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Uvodnik

Dragi bralci Stika!
Naša šola v letošnjem letu praznuje 70 let in to gospo zrelih let smo ozaljšali z novo obleko. Katera gospa
si je pa ne želi? Razen tega je sedaj bolj čista, manj bo
onesnaževala okolje, topleje ji je, stoji na suhem, tudi
svetloba ji ne bo prišla do živega. Tako je njej in nam, ki
v njej delamo in se učimo, prijetneje in udobneje.
Želim si in pričakujem, da bomo vsi zaposleni in
naši dijaki v bolj stimulativnem in zdravem delovnem
okolju tudi v prihodnjih letih, kot že generacije pred
nami, kvalitetno opravljali svoje delo: učenje, poučevanje in vodenje pouka ter mentorstvo skladno s sodobnimi merili kakovosti. Pomembno je poudariti, da sta
notranja motivacija in jasen cilj ključ do uspeha.
Naši dijaki dosegajo vrhunske rezultate na tekmovanjih v regiji, državi in celo v svetu, so odlični raziskovalci in inovatorji. Na SERŠ-u imamo več kot 70
uspešnih dijakov s statusom športnika, kar dokazujejo rezultati na različnih športnih tekmovanjih. Več kot
130 dijakov SERŠ-a ima status nadarjenega dijaka. Uspešni smo na tekmovanjih iz stroke, matematike, na jezikovnih tekmovanjih in mnogih drugih. Povezujemo
se z okoljem in skrbimo za dobre medsebojne odnose. Problemov in ovir se ne ustrašimo, so naš izziv za
izboljšave.
Naši dijaki so tudi dobri pisci prispevkov z najrazličnejših področij, tudi pesniki. Zato preglejte in preberite novo izdajo STIK-a, morda najdete kakšno misel,
ki vas bo spodbudila k razmišljanju o možnostih lastnega razvoja in doseganja ciljev, ali pa vam bo prebiranje
Stika preprosto polepšalo vaš dan.
Želim vam veliko užitka in zabave ob branju prispevkov v našem novem Stiku, ki je pred vami.
Ostanimo v stiku!
 RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.
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Uvodnik

Ob jubileju

SERŠ 70-letni jubilej ima.
Le znanja nam vsako leto več da!
Odlično vzdušje tu vlada,
Veliko let delovanja, in kuhinja odlična, da nihče ne strada.
Elita učencev tekmovanja obiskuje,
Na tej šoli vrhunsko znanje domuje.
Še vsaj enkrat toliko let mu želimo,
Čim več skupnih trenutkov naj doživimo.
In tako počasi pesem zaključujem,
Nazaj spet med knjige plujem.
Absolutno najboljšo kariero si kujem!

dijak 2. cr

poglavje???
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Ob jubileju

Tiskovna konferenca ob energetski sanaciji
Srednje elektro-računalniške šole Maribor v novi
večnamenski dvorani

»Ni dovolj samo vedeti;
znanje je treba tudi uporabljati.
Ni dovolj hoteti, treba je tudi narediti.«
(J. W. Goethe)

V četrtek, 13. 12.
2018, smo ob zaključku
energetske sanacije Srednje elektro-računalniške
šole Maribor, ki sovpada z
njeno 70-letnico, organizirali tiskovno konferenco s kratkim kulturnim
programom v novi večnamenski dvorani šole na
Smetanovi 6.
Vabilu šole so se odzvali številni gostje, med
njimi g. Iztok Žigon, direktor Direktorata za investicije z MIZŠ, g. Janez
Marčič, ki je skrbel za
nadzor projekta, g. Iztok
Topler, direktor Tip inženiringa, g. Borut Žalik,
dekan Fakultete za elektrotehniko, informatiko in
računalništvo, sedanji in

bivši delavci šole ter predstavniki medijev.
Ob tej priložnosti je
zbrane goste nagovorila
ravnateljica ga. Irena Srša
Žnidarič, ki je predstavila
potek energetske prenove
zgradbe na Smetanovi 6 in
se ob tem zahvalila vsem,
ki so pripomogli k temu,
da so bila dela zaključena

v oktobru 2018. Izpostavila je prednosti, ki jih
energetska prenova prinaša: zmanjšanje porabe energije in stroškov
ogrevanja ter elektrike,
zmanjšanje emisij v okolje in ozaveščanje ljudi o
pomenu varovanja okolja
ter možnostih in nujnosti
vpliva na učinkovitejšo
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rabo energije. Posebej je
izpostavila, da prenova
sovpada tudi s 70-letnico
šole in pomeni darilo za
vse, ki predstavljajo življenje SERŠ-a, tako dijakov kot delavcev šole. Na
koncu je predstavila tudi
načrte šole za prihodnost.

