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nagovor ravnateljice

Pozdravljeni, dragi osnovnošolci in 
starši!

Tehniška gimnazija SERŠ-a je edina 
in prava izbira za vse, ki želite dob-
remu splošnemu znanju dodati še 
vsebine s področja računalništva ali 
elektrotehnike. Znanje, ki ga boste 
pridobili v SERŠ-u, in splošna ma-
tura, s katero boste zaključili naš 
gimnazijski program in je enaka kot 
matura splošne gimnazije, vam bos-
ta odprla vrata v vse univerzitetne 
študijske programe.

S številnimi krožki, raziskovalno de-
javnostjo in tekmovanji doma in v 
tujini boste pri nas potešili svojo ra-
dovednost in ustvarjalnost. V SERŠ-u 
boste imeli na razpolago sodobno 
opremo in odlične mentorje. Glasbeni 
studio in multimedijski kabinet dajeta 
našim dijakom možnosti fotografiran-
ja, snemanja zvoka in slike. V krožkih 
s področja računalništva in elektro-
tehnike pa tisti dijaki tehniške gim-
nazije, ki želijo več, izpopolnijo svoje 
znanje tudi s pomočjo naših bivših 
dijakov, sedaj uspešnih študentov. 

Vsi dijaki naše šole imajo na razpo-
lago brezplačno programsko opre-
mo za domačo uporabo. 

Obvezne izbirne vsebine izvajamo 
tudi v obliki večdnevnih taborov. 

Dijakom s statusom športnika ali 
kulturnika bomo šolske obveznosti 
prilagodili tako, da jih bodo lahko 
uskladili z drugimi dejavnostmi. 

Naša tehniška gimnazija je dala tudi 
svetovnega prvaka v robotiki. 

Če se nam boste pridružili, boste 
ugotovili, da naš slogan Uspeh ni 
naključen res ni naključje.

Želim vam veliko ustvarjalnih izzi-
vov in uspehov.

Ravnateljica
iRena SRša ŽnidaRič, Spec.

Tehniška gimnazija Srednje elektro-računalniške šole Maribor je 
prva izbira za ambiciozne in radovedne osnovnošolce
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Predmetnik tehniške gimnazije

Predmet 1. l. ur/t 2. l. ur/t 3. l. ur/t 4. l. ur/t skupaj ur

I. Obvezni štiriletni predmeti

Slovenščina (o) 4 4 5 5 560

Matematika (o) 4 4 5 5 560

Prvi tuji jezik (i) 3 3 3 4 420

Drugi tuji jezik (i) 3 3 3 3 420

Športna vzgoja 3 3 3 3 420

II. Obvezni predmeti

Zgodovina (i) 2 2 2 210

Geografija 2 2 140

Biologija 2 2 140

Kemija 2 2 140

Fizika (i) 2 2 2 2 280

Sociologija 2 70

Psihologija 2 70

Glasba oz. Likovna umetnost 2 70

Informatika 3 105

III. Izbirni strokovni predmeti 1

Elektrotehnika ali Računalništvo (i) 2 3 3 280

Laboratorijske vaje 2 2 2 210

Elektronika ali 
Računalniški sistemi in omrežja

3 3 210

Ure za izbirne predmete 0 – 2 0 – 6 280

IV. Obvezne izbirne vsebine – letno 90 90 90 30 300

Pomen dodatnih znakov

(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet
1 izvedba je odvisna od števila prijavljenih kandidatov

predmetnik
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izjave dijakov 1. ag

Kako se počutiš
na šoli? Super. Zelo sproščeno. Najbolj všeč mi je 

malica. Učitelji so zelo prijazni. Miha P.

Odlično – zaradi prijaznega osebja.
Vsi so pripravljeni pomagati.

Najbolj všeč mi je tehnična oprema na šoli.
TiM C.

Dobro, najbolj mi je všeč, da traja šolska 
malica celo šolsko uro. 

aleKSaNDer 

Odlično, učitelji so prijazni.

