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O čem drugem naj pišem v tem uvodniku kot o novodobni nadlogi, imenovani
korona?! Skoraj leto dni je naokoli, pa smo še vedno doma. Pouk na daljavo.
Hmmmm? V petek, 13. marca 2020, sem si mislila: »Okej, bomo pač kakšna dva
tedna doma in to je to.« Seveda ni bilo to to. Učitelji smo se hitro morali naučiti
rabiti nove načine in orodja za opravljanje svojega poklica. Računalnik, mikrofon in
kamera pa so – hočeš, nočeš – postali naši vsakodnevni sopotniki. Ne morem reči
prijatelji, ker – no ja, nismo vsi neke filmske zvezde, da bi se nenehno z veseljem
kazali drugim na ekranu. Pa še k frizerju ne moreš! A kar se mora, se pač mora.
Pozdraviš in pomahaš dijakom na TEAMS-u ali ZOOM-u, se jim nasmeješ, natrosiš
nekaj opazk o počutju, vremenu in to, skočiš skoraj do stropa, če ti kdo od dijakov
kaj odgovori in končno dobiš občutek, da se pogovarjaš z ljudmi in ne s strojem
(računalnikom) in nato začneš razlagati, čemur je ura namenjena. Čez slabo uro
ponoviš postopek v drugem oddelku, nato v tretjem … Opoldne slišiš zvon v vaški
kapelici in ugotoviš, da si se ukoreninil v dnevni sobi za računalnikom, telo otrplo
- kot da ni več tvoje, brez kave vmes, toplega nasmeha kogarkoli, ki pride mimo,
iskrivih pogledov in prijaznih besed na polnem hodniku naše prelepe šole. Ja,
to je delo učitelja od doma. Nič kaj prijetno in prijazno. Komaj čakam, da se ga
rešim!
Razmere so seveda naredile sušo v šolskem dogajanju. Odpadlo je veliko dogodkov,
o katerih bi lahko pisali v tem šolskem glasilu. No, nekaj pa smo vseeno doživeli in tudi
spravili na papir. Velika hvala vsem dijakom in kolegom učiteljem, ki ste mi pomagali
glasilo sooblikovati. Vabljeni k branju. In srečno! V pričakovanju boljših časov …
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… za dva groša fantazije

V času, v katerem živimo, se lahko hitro zgodi, da se izgubimo. Naši vsakdani so obkroženi s tehnologijo.
Uporabljamo toliko naprav za komunikacijo, a še vedno se zdi, da smo nerazumljeni. Glede virusa je že veliko
ljudem dovolj življenja v temi. A za vsako tegobo pride svetloba, za vsako napako pa izkušnja nova.

v žepu moraš le imet,
pa že delaš coprnije,
da vse lepši je ta svet…

»V svetu se je potrebno znajti,« slišimo govoriti naše starše, sorodnike in profesorje. Svet, kakor ga poznajo oni, je
drugačen svet, kakor ga poznamo mi. Verjetno zato pravijo, da svet stoji na mladih, a kaj ko smo trenutno mladi
brez moči in odvisni od drugih, od teh ljudi, ki dojemajo svet na drugačen način. Težko je ločiti prave odločitve
od slabih. Četudi si mlad in poln domišljije, ti manjka izkušenj. Zanima me mnogo stvari, kakor tudi tebe in
največkrat je težko izbrati pravo. Pomembno je, da si postaviš prave prioritete.

(Frane Milčinski - Ježek)

Izvod, ki je pred vami, je nastajal v posebnih okoliščinah, na daljavo, zato verjamem,
da ga boste z veseljem vzeli v branje. Tako kot se je marsikaj spremenilo v javnem
življenju od razglašene epidemije nalezljive bolezni Covid-19 in vseh ukrepov
za zajezitev okužb z novim korona virusom, je tudi izobraževanje na vseh nivojih
doživelo spremembe. Pouk se je preselil na računalnike, čez noč je bilo potrebno
usvojiti nove tehnologije, da lahko pedagoški proces kolikor toliko teče normalno
naprej. Pri nas sta se “prijeli” aplikaciji ZOOM in TEAMS, zelo dobro delujejo tudi naše
spletne učilnice, ob tem pa se trudimo za kvalitetno povratno informacijo in pomoč
slehernemu dijaku. Pomembno je, da smo dijakom dosegljivi, da jih vzpodbujamo in
motiviramo na slehernem koraku, saj se zavedamo, da je po toliko dneh izobraževanja
na daljavo že marsikdo tudi obupal, pogreša sošolce in učitelje, pogreša druženje v
odmorih, predvsem pa pristen pouk v šolskih klopeh.
Šolsko leto smo začeli optimistično, polni načrtov in pričakovanj. Želeli smo si realizirati
lanske odpadle ekskurzije doma in v tujini. Pa prakso in usposabljanje v tujini v okviru
projekta mobilnosti Erasmus+. Tudi izvajanje kulturnih dejavnosti, športnih dni in
drugih interesnih dejavnosti smo želeli speljati na “normalne tirnice”. Upali smo, da
šole ne bomo ponovno zapirali, a žal se je teden dni pred jesenskimi počitnicami
zgodilo ravno to. Vendar smo tokrat močnejši, bolj pripravljeni na izzive pouka na
daljavo. Pomembna sta
motivacija in medsebojno zaupanje. Tudi medvrstniško
učenje mora priti do izraza v slehernem razredu. Ne smemo pozabiti tudi na fizično
aktivnost.

Življenje ni papir, ki bi ga lahko pisal kar sam. Seveda vplivaš nanj s svojimi odločitvami, ampak lepota je v tem,
da je življenje nepredvidljivo. Zato, kamorkoli te bo neslo, bodi odprt za nove stvari, ugotovi, kaj te veseli, bodi
kritičen, postavljaj si cilje, bodi zahteven, izpostavi stvari, ki te motijo, predvsem pa bodi zvest samemu sebi. Na
tak način boš v sebi našel delčke sebe, za katere nisi vedel, da sploh obstajajo. Predstavljaš posameznika, katerega
dejanja lahko doprinesejo kaj dobrega k družbi in ki jo oblikujejo v to, kar je in kar še bo.
Maja Kisilak, 4. a

EKONOMSKA GIMNAZIJA je atraktiven gimnazijski program, ki se zaključi s SPLOŠNO MATURO.
Dijake pripravlja za študij, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, spretnosti, veščine in druge osebnostne
lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu. Je prava izbira za dijake, ki želijo pridobiti splošna znanja,
temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati organizacijsko-vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega
dela, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.
Od splošne gimnazije se razlikuje v tem, da ima namesto fizike in filozofije predmeta podjetništvo in ekonomijo. Vsi
ostali predmeti so enaki kot v splošni gimnaziji. Dijaki si lahko znanje tujih jezikov, marketinga ter elektronskega
poslovanja izpopolnijo tudi na praktičnem izobraževanju v Španiji, Nemčiji ali Angliji, v okviru projekta mobilnosti
Erasmus+. Po uspešno opravljeni splošni maturi lahko nadaljujejo študij na kateremkoli študijskem programu
višjih in visokih šol ter fakultet, povsem enako kot diplomanti splošnih gimnazij.

Prešli smo na eno ocenjevalno obdobje, rezultati znanja na polovici šolskega leta
so vzpodbudni. Tudi poklicna in splošna matura bosta nekoliko prilagojeni. Prvič v
zgodovini šole maturantski ples ni bil organiziran v januarju ali februarju. Upajmo,
da ga bo možno izpeljati v juniju, ko bosta obe maturi že za nami in se bo tudi
letošnja generacija maturantov lahko veselila svojega maturantskega plesa. Še naprej
rešujemo podjetniške izzive v projektih za mlade, raziskujemo na področju turizma, se
pripravljamo na tekmovanje učnih podjetij v Celju in še na številna druga tekmovanja
v znanju. Pomembno je, da iz trenutnih pogojev, ki nam jih nudi izobraževanje na
daljavo, izkoristimo kar največ. Verjamem, da boste številni dijakinje in dijaki prejeli
zlata, srebrna ali bronasta priznanja, da bodo številni mentorji nagrajeni za svoje
mentorsko delo. To bo šolo utrdilo na zemljevidu prepoznavnosti v regiji in širše.
Hvala vsem, ki si prizadevate za to.
Zahvala pa tudi vsem, ki ste soustvarjali aktualno šolsko glasilo, ki nam bo popestrilo
letošnje zimske počitnice.
Ostanite zdravi.
Darko Petrijan, ravnatelj
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4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja

3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja

EKONOMSKI TEHNIK

TRGOVEC/PRODAJALEC

Odlikuje ga kompetenčna zasnovanost ter povezovanje
teoretičnih znanj s praktičnimi v učnem podjetju. Po opravljeni
poklicni maturi omogoča široke zaposlitvene možnosti v
podjetjih, turizmu, javni upravi, bančništvu, zavarovalništvu,
poštnem prometu, carini, špediciji in drugod. Med najbolj
iskanimi v podjetjih so strokovnjaki za prodajo, oglaševanje
in trženje. Dijaki si znanje tujih jezikov ter praktične izkušnje
pridobivajo tudi na 3-tedenski praksi v Španiji, Nemčiji, Angliji
ali na Portugalskem. Program je odlična odskočna deska tudi
za študij na visokih šolah in nekaterih fakultetah z opravljenim
dodatnim predmetom splošne mature. Tudi v tem programu ni
fizike.

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Delo prodajalca
je timsko in poteka v dinamičnem okolju. Dijaki se
naučijo svetovati in prodajati kozmetiko, modna oblačila,
čevlje, avtomobile, računalnike, knjige, pohištvo, športno
opremo… Skrbijo za potrebe potrošnika, prodajo blaga
in trgovinske storitve. Komunicirajo s kupci, dobavitelji
in sodelavci. Uporabljajo najsodobnejšo IKT tehnologijo.
Poklic prodajalca omogoča brezmejne karierne
priložnosti, npr. vodja oddelka, vodja trgovine, vodja
blagajne, spletni referent za delo s strankami…

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja
LOGISTIČNI TEHNIK
Program se zaključi s poklicno maturo. Uvršča se med pomembne
poklice prihodnosti. Poleg splošnih znanj dijaki pridobijo tudi
strokovne kompetence in tehnična znanja, opravijo pa lahko
tudi izpit za upravljanje viličarja. Zaposlijo se v podjetjih na
področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja
prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih
delovnih mestih ali pa nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah
ter nekaterih fakultetah z opravljenim dodatnim predmetom
splošne mature. Nepogrešljivi so tudi v slovenski vojski in policiji.
Tudi logistični tehniki se lahko odpravijo na 3- tedensko prakso v
tuja podjetja na Portugalsko ali v Anglijo.

Po končanem izobraževanju se lahko vpišejo v program
poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik.

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno ali splošno maturo, se lahko odločijo tudi za študij na naši VIŠJI STROKOVNI
ŠOLI in izbirajo med dvema študijskima programoma:
EKONOMIST 6/1 (podjetništvo in trženje, turizem, računovodstvo) ter
INFORMATIKA 6/1 (programske aplikacije, računalniške komunikacije in omrežja).

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA - PRAVA IZBIRA!

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja
TEHNIK VAROVANJA
Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje za
tehnika varovanja, bodo pridobili znanja in usposobljenost za
delo na strokovnih področjih varnosti v zasebnem varovanju,
gospodarskih družbah, policije, vojske, redarstva in drugih
sorodnih poklicev.
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Z uspešno
zaključenim izobraževalnim programom tehnik/tehnica
varovanja lahko slušatelj nadaljuje študij na višjih in
visokošolskih programih in pod posebnimi pogoji tudi na
univerzitetni ravni.
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80. obletnica Ekonomske šole Murska
Sobota - Moč besede je ključ do
uspeha
Obeležili smo jo s slavnostno akademijo 20. novembra 2019 v soboški Gledališki dvorani Park.
Slovesnost je bila res veličastna. Pripravljala jo je učiteljica Alenka Kolenko, ki ji gre zasluga
za celoten scenarij ter pripravo nastopajočih dijakov, kar je zahtevalo ogromno časa, vaj,
organizacijskih in koordinacijskih izzivov. In izplačalo se je! Prireditev v živo je briljantno
uspela, vsi nastopajoči so se izredno izkazali.
Celotno prireditev so kot voditelji in nastopajoči izvedli naši dijaki: Sara Horvat, Davor Sraka,
Viktor Utroša, Mateja Kurnjek, Karla Bokan, Teja Zelko, Maja Kisilak in Tadej Horvat, izmed
učiteljev pa Jožef Rituper. Pri podajanju ključa v uvodu je na odru sodelovalo še 12 dijakov.
Z glasbenimi točkami so prireditev popestrili bivši dijaki šole: Duo Mistica, ansambel Aktual,
Klavdija & Marko; državno himno je zapel moški vokalni kvintet Aeternum, takratne dijake pa
je zastopal in s kitaro ter petjem navdušil Žiga Žekš.
Osrednji gost in slavnostni govorec je bil predsednik RS, Borut Pahor. Med drugim je povedal:
“Danes ne praznujete samo vi, ampak skupaj z vami praznujemo vsi v Sloveniji. Praznujemo
uspehe našega vzgojno-izobraževalnega sistema. Bistvo je, da svet prihodnosti vidimo kot
svet upanja, ne kot svet strahu. Potrebujemo mlado, ustvarjalno, svobodno osebnost, polno
radoživosti, poguma, vztrajnosti, zavedajoč se, da nič ne pride čez noč. Zavedati se moramo,
da bo na poti do prve zmage sto porazov. Poleg tega govorimo o najboljših na svojih področjih,
ampak vsi ne moremo biti najboljši na svojih področjih. Vseeno imamo pravico, da težimo k
temu, da smo srečni ljudje. To pomeni, da živimo svoje sanje.”
Zahvalo iz rok predsednika RS je prevzel direktor našega zavoda, doc. dr. Beno Klemenčič, ki
je navzoče tudi nagovoril s pozdravnim govorom. V imenu Mestne občine Murska Sobota je
zahvalni nagovor imel podžupan Zoran Hublaj.
Celotno slavnostno akademijo si lahko ogledate v posnetko na Youtube-kanalu EŠ MS, link:
https://www.youtube.com/watch?v=t6gNy3HnYes
Na čast častitljivi obletnici EŠ MS je bil izdan zbornik, ki je v elektronski obliki dostopen na
spletni stani šole: https://www.ekonomska-ms.si/2019/11/22/zbornik-ob-80-obletnici/ V
njem najdete vse pomembne zgodovinske podatke in mejnike od začetkov šole v letu 1939
do širitve programov in selitve na novo lokacijo januarja leta 2008. Velik poudarek v zborniku
pa je na uspehih in dosežkih dijakov v zadnjih desetih letih na različnih področjih. Zbornik
dokazuje, da smo šola ljudje in dogodki. Pripravila ga je Simona Musič. Vabljeni, da ga prelistate!