Ob jubileju

 NATAŠA KRALJ

Erasmus+

Green Enterprise 2018–2020

Green
Enterprise
2018–2020 je naslov trenutnega ERASMUS+ projekta, v katerem sodelujemo predstavniki štirih
partnerskih zelenih dežel: Latvija, glavna nosilka projekta, Portugalska,
Italija in mi. Glavni cilj
projekta je ustanoviti mini
zeleno podjetje. »Mini
podjetje, zeleno podjetje«
sta hkrati tudi glavni temi

izbrali ustrezni produkt.
Delovni plan projekta
smo koordinatorji potrdili
v decembru 2018 v Latviji, na gimnaziji v Kuldigi,
nosilki tega projekta. Kot
zanimivost, Kuldiga se ponaša z najširšim slapom v
Evropi.
Čaka nas veliko dela,
predvsem raziskovanja,
dogovarjanja in medsebojnega sodelovanja. V
okviru projekta bomo obiskali kraje severno-zahodne Portugalske, vzhodne
Sicilije in severne Latvije,
Serševci pa jim bomo razkazali bisere Slovenije.

projekta. Dijaki in učitelji SERŠ-a bomo skupaj s
partnerji raziskovali, kako
lahko mladoletni dijak
ustanovi svoje podjetje, s
kakšnim produktom lahko uspe in kdo mu lahko
pri tem pomaga. Ob tem
bomo razmišljali »zeleno«
oziroma okolju prijazno
in po načelih krožnega
gospodarstva recikliranja
ali ponovne uporabe

Erasmus+

 SUZANA REHBERGER,
KOORDINATORICA PROJEKTA
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Intervju

Vse se je začelo z igricami
Intervju z Žigo Lahom, diamantnim dijakom na
poklicni maturi 2018
Na začetku študijskega leta 2018/2019 sta nas obiskala dijaka, ki sta na poklicni maturi 2018 dosegla izjemen uspeh. Žiga Lah je dosegel vseh 22 možnih točk,
Klemen Hercog pa le točko manj. Tako sta realizirala
enega od zastavljenih ciljev – biti nad povprečjem. Štiri
leta sta na SERŠ-u uresničevala lastne želje, gradila prijateljstvo in razvijala svoj potencial. Povabila sem ju, da
nam razkrijeta recept do uspeha. Skupaj z ravnateljico
Ireno Srša Žnidarič smo prijetno klepetali o preteklih
štirih letih in Žigi postavili nekaj vprašanj.
Od kod motivacija in želja po učenju?
Nisem se učil za test,
temveč za lastno znanje.
Programiranje – fascinantno! Sam sem znal narediti nekaj, za kar je včasih
potrebnih 100 ljudi, jaz pa
sem sam sebi dokazal, da
znam in zmorem.
Že kot otroka so me
zanimale različne stvari
in vedno sem imel željo
po znanju. Nisem zadovoljen z majhnim, zdi se
mi pomembno, da znaš
nekaj več, da se ne izgubiš
v povprečju. Imam jasno
zastavljene cilje in delam
tako, da jih uresničujem.

vendar bi ostal sam.

Če bi se lahko še enkrat
odločil za srednjo šolo,
bi izbral SERŠ?
Da, seveda. Spoznal
sem veliko zanimivih ljudi in dobil nove prijatelje.
Odnos do sočloveka mi
veliko pomeni in zato sem
rad hodil v šolo. Verjetno
bi se lahko učil sam doma,

Ali si sodeloval
krožkih?
Da, a v športnem.

Ali je srednja šola sploh
potrebna?
Srednja šola ti da dobre temelje, razvil sem delovne navade, kar mi v
osnovni šoli sploh ni bilo
potrebno. Učitelj je v digitalni dobi še vedno nepogrešljiv, ob predpostavki, da učence usmerja in
podaja snov na zanimiv
način.

lažje naučim matematiko
kot stroko, kjer imam občutno več predznanja.

Kdaj si prvič prišel v stik
z računalništvom?
Vse se je začelo z igricami. Zanimalo me je, kaj
se dogaja v ozadju.