Zelo so mi všeč učilnice. 

TiM M.

Dobro, saj so profesorji prijazni, malica 
je dobra, wi-fi je zastonj.JUre 

Odlično. Šola ti nudi vse: p
rogramsko 

opremo, vrhunsko opremo za slik
anje/

snemanje, profesorji so prijazni, nudijo ti 

pomoč, tako da mi ni žal, da sem se vpisal 

na to šolo. 

MarTiN 

Odlično - krasni učitelji, pošteno ocenjevanje, dolg odmor za malico. GaŠPer 

Čeprav sem edina punca v razredu, 

se imam super!
Katja 

Šola je prijetna, učitelji so prijazni, 
malica je zelo raznolika. 

JerNeJ 

Vsak lahko pokaže svoje 

sposobnosti in pričakuje 

pozitiven odziv profesorjev.

DOMeN 

Vzdušje je zelo dobro, hitro sem se 
navadil na novo okolje.

JaN

Dobro, ampak,

kje ste, p
unce?

PeTer 
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uganke dijakov 2. ag

What is heavier? 
200 kg of feathers 
or 200 kg of bricks?

(Feathers are 
heavier, because 
you need to carry 
the guilt of what 
you did to those 
birds.)
igoR

It‘ a blue vehicle with 11 

passengers and 1 specialist for 

failure. So, what is it?

(A Chelsea bus) aljaŽ č.

What is red, 10 m 
underground and goes 
100 km/h? (A mole in a 
red Ducati) Rok

What is red and bad for 
your teeth? (A brick) 
deniS 

What is in the water, yet 
it doesn’t drown? (Fish) 
anja 

It‘s golden, yet broken 
when spoken … What is 
it? (Silence) eRik 
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serš-kuji naših gimnazijcev

Nightmare,

dream – scream.

Wake up.

aljaŽ kRautič

We scream,
you scream, i scream:

ice-cream.
jan Hauptman

White people
have black shadows.

So, don‘t judge. 

niko kmetec

What should i write?

This is a damn haiku

and i don‘t have a damn clue!

andi poplaS

The sun is shining.Birds are singing.a nuclear bomb kills everything.
Žan ZoRko

Shame over fear.Prisoner on the inside.King on the outside.
domen petRič

The sound in the air,

reaching no living soul. 

My empty song singing. 

matic gačaR

Počitnic ni več,spet na avtobus hitim in zaspan trpim.
maRcel mumel

Mi smo serševci. 
Mi se radi učimo. 
Ni boljših od nas.
uRban tepeš

Zima se bliža.Poletje se poslavlja.a vse se ponovi.
Rok tuRk

Cvet na travniku.

Včasih odprt, včasih zaprt.

Vedno osamljen.

Sven peSjak

Brightness means life.Darkness means death.Neverending cycle.
jaka topič

There is light.
The brighter it shines,

The more defined the shadow 
becomes.

eRik koHne

1 fish, 2 fish,
3 fish – joy.

That is all i want.
anja dajčman
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svetovni uspeh naših dijakov na kitajskem

Že drugi teden so se začeli krožki in 
takrat sem se vpisal na krožek robo-
tike - v upanju, da bom do četrtega 
letnika prišel tako daleč, da bom šel 
na svetovno tekmovanje iz robotike. 
A že takoj sem dobil možnost, da 
sprogramiram robota za tekmova-
nje RoboCup za kategorijo Rescue 
Maze. To je to! 

V kategoriji RoboCup tekmovanja 
gre za reševalnega robota. Sodelu-
jejo ekipe s po dvema tekmovalce-
ma, običajno sta to elektrotehnik in 

Sem Rok Mihailović Krpan, dijak 
drugega letnika tehniške gimnazije 
na Seršu. Šola je super, saj dijakom 
omogoča, da na krožkih počnejo, 
kar jim je ob šoli všeč. Preden sem 
se vpisal na Serš, sem veliko pre-
mišljeval, katera šola in program 
bi bila najbolj primerna zame. Zato 
sem že v osmem razredu šel na in-
formativne dneve. Po informativnem 
dnevu na Seršu in veliko pozitivnih 
mnenjih o šoli od tistih, ki so se tu 
šolali, sem bil prepričan, da boljše 
ne morem najti. 