Simona Musič
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Literarni natečaj: MIR – prihodnost za svet

DIAMANTNA MATURANTKA MATEJA KURNJEK

V petek, 2. oktobra 2020, je na Petanjcih v Vrtu spominov in tovarištva potekal slovesni zaključek literarnega natečaja
“Mir - prihodnost za svet” s podelitvijo priznanj in zahval najboljšim ustvarjalcem in njihovim mentorjem.
Med nagrajenimi sta bili tudi naši dijakinji Kaja Baum iz 3. c in Katja Smej iz 4. d. Njuni mentorici sta bili učiteljici
Mateja Rožanc Zemljič in Maja Krajnc.

V spomladanskem roku poklicne mature 2019/20 nas je z nazivom
diamantna maturantka razveselila dijakinja programa ekonomski
tehnik, Mateja Kurnjek. Pri opravljanju mature je dosegla vse možne
točke in s tem samo postavila ‘piko na i’ svojemu res izjemnemu
dijaškemu življenju na Ekonomski šoli Murska Sobota.

Ves čas šolanja je Mateja bila aktivna na vseh področjih. Še najbolj
nam je vsem v spominu v svoji voditeljski vlogi na raznih šolskih
prireditvah ter proslavah, kot govorka z razpoznavnim, jasnim
glasom v oddajah šolskega radia ter kot dobra poročevalka opisovalka dogodkov v šolskih publikacijah. Bila je dijakinja, na
katero smo se učitelji lahko obrnili s kakršno koli nalogo. In jo je
vedno tudi zelo kakovostno opravila. Pa naj bo to vloga v filmu,
radijski oddaji ali na proslavi, sodelovanje na različnih tekmovanjih,
prošnja za opis nekega dogodka ali razmišljanje o nečem. Mateji na
tem mestu izražam zahvalo v imenu vseh učiteljev, ki smo tako z
veseljem sodelovali z njo. Mateja, hvala in srečno na tvoji karierni
in življenjski poti!

Mateja se je 3. oktobra 2020 udeležila tudi tradicionalnega
slavnostnega sprejema diamantih maturantov pri predsedniku
republike, Borutu Pahorju na Brdu pri Kranju.

Simona Musič

UP MOJ MALI ŠEF, d. o. o. - VIDEO TRŽNICA
Naj projektne naloge v okviru razpisa ŠPIC

Centrala učnih podjetij Slovenije je v sredo, 20. 1. 2021, preko spletne platforme Zoom, organizirala video tržnico za
slovenska učna podjetja. Cilj video tržnic je pridobiti nove izkušnje tovrstnega izobraževanja ter dijakom omogočiti
živahno komunikacijo v sproščenem vzdušju.

Naj projektno nalogo v okviru razpisa ŠPIC, Pomurskega društva za kakovost, sta leta 2020 izdelali dijakinji Klara
Kragl in Ana Palada. Naslov naloge Poslovni načrt izdelave ekološkega gnojila Batplant. Nagrada jima je bila
podeljena novembra 2020 na videokonferenci Pomurskega društva za kakovost. Njuna poslovna ideja je bila
izdelava naravnega gnojila za rastline z dodano vrednostjo.

Tržnice se je udeležilo 24 učnih podjetij in preko 170 dijakov ter mentorjev. Način poslovanja je tak, da se najprej
vnaprej prijavljena učna podjetja predstavijo, nato pa nadaljujejo v »sobah« (breakout rooms), kjer se sklepajo
kupoprodajne pogodbe, dogovarjajo se za bilateralna srečanja ter sproščeno komunicirajo. Po eni uri živahnega
trgovanja se tržnica zaključi.

Nagrajena poslovna ideja

Tak način poslovanja učnih podjetij je za dijake odlična izkušnja, saj so lahko v »živo« predstavili svoje delo ter
pobližje spoznali poslovne partnerje in sklepali posle. Všeč jim je bilo sproščeno vzdušje ter spoznanje, da lahko
uspešno poslujejo tudi na daljavo.

Pomen zdrave in lokalno pridelane hrane postaja pomemben spremljevalec kakovostnega življenja posameznikov
in delovanja družbe. Pomen lokalne pridelave, ekološke hrane in samooskrbe v času corona krize pa je vzpodbudil
razmišljanje in ravnanje ljudi v luči pridelave zdrave hrane, ki jo gojimo ob pomoči naravi, rastlinam in živalim
prijaznih gnojil. Na trgu želimo ponuditi naravno gnojilo za rastline z dodano vrednostjo, ki poleg osnovne naloge,
to je obilnejšega zdravega pridelka, vsebuje tudi sestavine, ki na naraven način odganjajo tudi škodljivce. Glavna
sestavina gnojila bodo netopirjevi iztrebki, ki delujejo tudi kot nematocid in fungicid, kateremu bodo dodani
izvlečki koprive, kamilice ali bezga. Gnojilo bomo prodajali v obliki pelet, ki bodo zapakirane vrečo iz razgradljivega
materiala. V ponudbi bo več vrst oziroma mešanic, v odvisnosti od vrste rastlin, ki jih želite zaščititi.
mag. Betina Podgajski
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Mentorica: Nataša Šiplič Šiftar
Sodelovale smo dijakinje 3. letnika programa ekonomski tehnik Lara Škalič, Teja Zelko in Laura Košalin. Smo podjetje
UP Moj mali šef, ki se ukvarja s prodajo izdelkov za hišne ljubljenčke. Na video tržnicah smo si pridobile veliko
znanja, izkušenj in predvsem novih idej. Najprej se je pet učnih podjetij predstavilo, potem pa se je začelo trgovanje
in tekmovanje, kdo bo sklenil večji posel. Naključno so nas porazdelili v sobe, kjer smo se podjetja predstavila in
poskušala prodati čim več izdelkov. Bilo nam je zanimivo, okrepili smo komunikacijske sposobnosti, pridobili veliko
uporabnih informacij in se obenem zabavali.

Lara Škalič, Teja Zelko in Laura Košalin, 3. c
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Tekmovanje iz znanja nemškega jezika v šolskem letu
2019/2020

KAR 9 DIJAKOV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE V EKOKVIZU

Naši dijaki se vsako leto v mesecu januarju pomerijo na šolskem tekmovanju v znanju nemškega jezika. Sodelujejo
lahko dijaki drugih in tretjih letnikov vseh izobraževalnih programov. Profesorice nemškega jezika jih pripravljajo po
pouku na ravni prvega ali drugega tujega jezika. Dijaki z najboljšimi rezultati na šolskem tekmovanju pa se uvrstijo
naprej na državno tekmovanje, ki poteka vsako leto v drugem kraju naše države.

Tematika tekmovanja Ekokviza v šolskem letu 2020/21 je Energija in ogljični odtis. Dijaki s tem pridobivajo znanje,
kako zmanjšati ogljični odtis, bivati sonaravno in snovati trajnostni gospodarski razvoj. 11. in 18. 12. 2020 je potekalo
šolsko tekmovanje v Ekokvizu na daljavo preko videokonference. 9 dijakov Ekonomske šole se je uvrstilo na državno
tekmovanje, ki je potekalo 2. 2. 2021, prav tako na daljavo.

Med dobitniki bronastega priznanja v šolskem letu 2019/2020 so dijaki Timotej Čerpnjak (2. c), Anej Arnuš (3.a),
Lena Šijanec (3. a) in Sandi Lebar (3. d). Žal vam skupinske slike dijakov zaradi COVID-19 ukrepov ne moremo nuditi.
Smo pa dijake pospremili s toplimi čestitkami ob posamični podelitvi priznanj.

Na državno tekmovanje so se uvrstili:
s področja ekonomske gimnazije: Aljaž Števanec (1.a), Isa Fijok (2.a) in Nadja Gabor (3.a)
s področja srednje strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja: Ema Tursunovič (1.c), Valentina Grabar (1.d),
Chanel Majhenič (3.d)

V prispevku se predstavi Nadja Gabor, dijakinja letošnjega 3.ao ddelka, naša lanskoletna dobitnica srebrnega
priznanja iz znanja nemškega jezika na državnem tekmovanju. Svoje vtise in občutke nam razodeva v nemškem
jeziku.

s področja srednje poklicnega izobraževanja: Marina Lesjak (1.e), Robertina Horvat (1.e) in Julija Novak (2.e).

mentorica Alenka Kolenko
Im Januar letzten Jahres wurde der
Deutschwettbewerb
auf
unserer
Schule
veranstaltet. Ich habe mich beim Wettbewerb
angemeldet, weil ich mich selbst herausfordern
wollte. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt,
am Wettbewerb teilzunehmen. Ich habe mich
wochenlang auf den Wettbewerb vorbereitet.
Es war nicht leicht, aber am Ende hat es sich
gelohnt. Bei der Schulvorauswahl bin ich
mit meinem Resultat in die nächste Runde
gekommen – zum Bundeswettbewerb. Ich war
sehr glücklich und aufgeregt mit den besten aus
Slowenien zu konkurrieren. Ich wusste, dass es
diesmal schwieriger für mich sein würde, aber ich
habe mich deswegen nicht einschüchtern
lassen. Der Bundeswettbewerb fand in Ljubljana
statt. Ich war nervös und hatte ein bisschen
Angst. Ich war die einzige aus unserer Schule
und es war unangenehm allein zu sein. Der
Wettbewerb war schwer, ich musste mich sehr
konzentrieren und beim Aufsatz besonders auf
meine Rechtschreibung achten. Nachdem die
Ergebnisse bekannt gemacht worden waren, war
ich überrascht, dass ich eine Auszeichnung
bekommen habe. Ich hatte nach dem Wettbewerb
gemischte Gefühle. Ich war sehr froh, dass sich
die harte Arbeit gelohnt hat.  

Mentorica: mag. Evelina Katalinić

DRŽAVNO TEKMOVANJU V EKOKVIZU
Potekalo je preko spleta 2. februarja 2021. Udeležilo se ga je kar 8 naših dijakov, kar so si priborili na šolskem
tekmovanju. Gimnazijce so zastopali: Aljaž Števanec (1. a), Isa Fijok (2. a) in Nadja Gabor (3. a). Aljaž je prejel zlato
priznanje (od skupno 50 točk jih je dosegel 49). Isa Fijok in Nadja Gabor pa sta osvojili bronasti priznanji.
Tekmovalci srednjega strokovnega oz. poklicno-tehničnega izobraževanja so bili: Ema Tursunovič (1.c), Valentina
Grabar (1 .d) in Chanel Majhenič (3. d). Valentina in Chanel sta prejeli srebrno priznanje.

Srednje poklicno izobraževanje pa sta zastopali: Marina Lesjak (1. e) in Julija Novak (2. e). Julija si je prislužila
srebrno, Marina pa bronasto priznanje.
Tako smo na državnem tekmovanju iz Ekokviza skupaj dosegli 1 zlato, 3 srebrna in 3 bronasta priznanja. Poklon in
čestitke vsem tekmovalcem in mentorici, mag. Evelini Katalinić.

Nadja Gabor, Schülerin der Klasse 3.a
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KAR 9 DIJAKOV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE V EKOKVIZU

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE EKOKVIZ
Na tekmovanje iz ekokviza sem se pripravljala dva tedna.
En teden sem se s snovjo spoznavala ter jo brala, si
razložila stvari, ki jih nisem razumela ter si naredila miselne
vzorce. Drugi teden pa sem si naredila zapiske ter svoje
vprašalnike, s katerimi sem snov utrjevala. Ekokviz sem
jemala kot snov za sprostitev ne pa kot neko zadolžitev,
saj sem imela še veliko ocenjevanj pri pouku. Pri prvem
tekmovanju sem to vzela kot za zabavo, tako da ni bilo
ravno nekega stresa, seveda pa sem se želela uvrstiti
najvišje na lestvici. Po tekmovanju sem imela dober
občutek, ki se je po parih dnevih tudi uresničil, saj sem se
uvrstila na državno tekmovanje. Pri pripravah za državno
pa mi je pritisk že naraščal. Snov je bila ista, torej sem
morala tisto snov le utrditi, bilo je že malo več stresa, saj
smo se na državno uvrstili res tisti najboljši. Z rezultatom
na državni ravni sem bila malo razočarana, toda vseeno
zadovoljna, ker vem, da sem se potrudila kolikor je šlo.
Priborila sem si srebrno priznanje. Zahvalo bi namenila
tudi profesorici Evelini Katalinić, ki nas je spremljala,
vzpodbujala ter odgovarjala na naša vprašanja.

4. EVROPSKE STATISTIČNE IGRE

Letos so potekale 4. Evropske statistične igre. Profesorica matematike nas je seznanila, da gre za tekmovanje, kjer se
preverja osnovno znanje statistike in pravilno razumevanje ter uporaba statističnih podatkov. Razložila nam je, da
se tekmovanja udeležimo po skupinah in da tekmovanje traja dva tedna.
S sošolko sva se odločili, da se bova udeležili tekmovanja, saj zmagovalca čakajo prijetne nagrade.
Tekmovanje se je pričelo 1. 12. 2020 in trajalo do 14. 12. 2020, vendar se je zaradi tehničnih težav podaljšalo do 17.
12. 2020. Z uporabniškim imenom in geslom sva se prijavili in takoj začeli z reševanjem nalog.
Nekatere naloge so bile enostavne, spet druge so zahtevale veliko znanja in spretnosti s področja statistike. Pri
nekaterih nalogah sva za pomoč prosili profesorico, ki nama je nama je z veseljem pomagala.
Težke naloge in ovire, ki so se pojavljale med tekmovanjem, so me naučile veliko novega, hkrati pa je sama izkušnja
bila zelo zanimiva. Kljub trudu, ki sva ga vložili, nama je za uvrstitev na državno tekmovanje žal zmanjkala le ena
točka.
Vsem, ki imajo radi izzive, priporočava, da se naslednje leto udeležijo tekmovanja in si s svojim znanjem izborijo
zmago.
Tadeja Presečki, Larissa Černela, 2. g

Chanel Majhenič, 3.d

2. tekmovanje iz znanja psihologije
Mladokracija – Mladi v SLO in EU za demokracijo v Murski
Soboti
V sredo, 2. decembra 2020 je med 10:15 in 12:15 potekal dogodek strukturiranega dialoga v sklopu projektov
Mladokracija in EUYOU. Dogodek je izvedel MIKK Murska Sobota kot partner v prej omenjenih projektih v sodelovanju
z Mladinsko mrežo MaMa, Inštitutom za politični menedžment, Klubom prekmurskih študentov, Mestno občino
Murska Sobota, Gimnazijo Murska Sobota in Ekonomsko šolo Murska Sobota. Dogodek je zaradi epidemioloških
razmer potekal preko spletne platforme ZOOM.

