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Nagovor ravnateljice
Pozdravljeni!

Tehniška gimnazija je prava izbira za tiste, ki si želijo že v 
srednji šoli dobiti nekaj več kot zgolj gimnazijsko sploš-
no znanje. Že v drugem letniku se splošnoizobraževal-
nim predmetom pridružijo še izbirni strokovni predmeti. 
Izbirate lahko med računalništvom ali elektrotehniko. 
Poleg teorije sta v urniku še po dve uri vaj tedensko iz izbranega področja. 
S tem se izboljšajo vaše zaposlitvene možnosti, hkrati pa ostanejo zaradi 
zaključevanja srednješolskega izobraževanja s splošno maturo odprte vse 
možnosti študija v univerzitetnih programih.

Naši dijaki tehniške gimnazije dosegajo odlične rezultate tudi v športu, glasbi 
in na drugih izvenšolskih področjih, saj jim šolske obveznosti prilagodimo z 
ustreznim statusom in po potrebi tudi osebnim izobraževalnim načrtom. 

Imeli smo že več zlatih maturantov, tudi lani enega. Splošno maturo je lan-
ska generacija opravila 100 %. Naša tehniška gimnazija je dala svetovnega 
prvaka v robotiki in več evropskih prvovrstnih uvrstitev na različnih področjih. 

Naš slogan Uspeh ni naključen potrjujejo tudi naši gimnazijci oz. predvsem oni.

Želim vam veliko ustvarjalnih izzivov in uspehov.

RAVNATELJICA
IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.
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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 (i) 2 2 140

Biologija 2 2 140

Kemija 2 2 140

Fizika (i) 2 2 21 21 280

Sociologija (i) 22 70

Psihologija 22 70

Glasba oz. Likovnost 23 70

Informatika (i) 3 105

III. Izbirni strokovni predmeti

Elektrotehnika ali Računalništvo (i) 2 3 3 280

Laboratorijske vaje 2 2 2 210

Elektronika ali Rač. sistemi in omrežja 3 3 210

SKUPAJ 32 33 31 27 4305

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 ure so razporejene fiziki kot izbirnemu maturitetnemu predmetu
2 šola ponudi najmanj dva družboslovna predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere dva. Sociolo-
gijo poučujemo v 2., psihologijo v 3. letniku.
3 šola ponudi oba predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere en predmet.
  Ure za izbirne predmete razporedi šola obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom.
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Moj prehod iz osnovne v srednjo šolo 
... in počitnic je bilo konec. Saj ne 
morem verjeti, kako hitro so mi-
nile. Te počitnice so bile drugač-
ne  od prejšnjih, saj sem velikokrat 
pomislil na besede srednja šola, 
Maribor, avtobus, novi sošolci, 
novi  profesorji, novi predmeti ... 
Obiskujem 1. letnik SERŠ-a v Mari-
boru. Odločil sem se za gimnazij-
ski program, saj  imam po uspešno 
končani maturi možnost nadaljevati 
študij na fakulteti. Trenutno me najbolj zanima elektrotehnika. Devet let 
sem obiskoval OŠ Pod Goro v Slovenskih Konjicah. Bil sem vzoren učenec,  
sodeloval sem na različnih tekmovanjih z več področij. Zelo uspešen sem 
bil tudi na športnih tekmovanjih, saj imam šport zelo rad. V času OŠ sem 
do 6. razreda aktivno treniral atletiko, potem pa tenis. Kljub treningom mi 
je za učenje ostalo dovolj časa. Zjutraj sem vstajal ob pol osmih, domov   
pa  prišel okoli dveh popoldne. Do treninga sem uspel narediti večino šol-
skih obveznosti. Včasih sem za šolo delal tudi po treningu. 