V kategoriji RoboCup tekmovanja gre za reševalnega robota. So-
delujejo ekipe s po dvema tekmovalcema, običajno sta to elektro-
tehnik in programer. Vsaka ekipa mora narediti in sprogramirati 
svojega robota. 

RoboCup 2015
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svetovni uspeh naših dijakov na kitajskem

Mesec pred odhodom pa se je vse 
zelo zakompliciralo. Bil sem ude-
ležen v zelo nenavadni prometni 
nesreči. Med vožnjo čez dotrajan 
leseni most je deska prebila steno 
kabine avtomobila. Zarila se je glo-
boko, vse do moje noge. V bolnišni-
ci so ugotovili, da imam zlom gole-
nice in mečenice. Dobil sem mavec 
po celotni nogi, zaradi katerega je 
bilo moje gibanje zelo omejeno. 
Povedali so mi tudi, da na Kitajsko 
ne bom mogel. A zadnja rentgenska 
slika štiri dni pred odhodom je po-
kazala, da je kost toliko zaraščena, 
da mi lahko odstranijo ta mavec in 
dajo krajšega, dokolenskega. Začel 
sem se pripravljati na potovanje.

Na Kitajsko smo odpotovali 14. juli-
ja. Pot (Ljubljana-Frankfurt-Peking-
-Hefei) je trajala 26 ur in je bila zame 

programer. Vsaka ekipa mora nare-
diti in sprogramirati svojega robota. 
Robota na tekmovanju vstavimo v 
dvonadstropno areno – labirint, ki 
ga mora raziskovati in si zapomni-
ti, kje je že bil in kje ne. V labirintu 
so po stenah postavljeni grelci, ki 
predstavljajo žrtve nesreče – tudi te 
mora robot zaznati in signalizirati, 
izvreči mora tudi reševalni paket. 
Seveda se mora robot v labirintu 
tudi izogniti oviram in črnim poljem.

Letos smo se najprej udeležili tek-
movanja na Slovaškem, kjer sem 
izvedel, kako tekmovanje sploh po-
teka. Tam sva s sotekmovalcem, Ma-
tjažem Kajbo, osvojila tretje mesto. 
Na regijskem in državnem tekmo-
vanju sva osvojila prvo mesto in se 
kvalificirala na svetovno prvenstvo 
na Kitajsko.
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pačne meritve. Kasneje sva ugotovi-
la, da je pregorel glavni kontroler, 
brez katerega je robot neuporaben. 
Tekmovalnih voženj je bilo za naju, 
žal, konec. 

Del točk dobij o tekmovalci tudi iz 
intervjujem: sodniki govorij o s tek-
movalci, da ugotovij o, kako robot 
deluje, in se prepričajo, če so ga 
sami naredili. Na intervjuju sva se 
izkazala in dobila sva priznanje za 
revolucionarni mehanizem izmeta-
vanja reševalnih paketov. 

Preostali čas na Kitajskem sem veči-
noma preživel v hotelski sobi, saj z 
zlomljeno nogo nisem mogel hoditi 
okoli in si ogledati mesta. 23. julij a 
smo se odpravili domov. Pot je traja-
la 28 ur; tokrat je šlo brez zapletov.