V uvodnem nagovoru je mladinski delavec Miha Lendvaj iz MIKK Murska Sobota pozdravil vse udeležence in
mentorje ter predstavil navodila za izvedbo aktivnosti. V nadaljevanju je direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik
predstavila namen in vsebino projekta Mladokracija. Sledila je predstavitev projekta EUYOU s strani Klemna Balanča
iz Inštituta za politični menedžment, ki je v nadaljevanju udeležencem predstavil pravice mobilnih EU državljanov
in pa demokratične sisteme v Sloveniji in EU. Zatem je sledila porazdelitev na skupine, v katerih so mladi pripravljali
predloge/vprašanja/pobude za dialog z županom Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandrom Jevškom. Dialog z
županom je vodil predsednik Kluba prekmurskih študentov Grega Donša. Skozi dialog so mladi županu predstavili
svoje predloge, le-ta pa jih je tudi izzval, da poskusijo pripraviti konkretne predloge do konca meseca decembra, ki
jih bodo potem tudi skušali umestiti v občinski proračun. V dialogu je sodelovalo 24 dijakov in dijakinj. Tako dijaki
kot župan so izrazili tudi nadaljnjo željo po dialogu.

14. 1. 2021 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja psihologije. Tema tekmovanja je bila MOTIVACIJA.
Udeležilo se ga je 6 dijakinj in dijakov naše šole. Tekmovanje je bilo izvedeno preko Arnesovih spletnih učilnic v
organizaciji ZOTKS.
Najbolje se je odrezala Kaja Flisar Konkolič iz 4.a. Dosegla je bronasto priznanje in se kot šolska prvakinja uvrstila na
državno tekmovanje, ki bo potekalo meseca marca.

Čestitke in veliko uspehov še naprej.

Mentorica: Nataša Gomiunik

Našo šolo so zastopali: Iva Simonič, Teja Zelko, Evelin Novak, Kaja Baum in Klemen Ratnik iz 3. c, ter Lara Pajnhart,
Iva Gomboši, Zoja Vöröš, Lan Slavinec in Jan Peter Vajda iz 3.a.. Z dogodkom so bili zelo zadovoljni.
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KUKU FESTIVAL – POKUKAJ V PREKMURJE
Sodelovali smo s projektom KUKU FESTIVAL – POKUKAJ V PREKMURJE in prejeli 2 zlati
priznanji: za sodelovanje ter za najboljšo predstavitev na tržnici in tako dosegli 1. mesto.

17 . Mednarodni festival Več znanja za več turizma
Osnovni namen projekta Več znanja za več turizma, namenjenega srednjim šolam, je
nadaljevanje oziroma kakovostna nadgradnja projekta osnovnih šol Turizmu pomaga lastna
glava. Projekt predstavlja povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli z delom
v neformalnih oblikah (izbirne vsebine v učnem programu, ki dopuščajo delo na različnih
interesnih področjih), kar lahko pomembno prispeva k turističnemu razvoju kraja in lokalne
skupnosti.
Dijaki in dijakinje izdelajo raziskovalne naloge na temo razvoja turizma, ki jih predstavijo na
turistični tržnici. Sodelovanje na festivalu vključuje pisno predstavitev turističnega produkta,
izdelavo promocijskega spota in predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas.
V šolskem letu 2019/2020 je Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo
in Centrom RS za poklicno izobraževanje, organizirala 17. Mednarodni festival Več znanja za
več turizma na temo FESTIVAL NAJ BO.
Namen letošnjega festivala je bil, da dijaki pripravijo projekt, turistični produkt na temo
FESTIVAL NAJ BO. Cilj letošnje teme je bil za domači kraj pripraviti dogodek, ki se lahko v
prihodnje odvija po vzoru največjih festivalov.
Turistična tržnica je potekala v sredo, 30. januarja 2020 v času sejma NATOUR Alpe-Adria
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sodelovalo je 34 srednjih šol iz Slovenije in tujine
(Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina).
Na festivalu je sodelovala tudi Ekonomska šola Murska Sobota, ki je do sedaj že dosegla
vrhunske rezultate.

Člani projektnega tima so bili dijaki 4. C oddelka ekonomski tehnik: Tadej Horvat, Mateja
Kurnjek, Nina Gregorinčič, Nuša Vogrinčič, Melani Barber, Kaja Baša ter profesorici mentorici
Nataša Šiplič Šiftar in Cvetka Gomboc Alt.

OPIS PROJEKTA
Da bi zadovoljili vse vrednote, cilje in želje današnjega turista, obiskovalca, bomo organizirali
KUKU festival – Pokukaj v Prekmurje, kjer se bomo sprehajali po kulinariki in kulturi Prekmurja.
V Prekmurju se odvijajo številne prireditve, ki so namenjene prikazu tradicionalnih obrti,
kulturnim dogodkom in pripravi prekmurskih specialitet. Prireditve se odvijajo v različnih
krajih Prekmurja in ob različnem času. Cilj enodnevnega festivala je omogočiti obiskovalcem
spoznavanje tradicionalne prekmurske obrti, kulture in kulinarike na enem mestu ob istem
času.
Festival bo omogočil obiskovalcem sprehod po kulinariki in kulturi Prekmurja, z obiskom
dveh prekmurskih gradov. V gradu Murska Sobota bo potekal Festival kulinarike, v gradu
Rakičan pa Festival kulture. Obiskovalci bodo tako lahko vsaj za en dan postali “Prekmurci”,
saj se bodo preizkusili v obrteh in pripravi kulinaričnih prekmurskih specialitet. Med obema
gradovoma bodo potovali s Party busom, na katerem jih bodo s svojimi melodijami zabavali
znani prekmurski glasbeniki. Za popestritev dogajanja pa bomo poskrbeli z lovom na
prekmurski zaklad.
Raznovrstne dejavnosti v okviru festivala naj bi zadovoljile še tako zahtevnega obiskovalca,
ki bo med obema krajema potoval s potnim listom in preko zbiranja žigov osvojil prekmurski
zaklad - turistični spominek.
Mentorici: Nataša Šiplič Šiftar in Cvetka Gomboc Alt
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NEFIKS KARIERNI DAN NA EKONOMSKI ŠOLI MURSKA
SOBOTA
Nefiks karierni dan je projekt, ki poteka že 6. leto zapored. Vsako leto se temu dnevu priključuje tudi naša šola. Letos
je ta dan potekal 12. 1. 2021 s pomočjo aplikacije ZOOM. K sodelovanju smo povabili dijake 4. C, 4. D in 2.G oddelka.
Skozi delavnico so dijake popeljali Katja Smej in Viktor Utroša ter svetovalna delavka Nataša Gomiunik.

Letošnja tema Nefiksovega Kariernega dne je bila Prihodnost je v povezovanju. To temo so organizatorji povezali s
predsedovanjem Slovenije Svetu EU.

Obeležili smo že 10. Tradicionalni slovenski zajtrk

Zajtrkuj kot cesar, kosi kot kralj, večerjaj kot berač.
Po mnenju mnogih naših dijakov in profesorjev ta stara ljudska modrost še vedno velja. Kajti zajtrk je najpomembnejši
obrok, saj zagotavlja začetno energijo za dolg delovni dan. V tem duhu smo 20. novembra na šoli pripravili razne
aktivnosti in opozarjali na pomembna živila, ki naj bi jih dnevni obrok slovenskega zajtrka vseboval. Petkovo
jutro se je tako začelo s skupnim zoom-zajtrkom dijakov in kolektiva šole. Pred kamerami smo delili vzdušje
domačnosti in dali vpogled v družinske prehranske navade. Mize so bile obložene s kruhom, z maslom, medom,
mlekom in s sadjem. Tudi raznih napitkov in smutijev, polnih vitaminov in mineralov, ni manjkalo. Naše prosto
druženje je popestrila profesorica in čebelarka Alenka Kolenko s predavanjem na temo Zdravilni učinki medu. Kdo
bi si mislil - zajtrk se je zavlekel kar v čas dopoldanske malice.
Vsebine zdravega zajtrka so bile tudi umeščene pri urah slovenščine in tujega jezika. Dijaki so pripravljali recepte,
izrazili svoja mnenja, dajali napotke in seveda priložili lastne slike pripravljenih obrokov in pogrinjkov.

Pogovarjali smo se o EU in možnostih, ki jih EU nudi mladim pri njihovi karierni poti.
Dijaki so svoja razmišljanja o možnostih, ki jim jih nudi EU, zapisali v Padlet.

Koordinatorka: Alenka Kolenko, prof.

Ogledali so si tudi video, ki ga je pripravil Zavod Nefiks. Sledilo pa je delo po skupinah.
Prepričani smo, da bo katerega izmed njih pot popeljala bodisi v času študija bodisi v odraslem obdobju tudi v
tujino.
Nataša Gomiunik

Svetovni dan čebel smo obeležili tudi pri predmetu
nemščine.
Čebelarska zveza Slovenije je dala na Organizacijo združenih
narodov pobudo, da razglasi 20. maj za svetovni dan čebel.
Na ta dan se je leta 1734 rodil slovenski pionir sodobnega
čebelarstva Anton Janša. Vse članice OZN so soglasno podprle
to pobudo, ki je posvečena ozaveščanju o pomenu čebel in
drugih opraševalcev, ki igrajo pomembno vlogo pri varnosti s
prehransko oskrbo.
Dijaki 1. letnika ekonomske gimnazije ter 3.letnika logističnega
tehnika so pripravili svoje raznolike izdelke na to temo in jih delili
s sošolci ter kolektivom šole prek spletnih medijev. Na povezavi
lahko spremljate kratek film, ki ga je posnela dijakinja Ana Recek.
http://esolams.si/moodlees/pluginfile.php/25203/
assignsubmission_file/submission_files/29326/Video.
Guru_20200522_132148018.mp4?forcedownload=1
Mentorica: Alenka Kolenko
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Delovna praksa 3.e oddelka

Naš letošnji zaključni letnik trgovcev trenutno opravlja 14-tedensko prakso pri delodajalcih. Začeli so jo takoj po
novoletnih počitnicah, 4. januarja 2021. Korona je tudi plan njihove prakse obrnila na glavo: prvotno je namreč
bilo načrtovano, da najprej zaključijo s poukom in z ocenami, nato pa gredo na prakso v začetku februarja. Zaradi
negotove situacije glede širjenja korone in različnih omejitvenih ukrepov države ter okrožnice Centra za poklicno
izobraževanje, ki je šolam zapovedala, da morajo dijaki tudi letos opraviti vse predvidene ure prakse pri delodajalcih,
sta se ravnatelj in organizator prakse na šoli odločila, da dijakom delo v trgovinah organiziramo že januarja. Po
opravljeni praksi jih čaka še 4 tedne pouka po urniku. S tem smo jim omogočili, da vse šolske obveznosti vsak lahko
opravi do spomladanskega roka zaključnega izpita, ki bo potekal od 7. do 11. junija.

In kako dijaki preživljajo dneve prakse? Končno stran od računalnikov, zoom-ov, teams-ov, zadolžitev in razlag na
daljavo? Zbrala sem nekaj njihovih utrinkov.

Manica: Na praksi sem v trgovini SPAR v Radencih. Vsak dan najprej iz skladišča pripeljemo sadje ter ga damo na
svoje mesto. Ob zaprtju trgovine zelenjavo pospravimo nazaj v hladilnico. Ko se trgovina ob 8.00 odpre, zložimo
blago iz skladišča, saj potem okrog 11.00 pripeljejo novo blago. Zdi se mi, da je delo dokaj zahtevno, vendar sem jaz
že po prvih dveh tednih usvojila potrebno znanje. Večkrat sem pri dostavljenem blagu pri prevzemu našla napake,
kot npr., da je strgana vrečka testenin.
Čeprav se 14 tednov prakse sliši zelo veliko, mislim, da čas vseeno hitro mineva. Všeč mi je na praksi, vendar tudi
šolo pogrešam.

Natali: Prakso že drugo leto opravljam v SPAR partner Goričanki v Mačkovcih. Moj delovni dan se začne ob 7. uri
in traja do 14.00, včasih tudi do 15.00. Ko prispem v trgovino, se najprej preoblečem v delovno obleko, nato grem
v prodajalni prostor ter vedno popravim izdelke, da je vse lepo poravnano v ravni liniji. Poiščem izdelke, ki so blizu
roka trajnosti, ker jim vedno znižamo ceno. Pregledam vso sadje in zelenjavo, če je kaj gnilega ali v zelo slabem
stanju. Tisto, kar je dobro, znižamo, ostalo pa odpišemo. Potem ko vse naredimo, sledi čas za nas, torej kava, ki jo
imamo do odprtja trgovine, to je ob 7.30. Vsako jutro je dostava in prevzemamo blago: sadje, zelenjavo, ter klobase,
jogurte … Vsake toliko časa moram pogledati po trgovini, kje kaj manjka ter iti to v skladišče iskat. Če kdo čaka na
delikatesi, grem k njemu in ga vprašam: »Kaj vam lahko ponudim?« in mu postrežem, npr. kmečki kruh. Ob torkih
in petkih dobimo blago za celotno trgovino. Ob petkih pa imamo še posebno ponudbo: Domači Gorički kruh in
Domači Gorički vrtanek, ki ju stranke zelo obožujejo, saj sta nekaj posebnega in zelo domačega okusa, kupijo pa ga
le ob petkih in si ga morajo predhodno naročiti.