Razliko med OŠ in SŠ sem občutil že prvi teden. Pot v Maribor in nazaj mi je 
vzela veliko časa. Zjutraj sem vstajal ob peti uri, domov pa prihajal ob pol 
petih. Dopoldanski čas v šoli mi je hitro minil, hitro sem se moral navaditi 
na nove obraze sošolcev, profesorjev, na nove učilnice, nove predmete ... 
Zdi se mi, da profesorji hitreje podajajo snov, da je le-te v primerjavi z OŠ ve-
liko več in da je zahtevnejša ... Ob vsem tem mi je za šport zmanjkalo časa, 
zato sem ga zelo pogrešal. Pa ne samo, da mi je zmanjkalo časa, domov 
sem prihajal zelo utrujen. Ker imam v razredu kar nekaj sošolcev, ki med te-
dnom bivajo v dijaškem domu, sem tudi sam staršem predlagal, da bi šel v 
dijaški dom. Ker imam zelo razumevajoče starše, so moji želji tudi ugodili. V 
nedeljo ni bilo lahko spakirati stvari in se za pet dni ločiti od družine. Še sre-
ča, da teden tako hitro mine, da sploh nimam domotožja. Je pa res, da imam 
sedaj več časa za učenje, pa tudi za šport mi ga nekaj ostane. Rad hodim v 
šolo. V njej se dobro počutim, imam super sošolce in prijazne profesorje, ki 
dobro razumejo prve občutke dijakov ob prehodu iz OŠ v SŠ. 

Veselim se uspehov na SŠ. Vem, da morda ne bom vedno dosegal uspehov, 
kot si jih želim, vem pa tudi, da ne bom nikoli obupal. Trudil se bom po svo-
jih najboljših močeh. Upam, da bom lahko ponosen nase.

NEJC TOPIČ
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Kako se počutiš na 
SERŠ-u?

Počutje na 
SERŠ-u? Samo 
ena beseda 
izmed 25 črk:  
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiino! 
CENE CEBEK

Na SERŠ-u se imam zelo dobro, saj ponuja vse, 
kar si želiš – na primer prazno učilnico z avto-
mati, knjižnico z računalniki in jedilnico. Poleg 
tega mi je všeč pozitivnost pri vseh profesorjih 
in da se ni treba sezuvati. 
NIKO PESJAK

Na SERŠ-u se počutim dobro, saj 
je vse blizu, ker je šola v centru 
mesta. Poznam nekaj dijakov iz 
višjih letnikov, ki so tudi pripo-
mogli k moji odločitvi, da sem se 
vpisal na SERŠ. 
GAŠPER ZUPANIČ

Rad imam to šolo in ni mi žal za vpis nanjo. 
Sošolci in učitelji so v redu, malica je odlična. 
Imamo dovolj časa za druženje in kartanje med 
odmori, zato smo zelo veseli. Kadar nam je 
dolgčas, se zatečemo v učilnico M 11, kjer lahko 
kartamo, delamo naloge … 
TINE JAMNIK

Na SERŠ-u mi je super. Spo-
znal sem veliko dobrih prija-
teljev. 
KRISTJAN DE BREE

Na SERŠ-u se počutim super! Spoznal sem nove 
prijatelje, nove profesorje in predvsem druga-
čen način dela, ki se močno razlikuje od tistega, 
ki sem ga bil navajen v osnovni šoli. 
URBAN TEPEŠ

Na SERŠ-u se počutim dobro, saj so 
vsi profesorji in profesorice v redu, 
prav tako tudi program, ki sem si ga 
izbral. 
NEJC VNUK

Na SERŠ-u 
se počutim 
varnega, saj 
so vedno 
okoli mene 
dijaki višjih 
letnikov.
MATJAŽ ŠKRLEC  

Moje prvo srečanje s SERŠ-em je 
bilo polno alkoholnih flomastrov 
in F-jev. No, šalo na stran, SERŠ 
se mi je že prve dni zdel zelo 
prijazna šola.  Sedaj, po nekaj 
tednih, sem še vedno enakega 
mnenja. Ni mi žal, da sem se    
vpisal na SERŠ, in nikjer ne bi bil 
raje. 
MARCEL MUMEL

Počutim se zelo dobro. Učitelji so dobri, mali-
ce so okusne, učne ure hitreje minevajo kot v 
osnovni šoli ... 
ŽIGA ŠAUPERL
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Kaj ti je na šoli najbolj 
všeč?