Kakšen je tvoj pogled na
življenje?
Vedno pozitiven in
optimističen, nikoli nevoščljiv drugim.

v

Kaj boš počel po zaključenem študiju? Boš postal učitelj?
V šolo kot učitelj? To
pa ne. Želim si delo z izzivi, kjer se bom lahko učil
in razvijal svoje znanje.

Sedaj ko študiraš, si sošolec bivših gimnazijcev.
Opaziš kakšno razliko?
Pri matematiki, ker v
programu SSI ne predelamo vse snovi. Vendar se

na srednjo šolo?
To je bil najlepši čas;
življenje v šoli in navezovanje novih stikov ter utrjevanje vezi.
In kakšen je recept za diamantnega dijaka?
Čisto preprosto: poslušaj med poukom in si
delaj svoje zapiske. Prični
se učiti pravočasno, vsaj
štirinajst dni prej, vsak
dan pol ure, seveda za
vsak predmet. Po pomoč
pa skoči k sošolcu.
 SUZANA REHBERGER

Kakšni so tvoji spomini
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Intervju

Intervju

Izkoristim vsako priložnost
Jaka Waldhütter je dijak 4. letnika, smer elektrotehnika. Je zelo uspešen dijak, član ekipe
RoboCup, ki se je udeležila več svetovnih prvenstev. Je vedoželjen dijak, ki ve, kaj hoče. Svoje
poglede na elektrotehniko in življenje je bil pripravljen predstaviti tudi bralcem Stika.

Jaka, kaj je botrovalo
temu, da si se odločil za
Srednjo elektro-računalniško šola Maribor, smer
elektrotehnika?
V bistvu me je elektrotehnika zanimala že
v osnovni šolo, že takrat
sem se udeleževal različnih tekmovanj s področja
robotike. Nisem imel specifičnih želja, razmišljal
sem, da bom v primeru
vpisa na gimnazijo še nadaljnja 4 leta čakal in razmišljal, kaj bi rad počel.
Tako pa sem z vpisom na
elektrotehniko videl odprte možnosti za nadaljnji študij, hkrati pa s tem

Kaj bi lahko po tvojem
mnenju naredilo elektrotehniko kot program bolj privlačno,
priljubljeno pri bodočih
dijakih?
Ko sem se sam odločal za elektrotehniko, sem
opazil, da je manj poudarka na elektrotehniki kot
na računalništvu, ki se bolj
promovira in povsod izpostavlja. Pravzaprav se o
elektrotehniki že nasploh
manj ve. Predvidevam, da
se novinci bojijo teorije,
računanja uporov ipd., v
bistvu pa je na obeh smereh prisotna tudi teorija,
ki se ji ne moreš izogniti.
Tudi v elektrotehniki je
potrebno obvladati osnove programiranja, npr. za
programiranje krmilnikov. Menim, da bi lahko
interes za elektrotehniko
povečali z večjo promocijo, nazorneje bi bilo potrebno pokazati, kaj vse je
mogoče z elektrotehniko doseči, katere dosežke elektrotehnike vsakodnevno uporabljamo in
kaj vse lahko posameznik
z znanjem elektrotehnike
naredi. Torej menim, da
bi bilo potrebno bolj izpostaviti, kako uporabna
je ta veda. Nenazadnje bi
lahko v okviru šole bolj izpostavili raziskovalno dejavnost s tega področja in

pridobim bolj specifična
znanja in poklic. Lahko bi
se odločil tudi za smer računalništvo, vendar me je
bolj zanimalo in privlačilo
fizično delo, kot je na primer spajkanje.
Sedaj ko počasi zaključuješ srednješolsko izobraževanje, ali je bila odločitev za elektrotehniko
pravilna izbira?
Ja, s svojo izbiro in
odločitvijo sem zelo zadovoljen, ena mojih najboljših življenjskih odločitev.
Na šoli se zelo dobro počutim in imam dobre pogoje za delo.