S prakso sem zelo zadovoljna, saj se s praktičnim delom in z nasveti sodelavcev zelo dosti naučiš. Dela je veliko in je
zahtevno, saj moraš z odgovornostjo prevzeti neko nalogo, ki ti je zastavljena. Vsak dan se zgodi dosti zanimivosti,
srečaš drugačne ljudi, drugačne osebnosti, vsakemu kupcu se moramo prilagajati ter prisluhniti njihovim željam in
jih uresničiti, da se bodo velikokrat vrnili v našo trgovino. Nekega dne se mi je zgodila manjša nerodnost: polomljeni
jogurt, ampak nič zato, smo ga odpisali. Vsak dan so zanimivi pogovori s kupci, saj ti vedno povedo kaj lepega. Rada
sem med ljudmi v trgovini, v šolo tudi rada hodim, ampak najboljše in najlepše pa mi je pouk na daljavo.

Delovna praksa 3.e oddelka

Zjutraj najprej pregledamo novosti in novice, ki so na posameznem oddelku ter pregledamo vse akcije, ki trenutno
potekajo in pregledamo akcije, ki se iztekajo. Za tem sledi vsakodnevno čiščenje končnic na oddelku parfumerije.
Po končanem čiščenju začnemo s polnjenjem polic in ob določenih datumih z izdelovanjem končnic ter urejanjem
izložb. Med delom sledi tudi zavijanje daril, izdelovanje poličnih cen, plakatov, čiščenje polic in delo na blagajni
ter seveda svetovanje in pomoč kupcem, kar je naša osnovna naloga. V sredo in soboto se delovni dan nekoliko
razlikuje od ostalih, saj je to dan za dobavo. Ta dan večinoma polnimo izdelke na police in izdelamo samo cene za
nove izdelke.
Z zaposlenimi v trgovini sem zelo zadovoljna, saj so vsi na voljo za pomoč in vprašanja ter z veseljem pomagajo. In
najpomembneje je, da je zelo lep odnos med zaposlenimi, saj je s tem delo v prodajalni veliko lažje, bolj sproščeno
in bolj zabavno.
Delo v prodajalni je zelo zanimivo in raznoliko, saj se vsak dan razlikuje od prejšnjega in vsak dan se dogodijo
zanimive dogodivščine in smešne prigode, ki popestrijo delovni dan.

Laura: Trenutno sem na praksi v Hipermarketu SPAR v Černelavcih.
Kako poteka moj delovni dan v SPAR-u? Tam moram biti ob 6:30 zjutraj. Večino dneva zlagam na police sadje in
zelenjavo, saj sem na tem oddelku, kot sem bila tudi že v drugem letniku. Ko dobavitelji pripeljejo druge vrste blaga
v trgovino, grem po navadi pomagat zlagat izdelke po celi trgovini na police, če mi tako rečejo. Z delom običajno
končam ob 13:30.
Dela definitivno nikoli ne zmanjka, vedno je kaj delati. Šolo pogrešam, ampak tudi na praksi ni tako slabo, v trgovini
delati se mi zdi zelo v redu, ampak mogoče ni to, kar bi delala vse življenje. 😊

Karmen: Prakso opravljam v Centru BTC, v trgovni Hervis. Moj dan na delovnem mestu se trenutno začne ob 8.00.
Najprej preverimo vsa naročila, ki smo jih prejeli. Nato pregledamo blago in ga prevzamemo. Zaradi korone imamo
trgovino zaprto, zato na žalost nimam veliko komunikacije s strankami. Sicer imamo spletno stran, kjer kupci lahko
naročijo izdelke, prevzamejo in plačajo pa jih v trgovini. Ampak to ni komunikacija, kot smo jo navajeni. V Hervisu
sem zelo zadovoljna, saj mi daje nove izkušnje v življenju in omogoča, da spoznam delo v malo drugačni trgovini,
kot je živilska. Imam odlično mentorico, ki mi je prvi dan vse natančno razložila in pokazala ter predstavila vse
sodelavke in sodelavce. Zelo lepo in prijazno so me sprejeli medse in mi prijazno pomagajo, če pomoč potrebujem.
Na žalost dela še nisem spoznala tako »razgibano« s polno trgovino kupcev, kot je to bilo pred korono.

Glede šole in prakse je velika razlika, moje mnenje: saj v šoli sediš in poslušaš razlago in poučne stvari, ki jih zahteva
šolstvo, ampak na žalost odneseš samo tisto, kar si želel ali kar te je zelo zanimalo, ostalo se moraš naučiti doma.
Praksa je pa vseeno zelo poučna in življenjska, saj se ob delu marsikaj naučimo. Samo s prakso izveš, kakšna trgovina
ti je všeč in kakšne trgovine se ti zdijo zanimive, da boš z veseljem hodil v službo ali kot v mojem primeru, na prakso.
V 2. letniku sem opravljala prakso v živilski trgovini Tuš in vidim precejšnjo razliko. Rada imam izzive in tudi praksa
je eden od teh, da spoznam nekaj novega.

Nives: Prakso opravljam v trgovini Muller. Moj delovnik se začne ob 8. uri, razen v soboto, ko začnem ob 7. uri, traja
pa do 14. ure popoldne, delovnik popoldne se pa začne ob 13. ali 14. uri in traja do 20. ure.
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KONKVISTADOR, KI ODKRIVA NOVI SVET

PROFESORICA: MAG. EVELINA KATALINIĆ

Leta 1492 smo se odpravili odkrivat Novi svet, za katerega smo menili, da je Indija. V času potovanja, ki je trajalo
tri mesece, se je v meni prelivalo veliko čustev. Na začetku sem bila vzhičena, saj sem že nestrpno čakala trenutek,
ko bom stopila na novo, nedotaknjeno, nikogaršnjo zemljo in jo začela raziskovati. Bila sem zelo radovedno dekle.
Ko smo bili že kar daleč stran od domorodne celine, ni bilo ne duha ne sluha o kopnem. Moja posadka in jaz smo
že mislili, da smo se izgubili. Vendar mi je neke noči na roko sedla žuželka. Takrat sem vedela, da je to znak, da se
približujemo kopnemu. V ranih urah smo zasidrali ladjo in se podali novim izkušnjam naproti. Med raziskovanjem
smo naleteli na veliko novih, nam neznanih, živali. Ko smo se prebijali skozi veliko travo, je enega člana posadke
ugriznila strupena kača. Kar se da hitro smo jo ubili in skušali pomagati mornarju, zaradi našega neznanja in
nepoznavanja vrste kače mu nismo mogli nuditi pravilne oskrbe in zdravljenja. Naš član posadke je na koncu umrl.
Pred večerom smo se utaborili in vsi smo šli spat, saj smo bili zelo utrujeni od celodnevnega pešačenja. Sredi noči so
nas napadli. To so bili drugačni ljudje od nas, imenovali smo jih Indijanci. Niso se pogovarjali v našem jeziku. Z njimi
smo se skušali razumeti, saj so bili videti precej agresivni in niso bili ravno navdušeni nad našim prihodom. Iz dneva
v dan smo spoznavali njihovo kulturo in se jim prilagajali. Tudi mi smo njim pokazali kakšno novo tehniko lovljenja
divjadi, pa tudi predali smo jim nekaj naših domorodnih rastlin, ki smo jih imeli na ladji. Tako so npr. zasadili riž
in pšenico. Na ta način se je v teh krajih razširila nova kultura. Žal nismo mogli ostati dolgo, zato smo se odpravili
nazaj domov, tudi oni so nam dali nekaj njihovih kulturnih rastlin, kot so krompir, koruza in paradižnik. Ko smo to
pripeljali domov, so bili vsi navdušeni nad novimi pridelki. S tem pa smo dokazali, da obstajajo civilizacije tudi izven
naše celine in pa da obstaja življenje onkraj oceana.

UČNA URA: PREVERJANJE ZNANJA iz sklopa Latinske Amerike
spis z naslovom: V vlogi konkvistadorja

Tara Horvat, 2.a

ODKRIVANJE AMERIKE

Piše se leto 1492…
Končno sem se vrnila domov s te dolge in ne ravno preproste poti raziskovanja novih dežel. Vesela sem, da sem
živa in zdrava ter spet s svojo družino. Nekateri, ki so namreč pluli z mano, niso bili te sreče. Ko sem se odpravila na
pot, sem bila polna pričakovanj. Z mano je plulo veliko ljudi, nekatere med njimi sem dobro poznala, saj so bili moji
prijatelji. Že po nekaj dneh pa nas je usoda začela preizkušati. Prostora na ladji ni bilo veliko, velikokrat smo se med
sabo sprli, da o pomanjkanju hrane, ki nas je kaj kmalu doletela, sploh ne govorim. Vsi smo že postajali pesimistični,
ko je eden izmed članov posadke zagledal mrčes. To je bil jasen znak, da se bližamo kopnemu. Naslednji dan se je
pred našimi očmi res prikazala obala. Vsi presrečni smo se podali raziskovat notranjost otoka. Seznanili smo se z
mnogimi strupenimi živalmi, še posebej mi je ostalo v spominu veliko število kač, ki so se plazile mimo mojih oči.
Kaj kmalu smo naleteli nato še na staroselce, ki so nas sprejeli odprtih rok. Res so zanimivi ljudje, z zanimivo kulturo.
Skrbi me samo to, da si nekateri naši ljudje prizadevajo, da bi njihovo kulturo omejili in njih ter njihovo zemljo
začeli izkoriščati za sebične namene. Menim, da se bo to tudi v kratkem zgodilo, zato me res skrbi za prihodnost teh
ljudstev. Bomo videli, zaenkrat pa sem samo vesela, da sem spet doma.

Isa Fijok, 2.a
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Danes je 11.oktober 1492, že tri mesece potujemo po morju, a še vedno nismo našli Indije. Čedalje bolj me skrbi za
mojo posadko, primanjkuje nam hrane. Moji možje so že obupali nad iskanjem Indije, ampak jaz ne morem obupati,
saj sem že veliko tvegal, da bi dobil kraljičino dovoljenje za potovanje. Imam občutek, da bom v prihodnjih dneh
vstopil na Indijo. Ne smem obupati, saj če jaz obupam, bodo med mojo posadko problemi še bolj narasli. Občutim,
da imam nekaj na roki, mrčes!! Zdaj vem, da sem blizu kopnega, blizu Indije. Takoj zbudim pomočnike in jim povem
to novico. Končno se je rodilo novo upanje. Zjutraj 12. oktobra 1492 opazimo kopno, končno sem našel Indijo. Malo
me je strah, ampak sem tudi radoveden. V tišini se približamo kopnemu. Jaz prvi vstopim na kopno. Končno sem
našel Indijo. Z mojo posadko vstopim v gozd, v zanimiv gozd. Takega ni pri nas doma. Med raziskovanjem opazim
veliko različnih živali, takšnih nikoli nisem videl v Evropi. Zelo me je presenetila dolga, rumena živalca. Pridemo do
reke, nenadoma zaslišimo šumenje in zvoke. Takrat pa jih opazim – Indijance. Približamo se jim. Indijanci nas gledajo
z zanimanjem in mi njih tudi. Se opazi, da še niso nikoli videli prave civilizacije. Skupaj z Indijanci se odpravimo v
njihovo vas. Opazujem, kako se razlikujejo od nas, moral jim bom predstaviti, kako se pravilno živi. Komaj čakam,
da bom to doživetje povedal kraljici in ji dokazal, da sem uspel.
Albina Nuhija, 2.a
Potovanje v Indijo, odkritje Novega sveta
Piše se leto 1492. Odpravljamo se v Indijo. Krištof je trdno prepričan, da se da priti v Indijo tudi z zahodne strani..
Pravi, da je Zemlja okrogla. Trudim se pokazati čim več navdušenja in skriti svoj strah. To je namreč moja prva
odprava v neznano – v Indijo. Na ladjo nosimo zaloge hrane in ostale potrebščine, ki jih bomo rabili med plutjem.
Kmalu bomo odšli. Strah me je zapustiti znano in oditi v neznano. Bojim se, da se ne bom več vrnila. Oh, premikamo
se. Odhajamo. Adijo, Evropa, adijo, Španija.
Potujemo že 5 mesecev. Stanje na ladji je monotono. Dan je enak dnevu. Obkroža nas samo morje, tu in tam v zraku
vidimo kakšno ptico. Vsi na ladji imamo že občutek, da Krištof ni prepričan, kam gremo. Primanjkuje nam hrane.
Vroče sonce nas utruja. Nisem prepričana, da bomo prišli v Indijo. Iz dneva v dan izgubljam upanje. Vrtimo se kot
v začaranem krogu.

23

POUK GEOGRAFIJE

Mednarodni sejem učnih podjetij 2020 – UP SVET POKLICEV

Kopnooo! Končno smo dosegli kopno. Prispeli smo. Po 5 mučnih mesecih na ladji nam je uspelo. Tukaj smo, v
Indiji. Ne morem opisati občutka, kako srečna sem, da smo prispeli, da spet čutim kopno, pesek med svojimi prsti,
medtem ko stojim na obali in se veselim z ostalimi. Res nepopisen občutek.
Po veseljačenju se odpravimo raziskovat. Neokrnjena narava izgleda pravzaprav, kot da bi bili v džungli. Toda
prekinejo nas zvoki. Zvoki ljudi. Zagledamo jih. Drugačni so od nas, ne govorijo istega jezika, izgledajo drugače kot
mi in tudi živijo drugače kot mi. V njihovi vasi nas toplo sprejmejo. Počutim se dobrodošla, kot doma. Toda na nas
prežijo druge nevarnosti. Tukaj so strupene rastline in živali, ki so vzele življenje že mnogim izmed nas.

V času, ko smo bili tukaj, se je zgodilo marsikaj. Indijancem (kot jih je Krištof poimenoval) smo pokazali naš način
življenja, jim iz Evrope pripeljali marsikaj - od kulturnih rastlin do živali. Tudi mi smo nazaj pripeljali nove stvari:
krompir, paradižnik, ananas, tobak, koruzo. Vesela sem, da sem bila tam. Še bolj pa bi se razveselila sedaj, ko bi
videla, da smo z našo posadko »prvi odkrili Ameriko«.

