so vse vrednote, ki jih nima skoraj nobena šola. Kot pravijo, sreča je
v malih stvareh, in to na ŠCRS drži. Na Šolskem centru Rogaška Slatina
se počutim toplo in sprejeto. Profesorji se trudijo, da bi dijakom bilo
kar se da prijetno in da bi nas čim več naučili, vsi predmeti so zanimivi,
ko pa smo vsi skupaj, pa čas prehitro mine, tako kot bo meni minil 1.
letnik. Bodoči devetošolci, ko boste prišli, boste začutili vso toplino in
radost, ki vas bosta pritegnila, ter vso srečo in ljubezen, ki
obdajata to šolo in dijaški dom. Moram še povedati, da vse, kar
doživljam tukaj, je kot ena knjiga s srečnim koncem – ker jo
berem in berem … in jo potem znova berem, ker mi je zanimiva,
ljubezniva in polna topline … in me vedno znova pritegne. S tem
bi opisala tudi to šolo. In tudi vi upam, da jo boste pogledali
tako, ker so tu vsi kot sončki, ki nas napolnijo z energijo, vsak na
svoj način, to pa rabimo za naša srca in dobro voljo. To so moji
lepi občutki, ki sem jih odnesla in še jih bom.
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Nina Štefanič, 1. c

Pred štirimi leti sem se enostavno in brez
pomislekov odločil za vpis na Šolski center
Rogaška Slatina program gimnazije predvsem po
priporočilih starejših prijateljev in bližine šole.

MATURANTJE

ŠCRS predstavlja pomemben del
mojega življenja, saj sem se v teh
letih dodatno osamosvojil in našel
svojo identiteto. Na šoli vlada
sproščeno vzdušje, h kateremu
pripomore tudi njena velikost.
Zaradi tega je tudi sklepanje
prijateljstev lažje in sem si na šoli
hitro našel prijatelje. Poleg
osnovnega znanja pa sem skozi ta
štiri leta dobil tudi veliko
življenjskih izkušenj.
Oto Šolman, 4. b

Vsa moja pričakovanja so se uresničila, saj je
vzdušje na šoli sproščeno, učitelji strpni in
pripravljeni pomagati, fleksibilen urnik,
napovedana spraševanja, veliko poučnih
ekskurzij po Sloveniji in tujini. Dijaki se imamo
možnost vključevati v različne krožke in obšolske
dejavnosti, tekmovanja iz znanja in se preizkusiti
v raziskovalnih vodah.
Skratka, bodoči dijaki – to je šola za znanje,
smeh in sanje!
Pogumno!

Simon Srebot, 4. a

Hvala vsem zaposlenim, stali
ste nam ob strani in nas
spodbujali na naši poti ter
nam pomagali, kadar nam ni
bilo lahko.

Hvala za sklenitev
prijateljstev v razredu, v
katerem smo dijaki iz vse
Slovenije.
Katarina Fevžer, 4. c

Ko sem pred štirimi leti prestopila v to pestro
srednješolsko obdobje, se mi še sanjalo ni, da
bodo štiri leta tako hitro minila. Tiste prve
šolske ure, spoznavanje z novimi sošolci in
učitelji, navajanje na večjo mero
samostojnosti ... vse je bilo tako novo! Ker
spremembe s sabo prinesejo tudi zanimive
izkušnje, sem se novostim hitro privadila in
ŠCRS je postal moj vsakdan. Res je, da mi je kot
šolska ustanova zagotovo prinesel veliko
novega znanja in razširil moje miselno obzorje,
a za tem se skriva še veliko več. Hvala ŠCRS!
Povezal si me z ljudmi, ki jim lahko rečem
prijatelji v pravem pomenu besede. Popeljal si
me po številnih evropskih poteh in mi pomagal
spoznavati različne kulture. Mojo vztrajnost si
preizkušal v številnih aktivnostih. Hvala, da si mi
zapustil ogromno nepozabnih izkušenj in
čudovitih doživetij ter širil mojo kreativnost,
znanje in samopodobo.

ŠCRS, hvala za vse izkušnje,
znanje, aktivnosti in
dejavnosti, ki ste nam jih
omogočili.

Ravnokar mineva eno leto,
odkar sem bila v Leipzigu
na Erasmus+ in me
preletavajo samo lepi
spomini. Hvala, ŠCRS, za
tako lepo izkušnjo, ki mi bo
ostala v mislih za vedno.

Mojca Senica, 4. d

Tjaša Pivk, 4. c

Hvala, ŠCRS,
da dobila sem mnogo priložnosti,
da odkrila sem, kaj me veseli.

Hvala, ŠCRS, hvala,
da si poleg Špara. 

Da spoznala sem vse prijatelje,
ki spodbujajo in podpirajo me.

Maša Brzin, 4. c

Klara Senica, 4. c

Neca Novak, 4. b
Hvala, ŠCRS, da sem ob
težkih trenutkih imela ob
sebi prijatelje, ki sem jih
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spoznala tukaj.
Sara Žaler, 4. c

ŠCRS, hvala za nepozabna
štiri leta šolanja; bila so
nepozabna tako za nas kot
seveda tudi vas – učitelje.
Andreja Hršak, 4. d

Kotiček za tuje jezike

L'expérience scolaire est, comme tout le
reste, turbulente.
C'est pourquoi je remercie le ŠCRS de
m'avoir donné l'opportunité d'apprendre.
Il m'offert un endroit où je peux me
retrouver, où j'ai trouvé mes amis. Un
endroit où j'ai fait des souvenirs
inoubliables.
Et c’est pour cela que je dis: Merci à toi,
ŠCRS!
Ema B. Rojs, 3. a

ŠCRS ermöglichte es mir, die
Vorbereitung auf die Evaluierung zu
erleichtern, da die Bewertung
angekündigt wurde. Die Schule fördert
die Entwicklung meiner Talente. In vier
Jahren habe ich viel gelernt und neue
Leute kennengelernt. Diese Schule wird
mir immer in Erinnerung bleiben. Ich bin
froh, dass ich Teil dieser kleinen, aber
tollen Gemeinschaft bin.

Thank you ŠCRS. Thank you ŠCRS for the
experiences, for the knowledge and good
times. We spent 4 years together, through
ups and downs you gave me lessons
valuable for life. I learned a lot and built
my interests, travelled Europe and had
truly fun times. I met new people and
made friendships for life. Thank you šcrs
for preparing me for the next stage of life.
Thank you šcrs, you made our highschool
experience interesting.

Tjaša Završki, 4. a

Žana Drimel, 4. a
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NAKLADA: 200 izvodov

Timotej Jordan

Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
03 818 20 79
https://scrs.si

31

32