Potovanje, tekmovanje, Kitajska – 
vse je bila ena zelo lepa pozitivna 
izkušnja. Zahvaljujem se šoli, da mi 
jo je omogočila. Z veliko motivacij o 
in veseljem se že sedaj pripravljam 
na nove izzive.

zelo naporna. Pa tudi brez težav ni 
šlo. V Peking smo prispeli z zamudo. 
Ker smo karte za naslednji let dobili 
že v Frankfurtu, je bil zaradi časovne 
razlike na njih napačen datum, zato 
nas niso hoteli spustiti na letalo, vsi 
leti v Hefei za naslednje 4 dni pa so 
bili že zasedeni. Na koncu se nam je 
vseeno uspelo dogovoriti, da smo do-
bili druge karte in so nas spustili na 
letalo. Zaradi tega je letalo zamujalo.

Tako smo končno odleteli v Hefei, ki 
velja za najbolj zeleno mesto na Ki-
tajskem in ima 8 milij onov prebival-
cev. Sporazumevati se je bilo zelo 
težko, saj le malokdo zna angleško.

Po treh dneh aklimatizacij e smo se 
odpravili na prizorišče tekmovanja. 
Prvi dan smo se registrirali. Dodelili 
so nam mize, da pripravimo robote. 
Najina soseda sta bila Portugalca, s 
katerima sva se dobro razumela. 

Drugi dan sva relativno dobro zače-
la s prvimi tekmovalnimi vožnjami. 
Nato pa so senzorji začeli javljati na-

svetovni uspeh naših dij akov na kitajskem
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čan, čeprav smo kasneje ugotovili, 
da ga pravzaprav ne potrebujemo 
– ves čas se je dogajalo kaj zanimi-
vega ali zabavnega. Delavci doma 
CŠOD Trilobit so kar preveč skrbeli 
za naše zdravje, saj so nas veliko-
krat vodili na pohode in sprehode 
po neokrnjeni naravi in kulturni kra-
jini južne strani Karavank. Na teh 
pohodih smo iskali fosile (in jih tudi 
našli), preverjali (ne)onesnaženost 

Vsak dij ak proti koncu šolskega leta, 
ko že diši po počitnicah, z veseljem 
pričakuje tisto piko na i šolskega 
leta, ko se s sošolci lahko (zelo tež-
ko prisluženo) odpravi na zaključni 
izlet. Nam je šola omogočila mno-
go več kot to, saj smo se lahko na 
zaključni ekskurzij i izobraževali in 
predvsem zabavali kar ves teden, 
ki smo ga skupaj z našimi profesorji 
preživeli pod Golico, v majhnem za-
selku Javorniški Rovt.

Ko smo z avtobusom prispeli v go-
renjske hribe, nam je bilo v srcih 
zelo tesno, predvsem zaradi neneh-
nega prekinjanja signala na naših 
pametnih telefonih. Oddahnili smo 
si, ko je bil le-ta na cilju precej oja-

Veslali smo po jezeru, kakšen pa, ki ni bil dovolj vešč z veslom in 
mu je bilo težko držati ravnotežje, se je preizkusil tudi v plavanju 
v nič kaj topli vodi.

Šola, kakršno imamo radi

Ko tisti s preveč energij e pomagajo obnemoglim (lenuhom) na vrh

Vožnja po jezeru

obvezne izbirne vsebine – javorniški rovt
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lokalnih vodnih virov, si (tipično za 
našo šolo) ogledali še manjšo hidro-
elektrarno in spoznali, kako deluje.

Predvsem pa smo se veliko ukvarjali 
s športom – tudi v prostem času, ko 
smo igrali košarko in nogomet. Vadili 
smo veščine z lokom, se preizkušali v 
preživetju v naravi, plezali ali pa si le 
podajali frizbi. Veslali smo po jezeru, 
kakšen pa, ki ni bil dovolj vešč z ve-
slom in mu je bilo težko držati ravno-
težje, se je preizkusil tudi v plavanju 
v nič kaj topli vodi (okoli 5 °C).

Seveda smo se najbolj zabavali zve-
čer v sobah, ko smo uživali zaslužen 
počitek in preganjali dolgčas z glas-
bo in pogovori.