Ana Recek, 2.a
Nahajamo se v letu 1492. Že prejšnji mesec smo se odpravili, vendar je prišlo do težav, saj nam veter povzroča
zaustavljanje naše poti. Morali smo se ustaviti na Kanarskih otokih in počakati slab mesec. Odnosi med nami
postajajo že intenzivni, saj smo že vsi izčrpani in nestrpni. Poleg strahu, saj gremo v neznano, imamo probleme še
z motivacijo …
2 tedna kasneje …

14. Mednarodni sejem učnih podjetij je aprila 2020 zaradi karantene potekal malo drugače: strokovna komisija je
ocenjevala izvirnost poslovne ideje, promocijsko gradivo in poslovno dokumentacijo. Našo šolo so zastopali dijaki
lanskega 3.c z UP Svet poklicev in v močni konkurenci ZASEDLI ODLIČNO 2. MESTO! Čestitke dijakom in mentorici
Darji Horvat! Vabljeni tudi k ogledu videa, ki so ga dijaki posneli za to priložnost: https://youtu.be/79bScG-3IGk
Delo v učnem podjetju nam je znano že iz prejšnjega šolskega leta, tako smo letošnje naloge opravljali že veliko
hitreje in bolj kvalitetno. Ker smo vedeli, da bomo letos sodelovali na šolskem izboru za nastop na Mednarodnem
sejmu UP v Celju, smo hoteli ustanoviti čim bolj izvirno podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je do sedaj še nismo
zasledili. Zato smo se odločili, da bomo ustanovili novo učno podjetje.

Po kar nekaj šolskih urah razmišljanja se nam je utrnila ideja, da bi bilo dobro, če bi se naše UP ukvarjalo s
predstavitvijo poklicev. Sami smo še pred kratkim, ob koncu OŠ, bili v položaju, ko nismo bili prepričani, v katero
srednjo šolo se naj vpišemo. Naslednje šolsko leto, ko bomo zaključni letniki, pa bomo ponovno postavljeni pred
težko odločitev, saj se bomo morali odločiti za smer študija. Ugotovili smo, da smo mladi premalo ozaveščeni o delu
najrazličnejših poklicev, in da nekaterih poklicev sploh ne poznamo. Zato smo želeli v našem UP mladim priskočiti
na pomoč in jim ponuditi možnost, da opazujejo izvajanje določenih poklicev v resničnem življenju, po možnosti
pa tudi poskusno izvajanje tega dela, če zakonodaja tega izrecno ne prepoveduje.

Takoj po izbiri dejavnosti smo se pričeli intenzivno pripravljati na sejem, saj smo želeli zmagati na šolskem
tekmovanju. Začeli smo izdelovati kataloge, plakate, brošure, vizitke ... Usvojili smo delo v Canvi, obenem pa smo
se tudi zabavali. Delo smo si seveda razdelili med oddelke in vsak od nas je prispeval h končnemu rezultatu svoj
maksimum.

Burno je. Že vsi me napadajo, saj sumijo, da ne vem, kam vodim, saj ni v bližini ničesar, samo morje. Tako dvomijo
vame, da se že sam sprašujem ,ali imajo prav, vendar mi ne preostane drugega kot upanje.
Sem vedel!!! To je znak, da se bližamo (mrčes je na roki). Počutim se, kot bi se spet rodil. V meni je sedaj zagon in
mogoče bo trpljenje poplačano.
Dan odkritja …
Hvalaaa boguu, nisem nor!! Pogled na kopno je v meni zbudil milijon in en občutek. Ne morem opisati zadovoljstva.
Drugačni so, imajo druge običaje, navade in na splošno življenje. Z nami delijo svoje kulturne rastline. Poskusili sem
tobak, ki ga bom prinesel domov, in ga pokazal drugim. Ta dan bo spremenil veliko stvari, končno bom dokazal, da
je svet veliko večji, kot si mislimo.

Ina Šinkec, 2. a
Smo leta 1492. Po mesecih plovbe in raziskovanja se vračamo domov, a ne vračamo se praznih rok. Kdo bi si mislil,
da je tam zunaj ves svet, za katerega sploh ne vemo?
Cele tri mesece je trajalo, da smo dosegli kopno. Največja skrb v tem času je bila hrana in kako obdržati ljudi
motivirane. Po nekaj dnevih smo vsi začeli že malo dvomiti v to potovanje. Zdelo se nam je, kot da ne bomo prišli
nikamor. Nismo imeli tehnologije, na katero bi se lahko zanašali, zato smo morali uporabiti svojo glavo. A na naše
presenečenje se je pred nami pojavilo kopno. Nenaseljeno in polno novih rastlin in živali, ki jih do zdaj še nismo
poznali. Ta novi svet je bil prekrit z džunglo in neprestano je deževalo, kar nas je zelo oviralo. Takrat smo naleteli
na domorodce. Že na videz smo si bili močno različni. Sprva niso bili najbolj zadovoljni z našim prihodom, a čez
čas so nas bolje sprejeli. Od njih smo se naučili tudi veliko novega. Pokazali so nam nove vrste pridelkov, ki smo
jih pripeljali nazaj. Tudi mi smo jim podarili nekaj svojega znanja. Te domorodce smo poimenovali Indijanci, ki pa
sicer niso bili tako napredni. Preden pa smo se lahko vrnili domov, smo pa morali počakati na pravi veter in tudi
popraviti jadro.
Nazadnje smo se le lahko vrnili. Marsičesa o svetu še ne vemo, zato so možnosti za napredek neskončne. Zagotovo
pa nam bo novo znanje koristilo. Na tem novem območju bo kmalu stala povsem nova civilizacija.

In potem smo zmagali na šolskem tekmovanju. Sedaj se je komaj pričelo “resno” delo. Posneti smo morali radijski
oglas in video posnetek. Pri tem se je pokazala naša kreativnost, saj smo imeli ogromno idej, kako bi se naj vsega
skupaj lotili. Pri snemanju videa smo za pomoč prosili starše, da so nam posodili “uniforme” različnih poklicev,
šolske kuharice in hišnika, za rokav smo “pocukali” tudi našega ravnatelja, da je uporabil svoje “veze in poznanstva”
ter nam priskrbel uniformo dimnikarja. Tako zabavnega pouka do sedaj še nismo imeli - snemali smo na strehi šole,
v šolski kurilnici in kuhinji, zaklonišču … Skratka spoznali smo celo šolo in njeno okolico.
Z eno nogo smo že bili na sejmu, polni pričakovanj, pripravljeni na izzive in potem nas je ustavila korona. Škoda,
da sejma v “fizični obliki” ni bilo, saj smo se res zelo dobro pripravili na nastop, med drugim smo tudi izdelali svojo
stojnico, ki je sedaj razstavljena v avli šole.
Zelo smo bili veseli, ko smo dobili s CUPS-a obvestilo, da smo zasedli 2. mesto pri izvirnosti ideje, tako da vse ure
vloženega dela niso bile zaman.
Sedaj pridno delamo od doma in opravljamo tekoče naloge. Škoda, da naslednje leto nimamo več učnega podjetja!

Melissa Zavec, 2.a
Veronika in Neža, UP Svet poklicev
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Sevilla

Barcelona

Dijaki programa ekonomski tehnik Doroteja, Danaja, Tina, Tjaša, Tija Eva, Neža, Sara, Veronika, Deja in Timotej so od
27. oktobra do 16. novembra 2019 preživeli v španski Sevilli. Bivali so v mladinskem hostlu, kjer je bilo poskrbljeno
tudi za prehrano. Med tednom so opravljali delovno prakso v različnih podjetjih, v glavnem povezanih s turizmom
in z izobraževanjem. Med vikendoma so opravili dve daljši strokovni ekskurziji, in sicer v Cadiz in Cordobo. V
prostem času pa so seveda podrobno spoznavali mesto Sevilla, se družili, preizkušali lokalne specialitete, nakupovali
... Pridobili so si veliko koristnih delovnih izkušenj ter nepozabnih spominov.
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Gimnazijci Jerneja, Tjara, Maja, Klara, Jan, Erik, Domen, Nejc in Žiga so dva tedna preživeli v prelepi Barceloni: od 27.
oktobra do 9. novembra 2019. Delovne dneve so preživili na ustvarjalnih delavnicah, kjer so spoznavali ‘Corkscrew
thinking’, kar pomeni razmišljanje izven okvirja in upati si tvegati. Razdelili so se po skupinah, vsaka je dobila
določeno stranko, neko podjetje, ki so ga spoznavali, analizirali ter zanj iskali spremembe, rešitve. Prosti čas so
izkoristili za raziskovanje mesta, druženja, okušanje španskih specialitet in uživanje.
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PRAKSA V TUJINI

Malta
Za dijake programa logistični tehnik Davida, Leo, Domna, Roka, Jana, Katjo in Aljošo so bili nepozabni jesenski dnevi
leta 2019, od 12. oktobra do 2. novembra, ki so jih preživeli na majhnem sredozemskem otoku Malti. Nastanjeni
so bili v apartmajih v Valetti, kjer so sami skrbeli za prehrano. Vsako jutro med tednom so se odpravili na delovno
prakso v različna podjetja, popoldneve in večere pa so si krajšali z druženjem ter raziskovanjem Valette in okolice.
Imeli so tudi nekaj organiziranih izletov z obiskom bližnjih znamenitosti otoka. Vrnili so se polni novih izkušenj in
doživetij.
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DIŠI PO PRAZNIKIH
Želja po ustvarjanju je zvabila dijakinje k sodelovanju pri peki prazničnih dobrot. Pecivo pa je tudi lepo darilo in vabi
k prijetnemu druženju.
Enkrat blesteti pred družinskimi člani in prijatelji z lastnimi kreacijami – napitki, pecivom, prigrizki. To je bila želja,
ki si jo je lahko uresničila vsaka udeleženka našega kuharskega tečaja. Z dobro organiziranim delom v kuhinji,
predlogami in recepti je vsaka misija mogoča. Sami presodite, koliko truda, iznajdljivosti in požrtvovalnosti na poti
do cilja, je bilo potrebnega. Tukaj se tudi oko nasiti vsega lepega in dobrega.

Mentorica krožka: Alenka Kolenko, prof.

Na to pekovsko delavnico sem
se prijavila predvsem z željo po
pridobivanju novih kuharskih
in pekovskih znanj ter iz veselja
do peke in eksperimentiranja.
Profesorica nam je dala zelo
dobre in “nore” ideje, katere
smo eni prvič poskusili, ampak
ne zadnjič. S tem krožkom sem
se naučila predvsem, da se vse
da, če se hoče.

Moji vtisi o krožku so prijetni. Krožek je nekaj povsem novega in
zanimivega. Ni lepšega kot kaj slastnega, okusnega speči in potem to
tudi okusiti - lastni izdelek bodisi torta, sadno pecivo, keksi, medenjaki,
potica, krofi ali flancati in zavitki. Vse ima prav poseben okus, saj
se zavedam, da je to ustvarjeno izpod mojih rok in se razlikuje od
kupljenega v trgovini, ker je pristno domače.
Skozi celo leto se vrstijo prazniki in običaji, bliža se nam pust, pekli se
bodo krofi, flancati. Mislim, da se bom lotila flancatov ali mišk ali drugega
pustnega peciva. Potem pride velika noč, ki ponuja svoje mojstrovine
kot so korenčkov kolač, pečeno pecivo v modelčkih s podobico ovce,
zajčkov, okrašeni sladki pirhi in še in še. Sledi poletje, ki nam prinese
ogromno sadja. Ustvarjamo slaščice in pecivo, mogoče tudi kakšna
torta iz sadja. Potem jesen s svojimi pridelki, zavitki iz buč, zelja, repe,
kvasenice, prleška gibanica, ... Nato spet zima, božično sladko pecivo,
medenjaki, različne vrste piškotov. Vsak letni čas ima svoj čar; pecivo,
ki ustreza letnemu času ali ga postrežemo ob posebnih praznikih.

Krožek se mi je zdel zelo zanimiv,
saj je povsem drugačen od
ostalih. Ker sama rada pečem,
je ta krožek bil izjemna izkušnja
in vseh teh receptov še nisem
poskusila.

Staša Horvat

Melani Žohar

Rada pečem in ustvarjam.
Naučila sem se veliko novega,
spoznala nove recepte ter
poskušala
nadgraditi
lastne
recepte. Poskusila sem se v
pripravi domače čokolade, v
izdelavi drevesca, kokosovih
razpokančkov. Za konec pa
sem se lotila še mojih mehkih
medenjakov. Med ustvarjanjem
sem zelo uživala.
Laura Mertük

Želiš tudi ti pripraviti tako hiško iz slaščic?
Za 1 hiško potrebuješ:
1.

3 kekse

Želim si pa tudi kdaj speči nekaj domačega, kar sta pekli moja babica
in prababica, mogoče kakšne marmeladne buhteljne, zavitke iz jabolk,
češenj, koruzno, ajdovo ali pšenično zlevanko.

2.

domino kocko

3.

1 žličko limoninega soka

Amalthea

4.

12 g sladkorja v prahu

5.

sladkarije za okrasitev

Priprava:
V manjši posodi zmešaj limonin sok in sladkor v prahu. Na spodnji keks zalepi domino kocko, ki si jo namazal/a z
zmesjo iz limoninega soka in sladkorja v prahu. Ta sedaj služi kot lepilo za lepljenje sladkarij na kekse. Druga dva
keksa okrasi s sladkarijami, ki jih pritrdiš/zalepiš z isto zmesjo na kekse. Počakaj, da se vse skupaj dobro posuši. To
bo trajalo nekaj časa.
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Tjaša Krajnc

Lara Škalič

Karmen Lenarčič

Robertina Baranja

Lavra Cigan

Naja Sabo

Ko so se vsi posamezni deli hiške posušili, jih na koncu zalepiš v obliki trikotnika. Izgleda kot dno in dve stranici
strehe. Streho spodaj podpri z obeh strani, dokler se zmes ne posuši.

Danijela Golob

Lavra Cigan
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DJ - FLORIJAN HERMAN

INTERVJU S HANO REP
Sem Florijan Herman, dijak 3. letnika, smer logistični tehnik.
Ukvarjam se z DJ-stvom in s produciranjem glasbe. Leta 2014 me
je navdušil Martin Garrix s skladbo Animals. Elektronska glasba
me je tako navdušila, da sem kljub svoji mladoletnosti s pomočjo
staršev obiskal koncerte znanih DJ-ev, kot so Marshmello, Afrojack
in seveda mojega največjega vzornika Martina Garrixa.

Hana, pozdravljena! Hvala, da si se odzvala povabilu in boš odgovorila na nekaj kratkih vprašanj.

Od kod ideja, da si kot šport izbrala prav jahanje?
Že od malega sem bila ljubiteljica živali, vedno sem občudovala konje. Ko sem se z družino preselila v Rakičan, blizu
konjeniškega centra, sem se začela ukvarjati z jahanjem.