Najbolj všeč 
mi je delo z 
računalniki. 
ŽIGA ŠAUPERL

Najbolj všeč mi je 
velika izbira malic.
KRISTJAN DE BREE

Na SERŠ-u so mi naj-
bolj všeč odmori. PRI-
MOŽ STOPAR

Še posebej mi je všeč telovadba v športni 
dvorani Lukna, na kopališču Pristan in na stran-
skih igriščih Ljudskega vrta.  
TINE JAMNIK

Vsakogar najprej pritegne so-
dobna tehnična oprema, ki je na 
SERŠ-u ni malo. To je navdušilo 
tudi mene! 
URBAN TEPEŠ

Najbolj všeč mi je razgled, ki ga imam iz L-etaže 
na dekleta s III. gimnazije. 
MATJAŽ ŠKRLEC

Najbolj mi je všeč opremlje-
nost šole z računalniki, inte-
raktivnimi tablami in drugi-
mi pripomočki za lažje pou-
čevanje, res nadpovprečno! 
BENJAMIN SEREC

Na SERŠ-u so mi najbolj všeč profesorji, saj se 
zelo dobro pripravijo na pouk in se lahko že v 
šoli veliko naučiš, če le sodeluješ. 
NEJC VNUK

Ful kul sošolci, prijazni profesorji 
in profesorice, predmeti … in še 
bi lahko našteval.  
CENE CEBEK

Najbolj mi je 
všeč pestra 
izbira malice in 
potek pouka. 
DAVOR ORNIK

Všeč mi je cela šola z učitelji, z 
njihovo pozitivnostjo in spodbu-
do ter pomočjo, če jo rabiš, pa 
tudi malenkosti, kot so razni tur-
nirji na šoli (igranje računalniških 
igric), ter lokacija šole. 
NIKO PESJAK Z eno besedo, počutimo se enkratno – vse je 

super in upamo, da bo tako tudi ostalo. 
NEJC BEBER



SERŠ team: Bojan Potočnik in Matej Drobnič
Team leader: Miran Waldhütter

Android application for monitoring and controlling robot 
progress

Additional sensor board with MEMS 9-axis motion tracking, 
pressure, relative humidity, ambient temperature, ambient 
and infrared light sensor

- Power control mosfets 
- Switcher modules for 3.3V 3A and 5V 3A regulated power 
supplyes

AVR I2C Coprocessor for reading 8 Sharp analog distance 
sensors

Main microcontroller ATxmega128A1U, coprocessor ATx-
mega32A4U

Surface color sensor mounted under the chassis

4 different types of sensors on radar (16 total)

Cooled metal gear servo for radar

Enormous mecanum wheels for overcoming every obstacle!
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Dejavnosti na šoli
Šolski razvojni tim 
Na SERŠ-u sodelujemo v projek-
tu posodabljanja gimnazij od leta 
2008. V ta namen smo oblikovali 
šolski razvojni tim (ŠRT), v katerega 
je vključenih 22 profesorjev, ki pou-
čujejo v gimnazijskih oddelkih. 

Dijaki vsako leto izdelajo najmanj 
eno projektno nalogo. Na začetku 
smo izbrali projekt Energija in ga 
razdelili na več delov: v 1. letniku 
smo izvedli projektno nalogo Vodna 
energija, v 2. letniku Termoenergija, 
v 3. letniku je bil naslov naloge So-
larna energija, v 4. letniku pa  smo 

V okviru projekta izvajamo: 

Medpredmetno povezovanje 
profesorja oz. profesorji pri raz-
ličnih predmetih obravnavajo 
isto tematiko, npr.: H. Heine: Lo-
reley pri slovenščini in nemščini, 
Sinusno valovanje pri matemati-
ki in fiziki.