Kot vrhunec se je vsem vtisnil v spo-
min izlet na vrh Golice. Eni se na-
smehnejo, drugi pa zavijejo z očmi 
ob misli na ta dolgi pohod, ki pa 
smo ga vsi opravili. Res je bil napo-
ren, a na cilju nas je pričakal čudovit 
razgled, žal pa tudi spoznanje, da 
se je treba še vrniti (čeprav bi noge 
najraje ostale na vrhu in tri dni po-
čivale).

Tudi letos pričakujem podobno 
zgodbo, ki mi bo spet zapustila 
predvsem vesele spomine o času, 
preživetem med prijatelji, in dožive-
tjih, ki jih zlepa ne bom pozabil. In 
to vse je navsezadnje – šola.

miHael ZotleR

Ob tabornem ognju

3. ag na vrhu Golice (1835 m)

obvezne izbirne vsebine – javorniški rovt
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najljubše angleške besede dijakov 1. ag, 2. ag, 3. ag, 4. ag

My favourite English word

computer
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intervju z učiteljem športne vzgoje

Kako dolgo poučujete na SERŠ-u? 
5 let.

Na kratko opišite vaše delo. 
Ponuditi dij akom 2 uri športnega od-
klopa od preostalih skrbi.

Česa se najbolj veselite: danes, ju-
tri, čez 10 let? 
Skušam živeti zdaj in v tem trenutku. 

Oseba, ki je na vas napravila najve-
čji vtis? 
Ta seznam je dolg, a ga lahko skraj-
šam na tri različna področja: na 
športnem področju - Rok Petrovič; 
kot profesor in umetnik - Arne Ho-
dalič; kot aktivist in humanitarni de-
lavec - Tomo Križnar. Zakaj? Vsem je 
skupna izredna življenjska fi lozofi -
ja, njihove stopinje so bile oz. so pot 
v neznano, njihova drža ob tem pa je 
bila oz. je pokončna in skromna.

Najboljše darilo, ki ste ga prejeli? 
V spominu mi je ostalo darilo, ki 
sem ga prejel od sošolcev, ko sem 
bil v 8. razredu: velik paket, v kate-
rem je bil en velik cigl, 1 liter mleka 
in štruca kruha. Pomen darila še ve-
dno ostaja neznanka, pozabil pa ga 
tudi najbrž ne bom :)

Nepozabno potovanje? 
Eno izmed bolj zanimivih je bila fan-
tovščina z najboljšimi prij atelji v Las 
Vegasu. Dve leti kasneje je bil na to 
temo posnet fi lm Hangover. Doma 
smo seveda vse zanikali :)

Najljubši fi lm, najljubša knjiga? 
Vsi fi lmi Quentina Tarantina. 
Mogoče Pahorjeva Nekropola, kot 
opomin na absolutno zlo.

Najljubši predmet? 
Recimo padalo. Ko se spomnim nanj 
ali ko družba pokliče, da gremo v 
zrak, takrat utrip poskoči ... Pomeni 
veselje in strah v ravnovesju … Am-
pak že 2 leti miruje v kleti :)

Najljubša jed? 
Pri petih letih so bila to jajca na oko, 
pri dvanajstih pica, pri osemnajstih 
hamburgerji in kebabi, nekje vmes 
še pohan pišek in pomfri, pri tride-
setih vse vrste testenin, danes, pri 
petintridesetih, pa dobra morska 
riba z domačim olivnim oljem :)

Če bi bilo vaše življenje roman, ka-
kšen bi bil njegov naslov?
Da pridem do naslova, bo še potreb-
no iti skozi kar nekaj poglavij  …

Tega še niste vedeli o … Bojanu Skoku

V spominu mi je ostalo darilo, ki sem ga prejel od sošolcev, ko 
sem bil v 8. razredu: velik paket, v katerem je bil en velik cigl,
1 liter mleka in štruca kruha.
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intervju z učiteljema športne vzgoje

Bojan v domači pisarni rešuje svet
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intervju z učiteljem športne vzgoje

Nepozabno potovanje?
Zagotovo moje celotno življenje, 
nepozabno, nepredvidljivo in polno 
dogodivščin.