Svoj prvi javni nastop sem imelna Jesenicah v 8. razredu osnovne šole, leta 2017. Leta 2018 sem nastopil v klubu
Spartacus, nato je sledilo leto 2019, ko sem se uvrstil med TOP 10 DJ-ev v Avstriji, a se festivala žal zaradi zdravstvenih
težav nisem mogel udeležiti. Isto leto sem imel priložnost nastopiti tudi na hrvaškem festivalu Shelterfest, na
slovenskem Hi Festivalu, na Pomurskem poletnem festivalu ter v diskoteki Oxygen. V začetku leta 2020 sem nastopil
tudi v znanem mariborskem klubu Štuk. Čeprav se mi je v letu 2020 obetalo še kar nekaj nastopov, so bili zaradi že
znanih razmer odpovedani. Posnel in produciral sem tudi nekaj lastnih skladb, ki jih objavljam na Soundcloudu.

Kje in koliko časa že treniraš jahanje?

Decembra leta 2020 sem sproduciral skladbo ‘Have That Fire’, katere avtor besedila je Američan Nathan Brumley,
ki svoje pesmi redno izdaja v eni največjih založb na svetu Revealed Recordings. Vokal za skladbo je prispevala
Katarina Šebök in bo predvidoma izšla spomladi.

Skakalne treninge opravljam trikrat tedensko po eno uro, potem opravim dresurne treninge dvakrat na teden.
Jahalni šport terja veliko časa,ne gre samo za treninge, saj je žival potrebno dnevno obiskati in ji nuditi ljubezen.

Florijan Herman, 3. d

Z jahanjem se ukvarjam že od malih nog, bolj resno pa sem se povezala s športom pri desetih letih. Svojo jahalno
kariero sem začela ravno v Rakičanu, vendar smo zaradi boljših pogojev konja premestili v konjeniški klub Hiša
konj v Pernico.
Kako pogosti so tvoji treningi in koliko časa trajajo?

Katere pasme konj so najbolj primerne za preskakovanje ovir?
Hm, zanimivo vprašanje, na katerega je težko odgovoriti. Pri jahalnem športu ne omenjamo ravno pasem konj, ki so
primerni za preskakovanje ovir. Tekmovalni konji so toplokrvne pasme, predvsem so to slovenski toplokrvni konji.
Katere pasme je tvoj konj? Kako dolgo ga že imaš? Si imela že prej kakšnega konja?

Jahanje kot športna dejavnost

Minilo je eno leto odkar imam kobilo, po imenu Bella, ki je nemške toplokrvne pasme, vendar sem pred njo imela
tudi kastrata po imenu Rassini, ki je bil češke toplokrvne pasme.

Sva dijakinji 1. letnika ekonomske gimnazije. Ukvarjava se s športom jahanje in trenirava disciplino preskakovanje
ovir. Jahanje pa samo po sebi ni samo šport, saj je v njem prisotna žival, ki ji je potrebno dnevno posvečati
pozornost in ji nuditi ljubezen. Ravno zaradi tega nama šport dnevno zavzame po več ur na dan. Treninge imava
trikrat tedensko, vendar se voziva v Maribor dnevno, zato nama šola tudi omogoča določene privilegije, kot so
opravičena manjkanja zaradi določenih turnirjev, dodatne ure razlage snovi, ki je nisva bili deležni in prilagojeni
datumi ocenjevanj po najini izbiri. Za učence, ki razmišljajo o vpisu na ekonomsko šolo in imajo v popoldanskem
času različne športne dejavnosti ,priporočava vpis k nam, saj šola nudi privilegije za raznovrstne športne dejavnosti.
Se vidimo naslednje šolsko leto ;)
Hana Rep in Katarina Fišer, 1a

Zaupaj nam kaj več o tekmovanjih. Kako pogosta so? Najbolj znano tekmovanje? Tvoji dosežki?
Tekmovanja so zelo obširna, tako lahko omenjamo internacionalna ali nacionalna tekmovanja. Ker v Sloveniji jahalni
šport ni tako razvit oz. tekmovanja niso tako pogosta, se pogosto udeležim tekmovanj v tujini (Slovaška, Hrvaška,
Avstrija). Na Hrvaškem sva se s kobilo uvrstili na stopničke, upam, da se še kakšne stopničke pojavijo v prihodnosti.
Ali je vez s konjem pomembna? Zakaj?
Vez s konjem je zelo pomembna. Mislim, da gre vsak jahač najprej skozi obdobje, ko se zaveda, da mora konja
spoštovati in mu nuditi ljubezen, saj bodo le takrat dosežki vidni. Tudi sama sem šla skozi to obdobje in se zdaj
močno zavedam, kaj hočem.
Si se že kdaj poškodovala, padla s konja?
Padci so pri športu pogosti, tudi sama sem imela nekaj padcev z manjšimi poškodbami.
Ali je tvoje nadaljnje šolanje povezano z jahanjem?
Jahalni šport je na meni in na šolanju pustil velik vtis, težko pa povem o šolanju v prihodnosti. Zaenkrat so moje
sanje povezane s filmi in z gledališčem, vsekakor pa bosta jahalni šport in moja ljubezen do konjev ostala z mano.
Nikoli ne veš, zato se bom pustila presenetiti, kam me bodo vodile poti.
Hvala, da si si vzela čas in odgovorila na vprašanja.
Nika Nemec, 1. a
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INTERVJU S KATARINO FIŠER

INTERVJU Z BLAŽEM ŽELEZNOM

Moja sošolka Katarina obožuje konje. Danes nam bo povedala več o svoji ljubezni do konjev in ostale zanimivosti
o jahanju.

Odločil sem se, da svojemu prijatelju, sošolcu in športniku zastavim nekaj vprašanj ter se poglobim v njegov hobi.
Intervju zajema vprašanja o tenisu, kakšen vpliv ima na posameznika in o prihodnosti samega športa. Odgovarja
Blaž Železen, dijak 1. a oddelka.

Katarina, kako dolgo že treniraš jahanje in zakaj si se odločila ravno za ta šport?
Z jahanjem konj sem začela že v tretjem razredu osnovne šole v Rakičanu, pozneje pa sem dobila svojega konja.
Takrat sem začela trenirati disciplino preskakovanje ovir. Že od malih nog imam rada živali, še posebej konje, zato
me je mama vpisala v šolo jahanja, kjer so mi konji še bolj prirasli k srcu.

Zakaj si se odločil za ta šport?
Za ta šport sem se odločil, ker me je navdihnil moj brat, ki je že pred mano igral tenis. Šport se mi je sam po sebi
zdel zelo zanimiv.
Ali si pred tenisom treniral še kakšen drug šport?

Nam lahko na kratko opišeš jahanje?
Jahanje je šport, ki vzame veliko časa, zato moraš biti prepričan, da te to res veseli. Pri jahanju lahko delaš več stvari
s konjem, kar naredi ta šport zelo zanimiv. Lahko preskakuješ ovire, jahaš dresuro, delaš gimnastiko in še več.

Ja, v svojih otroških letih sem pred tenisom treniral še nogomet. Prav tako pa sem zraven športa igral še klavir, a sem
kasneje zaradi ostalih obveznosti prenehal.
Zakaj si prenehal z igranjem nogometa in se raje odločil za tenis?
Z nogometom sem prenehal zato, ker sem spoznal, da mi bolj odgovarjajo individualni športi. To je še dodaten
razlog, da sem se odločil za tenis.

Kolikokrat na teden treniraš? Kako pogosto imaš tekme?
Treninge za preskakovanje izvajam trikrat na teden, drugače pa prejahujem ali lonžiram. Tekme se začnejo v marcu
in trajajo vse do decembra. Imam približno dve tekmi na mesec. Odvisno, ali je tekma v Sloveniji ali v tujini. Če je
v Sloveniji, grem na več tekem, saj je enodnevna, če pa je tekma v tujini, grem na eno, saj sem tam od četrtka do
nedelje.

Kako to misliš, da ti bolj odgovarjajo individualni športi?
Nekako bi lahko rekli, da se bolje znajdem sam kot v skupini, ker sem tako neodvisen od drugih.
Zanimiv odgovor. Pri katerih letih pa si prvič stopil na teniško igrišče kot igralec?
Na teniško igrišče sem prvič stopil pri svojih desetih letih. Že takrat sem vedel, da je to pravi šport zame.

Kako moraš poskrbeti za konja pred in po jahanju?

Verjetno imaš tudi vzornika, ki ti je zgled, mogoče želiš nekoč postati kot on.

Pred jahanjem je konja potrebno očistiti in ga osedlati, podobno kot po treningu. Moja rutina se samo razlikuje v
poletnem času, ko konja po jahanju stuširam in spustim na travnik, da se pase do večera.

Seveda ga imam, mislim da ga imajo vsi, tudi tisti, ki tenis trenirajo samo za zabavo in sprostitev. Moj idol je Švicar
Roger Federer. Želim postati kot on, saj sta mi pri njem najbolj všeč njegova elegantna igra in disciplinirano vedenje.
Predvidevam, da je tvoj največji cilj postati tako uspešen kot Roger Federer. Na katerem turnirju pa bi najraje zaigral?

Te je bilo kdaj strah, da bi padla s konja? Kako si ga premagala?

Najraje bi igral na turnirju v Wimbledonu, na tistem igrišču, kjer je Roger Federer že osemkrat osvojil turnir.

Nikoli nisem občutila strahu, saj sem z jahanjem začela že kot osnovnošolka. Nisem razmišljala, kaj se mi lahko
zgodi. Zdaj sem starejša in bolj izkušena, torej se padcev ne bojim.

Če želiš uspeti, moraš imeti predvsem podporo bližnjih. Ali te vsi podpirajo pri tvojih ciljih?
Načeloma me vsi podpirajo in si tudi oni želijo, da nekoč uspem.
Verjetno moraš v športne uspehe vložiti ogromno truda in finančnih sredstev, kajne?

Ali si mogoče že kdaj razmišljala, da bi postala učiteljica jahanja?
O tem sem razmišljala, ko sem bila mlajša, zdaj pa bolj razmišljam o študiju v Švici. Tam bi se zelo poglobila v konje.
Poleg tega bi rada redno trenirala in tekmovala.

Ja, tenis je eden najzahtevnejših in najdražjih športov. V tenis moraš vložiti ogromno truda na obeh področjih,
fizičnem in psihičnem. Prav tako je zelo drag šport, saj moraš veliko denarja vložiti v treninge in turnirje, ob tem pa
moraš poskrbeti tudi za vso potrebno opremo, kot so za loparji, strune, obutev, oblačila in drugo.
Po tem, kar vse si mi povedal, se mi tenis zdi zelo naporen in drag šport. Verjetno nimaš veliko prostega časa, saj je
tvoj urnik zelo natrpan.

Kakšni so tvoji cilji v prihodnosti glede jahanja?
Moj cilj je, da bi lahko študirala v tujini, se naučila vse o konjih, tekmovala in še naprej dosegala dobre rezultate.

Moj običajen dan se začne z jutranjim tekom, nato sledi šola, takoj po pouku pa se odpravim na triurni trening,
zatem na hitro nekaj pojem, saj me že čaka učenje. Po učenju opravim še kondicijski trening, ki traja dve uri, takrat
pa je dan že skoraj končan. Pred spanjem se je potrebno še dobro najesti in pripraviti na naslednji dan.

Hvala za tvoj čas in za odgovore na vprašanja. Želim ti še veliko zmag na tekmovanjih.
Zahvaljujem se za tvoj čas in trud, želim ti uspešno pot do tvojih ciljev.
Taja Novak, 1. a
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Kian Klemenčič Karoly, 1. a
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NAGRAJENA SPISA KAJE BAUM IN KATJE SMEJ

NAGRAJENA SPISA KAJE BAUM IN KATJE SMEJ

Mir – prihodnost za svet

Mir – prihodnost za svet

Kaj je to vojna? Je to nekaj samoumevnega ali je to samo nekaj, kar je bilo in vedno bo? Za nekatere je to morda
samo pozabljena preteklost, od katere je minilo že veliko let. Za nekatere pa je vojna še vedno boleča sedanjost.
Sprašujem se, če je vojna le preteklost, ki piše zgodbo o grškem bogu Aresu, in kaj kmalu ugotovim, da na območju
Bližnjega vzhoda, Azije, Afrike in na podobnih območjih še vedno v srcih nekaterih ljudi živi krutost tega boga.
Morda pa res, si odgovorim.

Kar srh me spreleti, ko razmišljam o preteklosti. O vojnah, ki so se dogajale na današnjem ozemlju. O letu 1914, ko so
se antantne in centralne sile borile za gospodarsko, vojaško, politično ter kolonialno prevlado v Evropi in po svetu.
Generali so obljubljali, da bo vojna trajala do božiča, še istega leta. Pa se je vse izkazalo za veliko laž. Krvavi boji
so trajali kar štiri leta. Umrlo je 37 milijonov ljudi. Ob tem pa je vladala tudi velika lakota, dogajale so se zaplembe,
zastraševanje, pojavila so se taborišča, ki so še danes na nekaterih ljudeh pustila velik pečat. Takšne stvari ljudi
zaznamujejo. Očitno pa je, da jih ena vojna ni izučila. Potrebna je bila še druga.