Timsko povezovanje 
profesorja oz. profesorji so v ra-
zredu istočasno in isto tematiko 
osvetlijo z različnih zornih kotov, 
npr.: Vsakdanje življenje v antični 
Grčiji – OIimpijske igre pri športni 
vzgoji in zgodovini.

Projektni dnevi
dan je namenjen eni tematiki, 
npr.: Berlinski zid; dijaki si najprej 
ogledajo film Good bye, Lenin! 
(nemščina), potem pa o tematiki 
razpravljajo pri zgodovini, geogra-
fiji, matematiki in slovenščini.

Projektni teden
dijaki so ves teden skupaj z men-
torji na izbrani lokaciji in opra-
vljajo vnaprej načrtovane naloge 
pri različnih predmetih; izvedli 
smo že Blejski kot, Tolmin, Rakov 
Škocjan. 

projekt zaključili 
z nalogo Jedrska 
energija. 

Čeprav učenci 
medpredmetne-
ga in timskega 
poučevanja spr-
va niso bili vaje-
ni, ga danes že 
sprejemajo za svojega, sprašujejo, 
kdaj se bodo medpredmetno pove-
zovali, včasih pa kakšno povezavo 
tudi sami predlagajo.

VODJA ŠRT
DANIELA HERGAN GROSEK, PROF.
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pričajo tudi antične Olimpijske igre s 
pričetkom leta 776. pr. n. št., posve-
čene bogu Zevsu.

Igre so bile vrhunec takratnega kul-
turnega in družabnega življenja. Ho-
mer omenja, da so na igrah poteka-
le tudi pogrebne svečanosti. Bile so 
stičišče pesnikov, glasbenikov, filo-
zofov, govorcev in športnikov. Olim-
pijske igre so prirejali vsaka štiri leta 
in to obdobje poimenovali olimpia-
de; z njimi so začeli meriti čas.

Vse to smo obravnavali šest ur v 
okviru timskega pouka paralelno 
(sočasno), ob predhodni pripravi pri 
posameznih predmetih.

Dijaki so tako spoznali geografsko po-
dobo grškega polotoka, veličino grške 
civilizacije, Homerja, antično mitolo-
gijo, antične junaške epe, epske juna-
ke, namen nastanka iger in elemente, 
ki kljub raznolikosti povezujejo Grke.

Dijaki so pri urah aktivno in z za-
nimanjem sodelovali ter prišli do 
ugotovitve, da grška kultura ni samo 
temelj evropske književnosti, am-
pak  da je pomembno vplivala na 
življenje ljudi po Evropi v starem 
veku in tudi v vseh poznejših obdo-
bjih. Beseda demokracija, ki izvira iz 
antike, se v današnjem času veliko 
uporablja. 

Pri športni vzgoji so se preizkusili v 
takratnih disciplinah in dobili obču-
tek, kako je to potekalo.

Pomen antike za razvoj evropske 

Primer timske povezave

Tema: ANTIČNI GRŠKI SVET
Predmeti: športna vzgoja, geografi-
ja, zgodovina in slovenščina
Razred: 1. ag
Sodelujoči učitelji: Polona Krivec 
Švab, Marija Bitenc, Milena Milanovič

Timski pouk in medpredmetne po-
vezave so na SERŠ-u že ustaljena 
praksa. Tako smo se tudi pri obrav-
navi antike v prvem letniku odločili 
za timski pouk, saj smo želeli osve-
tliti družbenozgodovinski čas, način 
življenja in razmišljanja antičnega 
človeka z vseh zornih kotov in doje-
manj antike v književni umetnosti, 
zgodovini, geografiji in športu.