Najljubši film, najljubša knjiga?
Film Star Wars, kjer se prepletajo 
fantazijski liki, neverjetni posebni 
učinki, doseženi s pomočjo računal-
niške tehnologije.

Mojo najljubšo serijo knjig do sedaj 
je napisal G. R. R. Martin: Pesem 
ledu in ognja (Game of Thrones). 
Všeč so mi predvsem žanr, stil pisa-
nja in nepredvidljivi preobrati.

Najljubši predmet? 
Tekaške superge, ki mi omogočajo 
možnost rekreacije, svobode, zado-
voljstva in poti do sreče.

Najljubša jed? 
Nimam najljubše jedi; veliko takih 
mi pripravi moja partnerka, ki izvr-
stno kuha.

Če bi bilo vaše življenje roman, 
kakšen bi bil njegov naslov?
Pusti življenju, naj teče.

Kako dolgo poučujete na SERŠ-u?
Trenutno poteka četrto mojega leto 
poučevanja na šoli.

Na kratko opišite vaše delo.
Na šoli poučujem predmet športna 
vzgoja. Cilj predmeta kot tudi dela 
je, da se dijaki seznanijo z različni-
mi športi in načini vadbe. Spoznajo 
zdrav način življenja in pridobijo 
veselje in pozitivne vrednote za ži-
vljenje.

Česa se najbolj veselite: danes, 
jutri, čez 10 let?
Vsak dan se veselim novih življenj-
skih izzivov in upam, da mi teh tudi 
čez 10 let ne bo zmanjkalo.

Oseba, ki je na vas napravila največji 
vtis? 
Veliko ljudi je name napravilo mo-
čan vtis. To so predvsem osebe, ki 
imajo pozitivno življenjsko energijo, 
ki so predane svojemu delu in pripo-
morejo k spremembam v širši druž-
bi. To so npr. M. Gandhi, D. Zavec, B. 
Tramšek :-)

Najboljše darilo, ki ste ga prejeli?
Upam, da najboljše še pride.

Tega še niste vedeli o … Alešu Bezjaku

Pusti življenju, naj teče.
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intervju z učiteljema športne vzgoje
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intervju z učiteljema športne vzgoje

Aleš na teku v Amsterdamu
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pogled s tretje

Sem tretjegimnazijka.

Kot sem večkrat zasledila v vseh bil-
tenih, serševci zelo radi pišete o nas 
in o tem, kako vam je všeč pogled na 
našo šolo. Priznam, da tudi me več-
krat pokukamo preko ceste – pred-
vsem med malico, ko se velikokrat 
srečamo v Picassu ali Pikapoloni-
ci. Menim, da je SERŠ zelo urejena 
šola, vsako leto vidimo kaj novega 

– nadstreške za kadilce, nove klop-
ce, asfalt na parkirišču, govori pa se 
tudi, da naj bi dobili fitnes. To vam 
bomo pa res zavidali! 

Prijatelji, ki obiskujejo SERŠ, pravi-
jo, da je malica odlična, mene (in 
sošolke) pa večkrat zamika, da grem 
čez cesto po kakšen kos pice (da 
ne omenjam, da pogledamo tudi za 
fanti).

Piše nam dijakinja III. gimnazije …

Prijatelji, ki obiskujejo SERŠ, pravijo, da je malica odlična, mene (in 
sošolke) pa večkrat zamika, da grem čez cesto po kakšen kos pice.
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moj najljubši predmet

Čisto normalno je, da pouk nam, učencem, ni najljubša stvar. Ker pa si vsak 
želi biti izobražen in uspešen v življenju, se moramo potruditi in se učiti, da 
dobimo dobro nagrado – oceno. Za vsakega od nas pa je dobra ocena raz-
lična. Nekateri se zadovoljijo že z zadostno oceno, nekaterim pa je hudo pri 
srcu, če dobijo štirico. Toplo vam priporočam, osnovnošolci, da se v srednji 
šoli že v prvem letniku začnete maksimalno truditi in delati, predvsem tisto, 
kar vas veseli. Čeprav mislite, da je štiriletno šolanje dolgo obdobje, se mo-
tite, saj mine kot tlesk s prsti. 