Potem pa se vprašam, zakaj se v njihova srca ne naseli boginja Irene. Nedvomno bi se je ljudje tam močno razveselili.
Tam, kjer ta boginja domuje, se mnogim zdi nekaj samoumevnega, nekaj, kar pač mora biti in traja večno. Pa res
traja večno? Tega, žal, nikoli ne moremo izvedeti. Lahko pa bi vsaj pomislili, kako bi bilo lepo, če bi sovraštvo v naših
srcih, pravzaprav v vseh srcih sveta, postalo le večna legenda, ki ne bi nikoli več postala resničnost.
Pravijo, da je v ljubezni in vojni dovoljeno vse, zato si bom tudi jaz dovolila zapisati nekaj, kar mi leži na duši. Na
srečo tega ne pišem v čast vojni, ampak to pišem iz ljubezni, v čast miru. Po tem takem bi lahko rekla, da sem
zaljubljena v mir, ki mi pomeni ogromno. Zato mi je dovoljeno zapisati nekaj besed na to temo.
Moram priznati, da se tudi sama osebno premalokrat zavedam, kaj pomeni živeti v miru. Kot sem že zapisala, je
mnogim to nekaj samoumevnega in pravijo: »Tako pač mora biti«. Preteklost in sedanjost pa dokazujeta nekaj čisto
nasprotnega. To so vojne. Stari pregovori pravijo, da naj bi vsaka generacija morala doživeti vojni čas. Jaz se s tem
absolutno ne strinjam. Resnično mi je hudo za tiste, za katere je mir tuja beseda, tuje doživljanje in tuje življenje.
Moj odgovor na zgoraj navedeno vprašanje je: »Mir ni le beseda, ker se v tej besedi skriva na tisoče skromnih dejanj.
Med ta dejanja sodi to, da nekoga pogledaš v oči in mu znaš reči oprosti, ali pa, da nekomu podaš roko, ne samo
v dobrem, ampak tudi v slabem. Po mojem mnenju je to tista skrivnost, kako ohranjati mir na svetu. In to, kar sem
napisala, dokazuje, da mir ni samoumevna stvar.
Ali je mir neskončen, večen, trajen?
Neizmerno sem hvaležna za ljubi mir, ki ga imam. In če pomislimo, bi se lahko vsi na našem svetu vprašali, kaj je
mir. S tem ne mislim, da bi ga ubesedili, ampak bi ga spremenili v dejanja, saj veste, tista skromna, zgoraj našteta.
Kaj ne bi bilo tako veliko lažje? Da, seveda bi bilo, vendar je pisati lahko, če pa bi se Ares preselil v naše kraje, bi vse
to bila druga zgodba. Zgodba, ki govori o grškem bogu vojne, ki še kar ni obupal.
Spet drugo vprašanje pa je, zakaj ljudji vojne ne izučijo in zakaj jih skušajo nadaljevati. To je vprašanje, ki je zame
zelo težko, ker se mi naenkrat porodi tisoč in en odgovor. In v mojih mislih se mi ponavlja vprašanje, kaj bi bilo,
če bi bilo tako. In potem se spet vprašam, ali bo. Lahko bi bilo lepo, če bi bilo manj zavisti, neenakovrednosti,
dominantnosti, posesivnosti, zaničevanja, ljubosumja ter tekmovalnosti. Pa saj ne pravim, da kanček tega škodi,
vendar pa preveč takih občutij vodi v neskončen nemir. In to je začaran krog, ki ga je težko razrešiti. To dokazuje
misel:
“Mir povzroča bogastvo, bogastvo povzroča oholost, oholost prinaša vojno, vojna povzroči bedo, beda ponižnost, a
ponižnost ponovno povzroči mir.” Neznan avtor
Jaz pa si želim le skromen, tih, nežen in kot da bi se čas ustavil, neskončen mir. To je občutje, ki nekomu pomeni
mnogo več kot materialne stvari, in ga v nemiru pravzaprav sploh ni mogoče najti. Jaz kot posameznica sama ne
morem prispevati k miru, ampak si moramo podati roke in skupaj najti rešitev - tisto pravo, tiho in brez zavisti. To,
katera je, piše med vrsticam zgoraj navedenega besedila. Besede je treba udejanjiti. Same besede nič ne pomenijo.
Pomenijo dejanja.

Druga svetovna vojna, ki je trajala še dlje. Potekala je od leta 1939 pa vse tja do 1945. Prebrala pa sem tudi, da je
le-ta bila najbolj krvav spopad v zgodovini človeštva. Tokrat so se med seboj borili zavezniki ter sile osi. Misliti mi
je dalo ime zavezniki. Zavezništvo. Razumem, da so takratne države, kot so Kitajska, Poljska, Francija, Nizozemska,
Jugoslavija in še mnoge druge sklenile zavezništvo in želele uničiti svoje nasprotnike, tako imenovane sile osi.
Ne razumem pa, zakaj bi bilo to potrebno. Vem, da velikokrat v svetu pride do nesoglasij. Ne samo v svetu. Tudi
v družini, v partnerstvu, ali med prijatelji. Ampak zakaj je bila potrebna vojna? Zakaj ne bi bili vsi zavezniki? Zakaj
je bilo potrebno šest let krvavih bojev, na milijone in milijone mrtvih vojakov, mamic, otrok? Zakaj niso mogli
nesoglasij rešiti v miru? Vsak človek potrebuje mir. Mir za razmišljanje, za brezskrbno življenje. Zakaj so na svetu
ljudje, ki mir uničujejo? Ali si sploh predstavljamo, kakšno bi bilo mirno življenje? Življenje, ko bi na svetu vladali
mir, razumevanje in medsebojno spoštovanje. A vse to, je na žalost le iluzija. Ko sem razmišljala o besedi mir,
sem se najprej spomnila na tišino. Na naravo, kjer se sliši ptičje petje in rahel vetrič. Kjer šumijo drevesa in kdaj
pa kdaj zalaja kakšen pes, ki je v bližini. Slišati je tudi otroški smeh. Brez brnenja avtomobilov in tovornjakov. Brez
strelov, kričanja, joka, ostalih glasov, ki so jih ljudje poslušali med vojnama. In potem zopet preidem na realnost.
Spomnim se ljudi, ki še danes živijo na vojnem območju. Na begunce, ki morajo prehoditi kilometre in kilometre,
da se izognejo vojni in pridejo na varno območje. Spet mi roji po glavi beseda zavezništvo. Razmišljam o državah,
ki se beguncev želijo znebiti. Večkrat slišim govorice, da so begunci slabi ljudje, da nam nočejo nič dobrega. Pa ne
verjamem. Ti ljudje si želijo le miru. Miru pred vojno in življenje brez strahu. Ne predstavljam si, da bi bila v njihovi
koži. Velik privilegij imam, da lahko živim mirno življenje. Seveda je tudi v mojem življenju veliko vzponov in padcev,
a se ti padci in moje – če to sploh lahko tako imenujem – trpljenje, ne morejo primerjati s trpljenjem ljudi, ki so
deležni zastraševanja, mučenja, uničevanja njihove lastnine ali celo kaj hujšega. Želim si, da bi lahko vsi živeli mirno
življenje. Da na svetu ne bi bilo ljudi, ki bi želeli ta mir uničiti. Ali še huje, uničiti človeško življenje. Menim, da k
temu lahko pripomore vsak posameznik. Vsak bi se moral zamisliti nad svojimi dejanji. Nad svojim razmišljanjem.
Nad svojim poslanstvom ter vizijo na svetu ter na misel, kaj želi doseči, dokler je živ. Ne razumem ljudi, ki imajo
slabe namene. Morda je za to krivo njihovo otroštvo. Morda so bili sami deležni takšnega ravnanja. Ampak zakaj se
iz svojega trpljenja v preteklosti niso ničesar naučili? Zakaj jih ni izučilo, da je takšno ravnanje napačno? Prav to bi
jim moralo dati motivacijo, da se popravijo, da so boljši ljudje. Vsako leto se podarja Nobelova nagrada za mir. Že od
leta 1901. Dobi jo tisti, ki stori največ za bratstvo med narodi, za ukinitev ali zmanjšanje velikosti aktivnih vojsk in za
organizacijo ter promocijo mirovnih kongresov. Zakaj nas ta nagrada ne vzpodbudi, da bi dosegli te cilje? In uničili
slabe namene nekaterih ljudi. Ljudi, ki se ne zavedajo pomena življenja.
Življenje je čudež, nekateri pa si ga uničujejo s tem, da ljudem delajo slabo. Ne vedo, kako lep je občutek, ko človeku
pomagaš. Ga nasmejiš ter napolniš s pozitivno energijo. Ga razveseliš, ko je žalosten in pomiriš, ko ga je strah.
Verjamem, da si vsi želimo miru. Saj le v tišini in miru spoznaš, da se tisto, kar je dobro, nikoli ne izgubi. Postalo je
del vsega obstoja in vsega, kar še prihaja. In te besede moramo imeti v mislih. Vse življenje.
Katja Smej, 4. d

Kaja Baum, 3. c
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KOLINE

PRLEKIJA

Zima je bila pa sneg je fest ša, mi pa smo duma v klavnice gujdeka klali. Kda smo meso narezale, smo na kunce
naredle še prezvuršt pa klobose. Med koliname smo še čehokom vino natokale, samo smo ga več spile kak natočile.
Po kolinah pa nas je oča še z zoblon pa tünko pogostija.

Prlekija je joko lepi kroj, za ene cilo nejlepši v Sloveniji. Središče je Lotmerk, ki je znoni po puno stvareh. V Lotmerki
smo meli prvo samopostrežno štacüno. Lotmerk je znoni tüdi po prven slovensken tabori leta 1868. Mele pa smo
v Lotmerki še prve kujske dirke. Vsako leto pa se še na ploci odvija lotmerški sejem. V Prlekiji leži še fest lepi
Jeruzalem, ki je znone po vrhunsken vini. Nejlepši cejt pa je sigurno brotva, sej ma vsak provi Prlek rad dobro
kaplico vina. Po navodi pa vsakši spije malo več kak samo kaplico. Prleki pa mamo fest radi še meso iz tünke pa
zobl. Ta ka Prlekije ne zamejamo za nič na sveti.

Eden kolega pa je prišo, spijo pa odišo. Nareda je ne ama ništa. Drüge den pa smo še klobose od prešjeh kolin
zelhate mogle pa opet smo si dobro fešto skup spravele. Te pa je bila vüra trifrtole do polnoči pa nan je mati rekla:
»Ja dečke, zej pa še samo scot pa spot.« Te pa smo mogli fsi s kuče.

Luka Perko, 1. d

Alja Lovrenčič, 1. d
Življenje nekoč zapisano v narečju
Inda je bilau vse inači, kak gnjes. V bistvi su meli te menje sega, pa su se počujtili, kak da bi meli vsega zadosta. Te
su se deca nej smeli kaj pritužuvati, ka ne bi šli v škaulo al pa ka ne bi šli delat na njive. Zajtra su stanoli pa su mogli
iti v škaulo, te pa či su nej bilij tan pridni, pa su mogli še klečati na kukarci. Kak su bilij gotovi v škauli, so mogli leteti
domau pa vse pistiti za škaulo pa iti delat na njive. Domau so prišli kesno večer, te su še mogli vse tau spospraviti,
pa kumaj te so lejko šli jejst večerjo. Deca pa su kumaj po večerji meli čas za škaulo, ka so se včilij pa delali naloge,
nej kak zaj ka mamo cejlo popoldneve fraj, ka se včijmo pa delamo naloge al pa hodimo v s pajdašami ukauli po
veselicaj. Te su bilij srečni vsake malenkosti, ka so jo dubijli, npr. za božič al pa za rojstni den. Glavno bilij so srečni
pa zadovoljni z vsen.

Jaz sen duma na Jeruzalemi, ki je eden od najlepših krajov v Prlekiji. Tan je puno goric pa kar neke turističnih točk.
Momo ma tudi cerkef, ki je bila zazidana negi leta 1600. Seveda pa smo Prleki tudi znoni po dobren vini, inačik
niti ne bi meli telko goric. Znoni pa smo tüdi po dobri hroni, ki je za nas nejbojša. Kak središče Prlekije rečemo,
ka je to Lotmerk, ki je nejvečji kraj tu v našik kuncih. Prleki fejst radi hodimo na veselice, pa kon koli, ki je dobra
muzika. Letos pač toga nega, pa se bomo tudi s ten mogli sprijazniti, kamo te lehko čimpret opet začeli žurati na
puno. Mislin, ka bomo toti virus prebrodili, tak kak smo že fse drüge stvari. Prlekijo momo tak radi, ka bomo stalno
tü ostali.
Matjaž Magyar, 1. c

PREKMURJE
Hana Žerdin Hozjan, 1. c

BROTVA

Mesca septembra sta babica pa dedek mela doma brotvo. ZačelI smo zaran ob osmeh. Najprej smo seveda spile
kafe pa pojele poštržjačo. V vsake rede smo brali po dva. Obute smo mele črevle, ker še je malo bila rosa. Moj boter
in bratranec sta nosila püto. Pomale smo bli fertek z brotvo in bija je cejt za obet. Iz kuhje je že dišalo po pečenen
piceke ,goveje župe in praženen krompire. Seveda še je bila sladica prleška gibanica. Ko smo se odpravle domu, še
nan je da dedek sebo grozdje za zobate.
Katja Krajnc, 1. c

LOTMERK
Bog dej!
Jaz sen Lana in živin v Lotmerki. Tü v Lotmerki momo dosta goric, jiv pa kuč. Za nos je obično, ka smo po düši veki
športniki, radi kakšega spijemo pa tudi radi primemo za delo. Prinas je tüdi bija 1. slovenski tabor. Vsaki provi Prlek
ve, gi je jegof drugi dom, to je seveda oštarija. Radi človeki pomogamo, zato se tüdi vsi občani dobro poznamo. Radi
jemo LÜK pa ZOBL pa TÜNKO. Najete se tü lehko v puno picerijah, kak so naprimer Oxigen, Mitra, Čarli. Prinas je
pravilo takšo, ka v klet idejo pametni pa bedaki, iz je pa pridejo vsi ENAKI! Poleti, kda je vroče ,se lehko ohladite v
našen letnen kopališči, ki je poleg parka. Naša županja je Olga Karba, ki ma fest rada svoje občane. Na trgi v Lotmerki
se odvijajo razne fešte za novo leto, fašenk ali pa tak ob vikendih. Z našimi sosidi prek Mure se kar dobro razmimo,
samo keko vidin, mi samo delamo, oni pa bole jezike vrtijo; al ke moreš, vsak je po svoje dober. To je to, ke Van mon
za povedati o našen Lotmerki pa vupan, ka se kda srečamo tü. Fejn bote!