Naši pričakovani skupni cilji so bili: 
geografski vpliv grške pokrajine na 
način življenja in mišljenja grškega 
človeka, vpliv pokrajine in jezika na 
nastanek majhnih kraljestev, aristo-
kratskih rodbin in na nastanek mi-
tov, ki so se navezovali na starejše 
naselbine (Šparta, Mikene, Atene 
…), vpliv mitologije na verovanje 
Grkov, na njihov način življenja, po-
men svetišč/preročišč, odvisnost 
človekove usode od volje bogov in 
bogovi kot pogost umetnostni mo-
tiv. Ugotavljali smo pomen obdobja 
za razvoj slovenske in evropske knji-
ževnosti. Antični junaški epi nam 
veliko povedo o antični grški civili-
zaciji, ki predstavlja temelj in vzor 
evropski civilizaciji. 

Zanimali so nas tudi načini sprošča-
nja in zabave antičnih Grkov – o tem 
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bogu Zevsu. Grki so se v tem času 
nehali bojevati, ker niso želeli iz-
zvati Zevsove jeze. S stališča slo-
venščine smo prvo uro namenili 
uvodu v antično književnost ter 
grškemu svetu bogov in mitov, kar 
smo  obravnavali v naslednjih urah. 
Prav tako smo spoznali geografske 
razmere in vpliv pokrajine na način 
življenja starih Grkov, pri zgodovini 
pa smo se poglobili v grško kulturo 
in civilizacijo. Pri predmetu športna 
vzgoja smo se pri timskem pouku 
najprej seznanili z različnimi disci-
plinami, v katerih so tekmovali na 
olimpijskih igrah, nato pa smo se še 
dodobra razgibali, ko smo se v teh 
disciplinah pomerili tudi sami. Na 
koncu so zmagovalci prejeli še lo-
vorjeve vence.  

Timski pouk je bil super, ker smo 
uspešno združili tri različne pred-
mete. Dijaki smo tudi bolj poslušali, 
saj je bilo zanimivo slišati več razlag 
na eno temo. Mislim, da bi moralo 
biti timskega pouka več, ker bolj pri-
tegne našo pozornost, ker je na isto 
temo več dejavnosti, ker lahko pri 
naslednjih urah pouka nadaljujemo 
s to snovjo in  si jo že zaradi same-
ga načina pouka bolj zapomnimo. 
Ko sem se po timskem pouku pogo-
varjal s sošolci, smo se strinjali, da 
nam je bilo všeč.

GAŠPER ZUPANIČ

kulture so tako spoznali komple-
ksno, z zornega kota slavista, geo-
grafa, zgodovinarja in športnika.

Po opravljenih urah smo imeli tako 
dijaki kot učitelji občutek uspešne 
timske povezave, ki bi jo veljalo še 
razširiti – mogoče v projektni dan – 
in vključiti še druge predmete.

MILENA MILANOVIČ, PROF.

Prvo srečanje s timskim poukom

Pred nekaj tedni smo imeli timski 
pouk slovenščine, zgodovine in 
športne vzgoje. Takrat smo se učen-
ci 1. ag nasploh prvič srečali s tim-
skim poukom. Bilo je zanimivo, saj 
so bile z nami pri pouku hkrati  kar 
tri profesorice in smo spoznali, kako 
se snov med predmeti prepleta in 
navezuje.   

Tema timskega pouka je bil antič-
ni grški človek. Iz tega časa so zelo 
znane  tudi olimpijske igre,  o kate-
rih smo prav tako veliko povedali. 
Bile so prirejene v čast glavnemu 

Naši zmagovalci olimpijskih iger
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OIV malo drugače ali kako so gimnazijci 
spoznavali Tolminsko
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Tolminske dogodivščine
mladega dijaka

Bil je lep sončen dan,
ko smo se odpravili daleč stran.

V Tolmin smo prispeli
vsi zelo veseli.

Komaj smo se namestili, 
že po gorah smo hodili

pa tudi kakšnega skadili.

Ko prišel je čas za spat,
smo začeli se igrat.

Profesorjem smo nagajali
in se s sladkarijami razvajali.

Naslednji dan vsak od nas je bil zaspan.
Odšli smo v trgovino,

da bi kupili vino.
Profesorji so kričali in nas nazaj nagnali.