Osnovnošolci, če se odločite za šolanje na SERŠ-u, boste toplo sprejeti.

Moj najljubši predmet v šoli je in-formatika, saj je zelo zanimiv in nam daje možnost širjenja znanja o računalnikih. domen

Nemščina, ker je uporaben 

jezik, ki ga še ne znam.

miHa

Likovna umetnost, saj gledamo razne dokumentarne filme, 
izdelujemo video produkcije ter se učimo oblikovanja in animacije. tim

Moj najljubši predmet je likovna 
umetnost, ker je veliko boljša kot 
v OŠ, saj smo tam hiteli z risanjem 
risb, tukaj pa komentiramo 
umetnike in gledamo 
dokumentarne filme. andRej

Športna vzgoja, saj imamo 

zelo prijazne profesorje, ki 

znajo popestriti ure športne 

vzgoje. katja

Športna vzgoja, saj je zelo 

zanimiva in ni domačih 

nalog. gašpeR

Računalništvo, ker ob-

vladam snov in se ra-

zumem s profesorjem.

Rok



www.sers.siwww.sers.si
22

moj najljubši predmet

Odmor za malico, saj se 
resetiram in si povrnem fizične in duševne moči. Naučim se snov za naslednjo uro. Prav tako naredim nalogo za fiziko in matematiko. tjan

Športna vzgoja, ker 
šport = življenje. 
lauRa

Slovenščina, saj sem 
velik ljubitelj literature. 
Menim, da je zelo 
pomemben faktor za 
duševni razvoj. nejc

Računalništvo, ker 
sem velik tehnološki 
navdušenec. Posebej 
všeč mi je programiranje. 
benjamin

Matematika, saj so 

ure zelo zanimive, še 

posebej pa zato, ker 

mi bo prišla prav pri 

programiranju iger. timi

Računalniški sistemi 
in omrežja, saj mi je 
zelo koristilo, ko sem 
naprave doma povezal s topologijo obroča. tomaŽ

Športna vzgoja, ker 
igramo nogomet, ki je 
moj najljubši šport. 
niko

Angleščina,
saj ni težka. anej

Nemščina, ker se 

veliko smejimo. 

matic

Športna vzgoja, ker 

me sprosti. andi

Angleščina, ker jo 
uporabljam vsak dan. 
eRik

Biologija, ker rad 
raziskujem človeško 
telo. jan

El
ek

tro
te

hn
ik

a,
 s

aj
 m

e 
ze

lo
 za

ni
m

a 
pr

ak
tič

no
 

de
lo

. v
id

Zgodovina, saj je 
učiteljica življenja.
miHajlo

Matematika, ker razumem vso 

snov. jan 

Nemščina, ker bi se rad 
naučil nemško. niko
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spomini na serš

Zdaj si v 4. letniku. Česa se boš najbolj spominjal?

Tekmovanj po 

svetu, ki mi jih je 

omogočila šola. 

matjaŽ kajba

Ur elektronike. 
miHajlo dokl

Sošolcev. 
matic beZget

S sošolci smo 

postali prijatelji.
matic gačaR

Klopi na 
hodnikih, kjer 

sem prespal 

odmore.
juRe beZjak

Druženja s 
prijatelji.
aljaŽ dolenc

Pouka pri 
ge. Klarič in 

g. Breščaku. 

kRiStijan matjašič

Odmorov. 
matija kRalj

Pouka 

računalništva.
gRegoR štefanič

Tekmovanj 

v Avstriji, na 

Portugalskem in 
Slovaškem. 

domen oRnik