V našon Prekmurje mamo dosta lejpih stvari. Tu si lejko poglednete Expano polek Soboškoga maurja, otok ljubezni
v Ižakovcaj, mlin na Mujre, grad na Goričkon pa še puno drujgoga mamo. V Prekmurje ziher nete lačni. Mamo
prekmursko gibanico, langaš, bučno olje pa še bograč. Prekmurci smo prijazni pa še radi si pomagamo. V Veržeje
si poglednite Zemljanke. Tau so kučice, kere so zaj namenjene turiston, prle so pa bile globoke jame s slamnato
strejo. V Prekmurje je rejsan fajn. Lejpa, pa vred zeta narava, njive pa ostalo.
Samira Škraban, 1. c

PREKMURŠČINA PA JES
Hja, prekmurščina je lejpe jezek, rejsan lejpe. Prekmurce jo mo gučale kelko mo lejko.
Je najbole vzhodnejšo narečje, spada pa pod panonsko. Od knjižnoga jezika se louče na čista vseh področjeh.
Poznamo dosta vrst prekmurščine, in tou so: ravenska, gorička in dolenska.
Loučena je od slovenskoga jezika in tou kar dosta. Od drüjgeh delof Slovenije jo ločüvlejo reka Müjra, na ostaleh
trej stranaj pa jo obkroužajo Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Ta ka lejko pravemo, ka pregovor: “V vsake vejse
se naček gučij” vela. Prekmurščine pa ne nücamo samo v navadnon trače, zaznamo jo tüj v pesmaj, pa knjigaj.
Najlepše pesme izvejrajo iz Beltinec. Za njih je značilno, ka so bole otožne, saj na nekše način predstavlajo tou
našo ravnico. Poznamo pa tüj vesejle, samo tiste pa majo že pa en drüjge pridih, madžarske. Malo lidij zna, ale
pa samo bole stare, ka je bijla včaseh prekmurščena knjižne jezek in tou kar 200 lejt. Prvo so jo začale v knjigah
nücate reformatorje. Z našek kuncof pa je tüj en fejst znane slovenske pisatelj, Feri Lainšček. Tiste kere prijdejo v
naše kraje, lejko začüjtejo, ka gučijmo čista naček kak drüjge dele Slovenije. V besedah nonstop nücamo j-je, te
preglase na določeneh črkaj (ü,..), pa zamenjavlemo moški pa ženski spol (omara - omar).
Prekmurščena je ene vrste poseben jezek, za keroga san gvüšna, ka de se ohrano in ga mo lejko ponosno predale
mlajšen generacejan za name.

Lana Bukovec,1. c
Valentina Grabar, 1. d
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Šale v angleščini

MOJA VES
V našoj maloj vejse najdeš fsefelej. Zovejmo jo Bogojina. Tü mamo gorice, tü najdeš tüj gostilne, mamo bauto,
mamo šumo, mamo tüj šaulo, vrtec, nega ka nega. Najpomembnejša pa je cerkef, keroj pravemo Bejla golobica ale
pa Cerkef Gospaudovoga vnebohoda. Tü so babice povezane bole kak kakše sorodniki, vse si stutajo:«Glej ejno, kak
se oblači, si čüjla, kak je of somar zleto z motoron, ka se fse sküp strau«.
Že v samoj vejse je puno gezikof. Ene vlečejo malo bole po markasto, ene malo bole po goričko, eni pa mejšajo fse,
ka majo na volau. Vesejla san, ka smo v toj našoj vejse fejst povejzane, fsi se poznamo, fsi si pomagamo. Negda smo
se dosta drüjžile, dosta se dogajalo, sploj pa na igrišče, Tan smo najprlej poglednole tekmo, te pa si z vsejme z vejse
malo neka povedale, v rokaj pa kupico držale. Zaj pa nan je ta krauna vse zejla pa smo kak nekše srmake brez sega.
Zala Maučec. 1. d

Ljudje si v težkih časih vedno lahko pomagamo s humorjem, šale v angleščini pa so tudi svojevrsten preizkus
našega znanja jezika, ki ga po splošnem prepričanju ‘razume cel svet’. Pa se preizkusimo!
Nabor šal so prispevali dijaki 4. d
Natalija Bračun, prof.
1.

Why don’t scientists trust atoms? - Because they make up everything. ( David)

2.

Today at the bank, an old lady asked me to check her balance. So I pushed her over. (Enej)

3.

How do you know if a vampire is sick? - By how much he’s coffin’. ( Žiga)

4.

To the man in a wheelchair who stole my camouflage: ‘You can hide but you can’t run!’( Žiga)

5.

Why do you never see elephants hiding in trees? - Because they’re so good at it! ( Žiga)

6.

I tried to eat a clock once. I did it, but it was quite time comsuming. (Tjan)

7.

Why shouldn’t you let advanced math intimidate you? - It’s really easy as pi. (Rok)

8.
Teacher: ‘Rok, why were you late for class this morning?’ - Student: Well, you always tell us to obey the road
signs, so when I saw the sign ‘School ahead, go SLOWLY!, I didn’t dare to disobey it.’(Rok)
9.

Why was Harry Potter sent to the principal’s office? - Because he was cursing in class. (Rok)

10.
Two hunters are out in the woods when one of them collapses. He’s not breathing and his eyes are glazed.
The other guy whips out his cell phone and calls 911. “I think my friend is dead!” he yells. “What can I do?” The
operator says, “Calm down. First, let’s make sure he’s dead.”There’s a silence, then a shot. Back on the phone, the
guy says, “OK, now what?” (Maja)
11.

I’m on a seafood diet. I see food and I eat it.” ( Aljoša)

12.

“Why did the scarecrow win an award? - Because he was outstanding in his field.” ( Aljoša)

13.

“I made a pencil with two erasers. It was pointless.” ( Aljoša)

14.

“How do you make a Kleenex dance? - Put a little boogey in it!” ( Aljoša)

15.

“I’m reading a book about anti-gravity. It’s impossible to put down!” ( Aljoša)

16.
Three friends stranded on a deserted island find a magic lamp. Inside it is a genie who agrees to grant each
friend one wish. “I want to go home,” says the first friend. The genie grants her wish. “I want to go home, too,” says
the second friend. And the genie sends her back home. “I’m lonely,” says the third friend. “I sure wish my friends
were back here.” (Viktor)

Živa Štimulak
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SMISEL

ISKRIV OBJEKTIV IN NEZANESLJIV
NASMEH

Je smiselno iskati smisel v nesmislu?

Sameva zapuščena, propadajoča.
Ni več v njej življenja.

slišim tvoje besede, zaradi katerih sanjam,

prevarljiv družinski nasmeh ni zanesljiv.

ki te objame in ti polepša dan.

Samotna se hiša počasi poslavlja.

vedno, ko pojem, vidim tvoj nasmeh in

Družinski nasmeh je prevarljiv,

Morda pa najdeš Mavrico,

Hiša samotna na bregu stoji.

spomnim se sonca v tvojih očeh,

iskriv je družinski nasmeh.

Seveda ne.

HIŠA

Prebudila sem se z mislijo nate,
Objektiv je iskriv,

In sonce na deževen dan?

MISEL NATE

porivajo me naprej, videle so me odraščati
Bilo je včasih drugače

pomagajo mi verjeti.
Zoja Vöröš

Pero je zanesljivo,

Veselo življenje bilo je

zansljivo prelito črnilo na belem.
Bela je prihodnost

KURENT

Ni več smeha v hiši tej

Ni te več, a čutim tvojo prisotnost,

Ni več trdega dela

tvoj pogled ogreje me pred mrazom.

in prihodnsot predstavlja družino.

Ni več bitja srca.

Si sonce, ki osvetljuje mojo pot,

Kurent pridi kmalu med nas

si tisti mir, ki čutim ga, ko diham.
Družina se ne smehlja skozi prevarljiv objektiv,

Bliža se tvoj pustni čas

ne preliva se samo skozi črnilo na belem.

Popestri nam turobni vsakdan
Odženi zimo in bolezen tja v en dan.

Je resnična,

Odšla je ostarela ženica
Kot odšlo je poletje

Rada bi te imela ob sebi, čeprav vem,

Na vrtu njenem

da si vedno z menoj.

resnična družina je pristna ena in edina.
Naj pride pomlad cvetoča

Ostalo je le suho cvetje.

obarvala si mi moje otroštvo
in vedno te bom imela za vzornico.

Ena in edina je le družina.

Naj pride pomlad dehteča

Ostala je trava nepožeta

Družina ni ožina. Ožini nasprotuje širina in

Maske pisane plešejo

širina je srčna kotlina,

Za zdravje rajajo.

Hiša je pusta in prazna

ti daješ mi moč.

skrita na dnu srca – DRUŽINA.
Amalthea Celec

Iz leta v leto vse višja

Si žarek, pogum, ogenj,odvečna krila,

Ni več topline v njej,

Si luč, ki osvetljuje mojo pesem,
Kaja Baum

Ni več skrbnih utrujenih rok.

si tisti mir, ki čutim ga, ko diham.
Ni te več, a čutim tvojo prisotnost,

Ostala je na bregu

tvoj pogled ogreje me pred mrazom.

le bukev stara.
Ta ljubezen je tako velika, prevelika za to pesem.
Takoj, ko pomislim nate, začutim željo po petju.

Amalthea Celec

Ni te več, a čutim tvojo prisotnost,
vsakič ko pomislim nate.

Nina Beznec
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ŠOLSKA ZALJUBLJENOST

NAJINA LJUBEZEN

MOJ SONET

MOJ SONET

Gledam te, ko se smejiš,

Zaljubljen, zamišljen in srečen,

Ko sonce sije na naše lepe goré,

Ko zvečer se dan poslavlja

se obrneš in opaziš me,

vesel, radosten in igriv,

mi v srcu postane toplo takoj,

vse konča se, umiri.

zardim, nasmehnem se,

ta njen pogled iskriv,

nato v naravi vidim še toliko vodé,

Nebo škrlatno vso žari,

ko hitro k meni pohitiš.

skoraj kot bi bil posrečen.

počutim se, kot da cel svet je moj.

vse k počitku se odpravlja.

Opazim, da še ti zardiš,

V upanju, da bi bil nepremagljiv,

Topel dom, res lepo je imeti,

Mladi fantje, ti ne spijo,

ko skuštraš mi lase,

pripravljen, da te dobim,

vsako nedeljo z družino dobimo se,

ne pusti jim to srce,

mi rečeš, naj ne jezim nate se

v tvojem objemu zaspim,

vse to kar imam, osreči me,

da pustili bi le nje,

ter se posloviš.

ker samo zate bom vedno mamljiv.

ob tem vsem je lepo živeti.

k svojim ljubicam hitijo.

Ko sem ga videla kasneje,

Nikoli si ne bi oprostil,

Kmetje sedaj vsi žito sejéjo,

Oj, ljubezen, ti prelepa stvar,

sem občutila,

če potrebno bi bilo bi zate moril,

molijo vsi, da toče ne bi bilo,

če ljubil enkrat si nekoč,

da ob njem srce bije hitreje.

vredna si, da zmaja krotim.

da lahko se kasneje hlebčki pečéjo.

ne moreš več brez nje nikdar.

Njegov objem me ogreje,

Upam, da vedno samo moja boš,

Vinogradniki trdo garajo,

Zato pa vsak naj se zave,

ko se posloviva,

da najina ljubezen bo kot zvrhan koš,

trudijo se po najboljših močeh,

da na ljubezni vse stoji

se mi še zadnjič on nasmeje.

če hočeš te tudi poročim.

da nam dobrega vinca kasneje dajo.

že odkar se svet vrti.
David Časar, 2. d

Maja Čuk, 2. d
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Mihajela Grnjak, 2. c

Živa Štimulak

Samo Markovič, 2. c
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DANAŠNJI SVET

DRUŽINA

SREČA

SONET

Danes je dan ko bi čarovnice letele,

Moj oče v hišo prihaja,

Nekaj najlepšega je sreča,

Sonce visoko je na nebu,

ne vejo kod ne kam, ne vejo če bi smele.

se v hiši svetloba razhaja,

občutek, ki v življenje prinese toplino,

ptice veselo pojejo

Obvezna metla, maska in pa dosti razkužil.

moja mama v hišo prihaja,

včasih pa tudi svežino,

in nad hišami letajo

Za drugo občino bo treba potrdil.

se v hiši ljubezen predvaja.

pot do nje pa zna biti trpeča.

ter uživajo v razgledu.

Ker po svetu čisto res en kup je sranja,

Moj bratec s traktorjem pridrvi,

To je tudi kokic polna vreča,

Tam, kjer gozd je

je sigurno da ne bo martinovanja,

cela vas ohromi,

nato pa hitro v kino,

daleč stran od mesta,

Pozabili smo letos na oktoberfest,

jaz pa s ponijem prižgem,

da se bomo imeli fino,

kjer je siva cesta,

preveč je pozitivnih na korona test.

celo gumo zažgem.

in da ne ugasne veselja sveča.

polno rož raste.

Če se razkužuješ, si sposoben le za spanje.

Družina pri mizi sedi,

Občutek sreče v nas spi,

Samo šumenje listja

Masko si nadeni, če greš med ljudi,

se vsakemu oko zasvetli,

človek pa normalno živi,

sliši se, vse drugo

drugače ti spet kdo teži.

trebušček zakruli.

ter jo včasih z dogodki prebudi.

mirno in tiho je.

Le tiho bodi in se razkužuj.

Superbabica pridrvi,

Ko sreča oživi,

Le veter tu in tam

Ostani zdrav, je postalo naše geslo.

zvonec nenormalno zazvoni,

lahko človek kar lebdi,

se sliši

Če ne paziš se, si res navadno teslo.

korona virus pred vrati nam preti.

in življenje spet prav lepo zadiši.

vse ostalo tiho je kot miši.

Tadeja Trstenjak, 2. c

Timi Meolic, 2. c

Maja Štimec, 2. c

Tjaša Krajnc, 2. c

SONET
Želela bi biti ob tebi,

Dan in noč razmišljaš o njej,

saj ti mi daješ moč;

ona pa ljubi sebe,

ker prepovedano ti je biti pri meni,

jaz si pa želim tebe.

se vidiva to noč.
Hotela sem ti povedat vse,
Vsa dekleta bi te imela,

vendar si zavrnil me,

toda tvoje srce ima le ena,

ona pa zabodla te v srce.

tista, ki te ni želela,
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Sabina Šarkezi 1.e

tvoje ljubezni ne bo dobila nobena.

Scarlett Pahor, 2. d
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TLORIS ŠOLE - NADSTROPJE

TLORIS ŠOLE - PRITLIČJE
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola deluje že šestnajsto leto. Do danes je diplomiralo in si pridobilo
6. stopnjo izobrazbe več kot 1100 študentov.
Izvajamo višješolska študijska programa EKONOMIST in INFORMATIKA za redni in izredni študij. Programa sta
mednarodno primerljiva, fleksibilna, odprta in prilagodljiva potrebam uporabnikov ter povečujeta zaposljivost
diplomantom.
V sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede iz Celja izvajamo dodiplomski in podiplomski študij v
programu Komerciala in v primeru zadostnih prijav tudi Poslovna informatika.

PREDNOSTI:

redni študij - brez šolnine

skrb za študente s tutorstvom

številne strokovne ekskurzije

odlični pogoji za študij

predavatelji - strokovnjaki iz prakse

možnost študijske prakse v tujini

zaposljivost diplomantov

Vabimo vas, da se vključite v višješolski, visokošolski ali magistrski študij in si pridobite strokovno teoretično
znanje, ki bo praktično uporabno, kar pričakujejo tudi vaši bodoči delodajalci.
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