Čeprav nergali smo zelo,
imeli smo se res lepo.

Če bi vse še enkrat ponovili,
ne bi ničesar spremenili. 

MIHA MEDVED
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V 3. letniku gimnazije smo na kon-
cu šolskega leta teden dni preži-
veli v Tolminu, kjer smo opravili 
OIV. Teden je minil, kot bi mignil, 
saj smo bili zelo zaposleni. Z nami 
so bili naša razredničarka Dani-
ela Hergan Grosek, profesorica 
slovenščine Marjana Nerat, pro-
fesor fizike Anton Soršak in profe-
sor športne vzgoje Aleš Bezjak. Z 
vsemi profesorji smo se odlično 
razumeli, saj so nam pustili, da 
smo veliko časa preživeli, kot smo 
hoteli.

Ob dopoldnevih smo hodili na 
sprehode v okolico, kolesarili do 
Kobarida, plezali po plezalni ste-
ni, streljali z lokom, najbolj pa 
nam je v spominu ostalo kopanje 
v ledeno mrzli Soči, saj je imela le 

11 stopinj. Ker je bilo peklensko 
vroče, je ohladitev prijala, a le za 
minutko. Eden od sošolcev se je 
namakal skoraj 20 minut. Ko je pri-
šel iz vode, je izgubil svojo temno 
barvo in privzel novo, vijolično. 

Zanimivo je bilo tudi, ko smo od-
krili kadilce v domu. Dobili so 
smešno kazen: morali so pospra-
vljati za nami pri zajtrku, kosilu in 
večerji. Mimogrede: hrana je bila 
dobra, a lahko bi je bilo več! Bili 
smo namreč kar naprej lačni.

Res – ni bilo slabo. Če želite izve-
deti kaj več, pa si poglejte fotogra-
fije in film na naši spletni strani.

URBAN RAJTER  IN JAN KRAJNC

Tolmin – popotovanje primestnih fantov
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Odpravili smo se od opravičenih ur 
matematike, fizike ... Ker gremo de-
lat, moramo napolniti tudi svoje že-
lodce. Sledijo priprave: pripravimo 
računalnike in kot po navadi smo 
ujeti v bitki s časom, a postopoma 
se vse uredi.

Medtem so učenci že vstopili in uči-
telj jih je zamotil s pripovedovanjem 
šal. K nam pridejo učenci iz mnogih 
šol in le včasih se zgodi, da so učen-
ci nezainteresirani in neresni, kar 
nam dodatno oteži delo. Vodimo jih 
namreč skozi malo šolo izdelave HT-
ML-strani, na kateri se predstavijo, 
in ena črka, en znak je lahko ključen 
za to, da stran ne bo delovala. Vča-
sih pišejo prijetne, včasih duhovite, 
včasih pa slabšalne opise in naslo-
ve na svoje spletne strani. 

A konec je vedno srečen, vsaj v pra-
vljicah, in tudi pri nas je večinoma 
tako; tistim, ki ne gre dobro ali ne 
sodelujejo, pomagamo mi – demon-
stratorji.

UROŠ KRAMBERGER

Statusi dijakov
Tehniško gimnazijo obiskujejo tudi 
dijaki, ki so ob rednem izobraževan-
ju tudi uspešni športniki, raziskoval-
ci ipd. Da bi dijaki lažje usklajevali 
šolske obveznosti z izvenšolskimi, 
šola dodeljuje naslednje statuse: 

 status športnika,
 status kulturnika,
 status demonstratorja,
 status raziskovalca.

Demonstratorji na 
tržnicah poklicev med 
osnovnošolci
DEMONSTRATOR

Spet je bila sreda, ena tistih, ko nas 
obiščejo osnovnošolci, željni informa-
cij o SERŠ-u in znanja računalništva.
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Šport je zakon
Gimnazijci na naši šoli radi tečejo, 
skačejo, igrajo nogomet, dosegajo 
izvrstne rezultate v borilnih športih, 
badmintonu, odbojki, kolesarjenju 
in veslanju. Udeležujejo se državnih 
tekmovanj in svetovnih prvenstev. 
Med seboj pa tekmujejo na špor-
tnih dnevih. Na zimskem športnem 
dnevu izvedemo smučarska tekmo-
vanja, na drugih športnih dnevih pa 
tekmovanja v atletiki in igrah z žogo.
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SERŠ-ku

Učilnica je soba,
v katero stopaš
z veseljem ali stra-
hom.
JURE B.

Ni konca, 
ni kraja,
samo učenje.
MATIJA K.

Noč in dan se učimo,
za lepe ocene borimo,
a vseeno šus dobimo.
TOMAŽ R.

Prazen prostor,
zapolni ga um,
nekateri umi so prazni.
DOMEN O.

Prvo vprašanje.
Drgetanje nog.
Triumf.
DOMEN P.

Škoduje že leta,
moj sovražnik, zaje-
davec,
površnost.
GAŠPER K.

Ocene so številke,
padajo in naraščajo
od enke do petke.
Aljaž I.

Jutranja ura,
spraševanje,
tema v očeh. 
JURE J.

Doma delam,
v šoli spim, 
bluzim.
KRISTIJAN M.

Znanje, 
prihodnost,
usoda.
DOMINIK Ž.

Voda v šoli,
riba v šoli,
svet v šoli. 
TRISTAN K.

Pišem test,
za glavo se držim,
nalivno pero je še 
polno.
JAN T.
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The Night
Alone and scared,

In darkness I stared,
No joy to be found,

In sadness I drowned.

Then you came and brought the light.
With kindness and compassion you embraced,

Without knowing what you faced.
You cleared my dreadful night.

Joy
A single step, a leap to me.

A single soft and trembling touch,
Longing love in my caring clutch.

It was always meant to be.
Together we will sing,

Like little birds in spring.

A bright smile on her lips.
Gentle kiss.

Oh, bliss. 
A dance of hips.

Only you and me,
But soon, yes, soon we are three.

LUKA POČKAJ
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My favourite
subject is

Sport. I like to be in 
a good shape, and 
our teacher is nice.

Health education. It 
is an extracurricu-
lar activity, and we 
don’t have to take 
notes. It’s fun, beca-
use our teacher tells 
us a lot of jokes, and 
we laugh a lot.

TOMAŽ

Sociology. It is a bit 
tough, but I always 
learn something 
about life. It is fun to 
listen to the teacher 
when she explains, 
but it is even funnier 
when we argue abo-
ut certain facts.                    

GAŠPER

History. I really, really love ancient Greece, 
Rome and Egypt. Everything was simple back 
then. There was no technology and people 
weren’t rushing all the time. I also admire their 
art of war. Great leaders of that time also made 
a big impression on me.

TOMAŽ

Physical education. During this 
class I can relax, stretch my limbs 
and have a lot of fun. 

MIHAJLO

Physics. It is not the most 
easily understandable su-
bject, but there is always 
something new and intere-
sting in it, and the teacher 
finds interesting ways to 
teach us.                      

PRIMOŽ

Maths, because I’m good at it. It 
is very relaxing for me to do math 
exercises when I forget about 
everything else, and only think 
about solving the problem.                   

MATJAŽ

English because the work is really 
relaxing, and I have improved my 
grammar a lot. We usually study 
grammar through stories that in-
form us about real life situations.               

TEO

Slovene, but 
only when we 
have literatu-
re as I like re-
ading books, 
d i s c u s s i n g 
and writing 
about them.                                                                                                                       

LEON

Information technology because 
we work with computers, and I 
really want to know as much as 
possible about computers and 
computer programmes.                           

MARCEL

Computer science. Unlike any other subject it 
is something I could do constantly, just like a 
hobby.    

ROBI
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Benjamin Franklin Code
Benjamin Franklin discovered electricity and invented many wonderful thin-
gs. Let’s find some! 

H

R

B

1 2 3 4 5 6 7

13 14 1510 11 128 9

Each of these kites has a number and a corresponding letter. If you solve 
the mathematical tasks below, you get solutions which will give you suita-
ble letters. Match the letters with the correct numbers, and you will discover 
some of Benjamin’s inventions.
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Tasks
Solution key

1. The value of 
5 53 2

4 3
   ⋅   
   

is _________________.

2. Solve the equation
2 3 1 2 13

2 2 2
y y+ −

⋅ − = −
−

.

3.

Add to the product of any number with 10, the quotient of this number with 
1
2

.

Simplify the notation.

4. The zero value of the function ( ) 1 3
3

f x x= − − is _________________.

5. The space diagonal of a cube measures16 3 cm . What is the surface area of the cube?

6.
The slope of the straight line equation passing through the points A(0,5) and B(1,3) is 
__________________.

7. Calculate ( )1 10,6 2,75 1,9 4
4 2

  + − − + − − −  
  

.

8.
The inner angle in the isosceles triangle measures at the baselineα twice as much as the 
inner angleγ at the top. What’s the angleγ ?

9. The missing numerator in the equation
2

1 2 2
x

x x
=

+ +
is __________________.

10.
Three identical pumps drain a pool in 15 hours. How many hours will five such pumps need to 
drain the pool?

11.
The surface area of a shape, limited by the straight line 2 5y x= − + with two coordinate axes 
is __________________.

12. For which negative number x fraction 2

1
x x+

has no meaning?

13.
The radius of the wheel of a mine lift is 1,85 m. If the wheel rotates once, how high is the 
cabin?    

14. In proportion
1 6 4: :
2 7 7

x = x equals ____________________.

15. Solve the equation
7 154

2 2x x
+ =

− −
.

 

IEHRGMLNOACKBSF
2−6

7
−1−12x1

3
4x41

32
11,623699−25

4
0,21536
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Nasveti bodočim 
dijakom

Ko prideš v šolo, se 
obnašaj lepo in od-
raslo, spoštuj pro-
fesorje in tudi oni 
bodo tebe.
KLEMEN SKLEDAR

Ne boj se profesor-
jev – videti so stro-
žji, kot so v resnici.
GREGOR GOLOVRŠKI

SERŠ je šola z uspehom na vseh področjih, je 
mednarodno in svetovno znana, saj dijaki na 
tekmovanjih dosegajo vrhunske rezultate. Zato 
je SERŠ, če želite uspeti, prava izbira za vas.
URBAN RAJTER

Čeprav je v bližini veliko zanimivih lokalč-
kov, ne posedaj tam – pravi prostor zate je 
knjižnica!
ANONIMNEŽ

Čim bolj se zabavaj, tudi 
med poukom, saj tako čas 
hitreje mine.
JAN KRAJNC

Če ne veš, kam se vpisati, naj bo tvoja izbira SERŠ, saj je to 
šola, ki podpira tvoje zamisli in jih po najboljših močeh pomaga 
realizirati.
UROŠ KRAMBERGER

Izberite SERŠ, saj je ta šola di-
jakom prijazna. Profesorji se 
maksimalno potrudijo, da bi se 
dijaki čim več naučili pri pouku. 
Dobro jih pripravijo na življenje.
MARKO PLETERŠEK

Najdite si 
področje, ki 
vas zanima, 
in se ukvar-
jajte z njim 
tudi izven 
pouka. Sis-
tem deluje!
MARKO ČRNKONe se preveč sekirati. Go with 

the flow. Delajte toliko, kot se 
vam zdi potrebno, nič več in 
nič manj (no, manj tudi gre). Na 
koncu boste že spravili skupaj 
za pozitivno. Ne mislite preveč 
na prihodnost, ukvarjajte se s 
sedanjostjo.
TJAŽ VRAČKO

Dragi naši nasledniki, svetujem vam, da se 
profesorjem takoj prikupite z dobrim delom, 
saj vas bodo potem imeli radi vsa štiri leta.
MATEJ PETEK