Intervju
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kaj vse se počne v okviru
programa elektrotehnika.
S čim se ukvarjaš, ko nisi
pri pouku?
Pri pouku sem v bistvu zelo malo, večino časa
posvečam robotiki, kjer se
pripravljamo za tekmovanja RoboCup. V ta namen
izdelujem robota, načrtujem, programiram. Sicer
pa raziskujem v okviru
raziskovalne dejavnosti in
pripravljam raziskovalno
nalogo. Zanima me tudi
glasba, igram klarinet pri
treh folklornih skupinah, z
njimi tudi veliko potujem.
Ko pa potrebujem oddih,
se prileže tudi kakšen film.
S katerimi dosežki s področja elektrotehnike se
lahko pohvališ? Kateri ti
pomenijo največ?
Največ mi pomenijo udeležbe na svetovnih tekmovanjih, to je
RoboCup na Japonskem,
v Kanadi, letos tudi v Avstraliji. Veliko mi pomeni
tudi osvojeno 2. mesto na
državnem nivoju za raziskovalno nalogo. Sicer pa
tudi priznanja s kakšnih
drugih tekmovanj, ki niso
neposredno povezana z
robotiko.
Kaj je RoboCup, na
kakšen način sodeluješ na

Intervju

omenjenem tekmovanju?
To je tekmovanje, kjer je
naprej potrebna izdelava
robota, nato sledi udeležba na regionalnem in
državnem tekmovanju.
Osvojeno prvo mesto na
državnem nivoju je vstopnica za udeležbo na svetovnem prvenstvu.
Sodelujem z izdelavo
robota, ki se mora samodejno premikati po labirintu in bo našel toplotne
žrtve, prepoznal črke in
odlagal različne pakete.
Sicer gre za ekipno tekmovanje,
individualna
prijava sploh ni mogoča.
Za to tekmovanje je zelo
pomemben dober tim oz.
»teammate«. Zanimivo
je, da sem pri raziskovalnih nalogah največ dosegel takrat, ko sem bil sam.
Sicer slednje pomeni več
dela, vendar je manj vložene energije v prepričevanje, začrtani cilji so bolj
jasni, manj je konfliktov.
Skratka, zdi se mi, da na
ta način lažje realiziram
svoje ideje, kar pa ne pomeni, da nisem odprt za
predloge drugih. Zato je
zelo pomembna ekipa, ki
se razume tudi na osebnem nivoju, ne le v stroki.
Ni skrivnost, da je tvoj
oče učitelj stroke na
SERŠ-u in mentor krožka robotike. Kakšno vlogo oz. koliko vpliva ima
na tvoje razmišljanje in
delo?
Moj oče je sicer elektro stroke, vendar uči računalniške vsebine. Na
mojo izbiro šole ni vplival.

Odločam se in razmišljam
z lastno glavo. Je pa gotovo prijeten občutek, če
imaš nekoga, na katerega
se lahko obrneš in mu tudi
zaupaš, saj ima vsaj približen pogled v stroko ter
lahko opozori na možne
težave ali izpostavi lastne
dvome. Cenim njegovo
mnenje, ne dela pa ničesar
namesto mene. Sicer pa
kot mentor na sestavo ekipe RoboCup nima vpliva,
ker gre za izbiro članov
prejšnje ekipe.
Kakšne načrte imaš za
prihodnost?
Sledim toku življenja;
kar mi je ponujeno, izkoristim. Tako sem v preteklosti obiskoval podjetniške delavnice in pridobil
nova znanja, udeleževal
sem se različnih tekmovanj, četudi nisem bil tako
pripravljen, kot bi si želel.
Včasih je za uspeh potrebno tudi malo sreče. Moje
življenje je potovanje in
improvizacija. Izkoristim
vse priložnosti, ki so mi
ponujene, saj se ob tem
vedno znova nekaj naučim in pridobim dodatne
izkušnje, ki jih lahko izkoristim pri svojem delu.
Skratka, pomembno se mi
zdi zavedanje, da ničesar
ne zamujam in obžalujem.

in, kot sem že omenil, izkoristim vse, kar mi je
dano na moji poti. Stvari ne počnem, ker bi jih
moral, pač pa poskušam
v vsem, kar počnem, tudi
uživati. Naredim tisto, kar
si želim. Tako sem si na
primer v preteklosti želel
igrati kitajski instrument,
zato sem si ga kupil in se
naučil igrati nanj.

Če bi ti zlata ribica lahko
izpolnila tri želje, katere
bi bile?
(molk …) V bistvu specifičnih želja nimam in
sem zadovoljen s svojim
življenjem. Sproti delam
na uresničitvi lastnih idej

Kaj bi sporočil prihodnjim generacijam, ki kolebajo nad odločitvijo,
ali nadaljevati šolanje na
SERŠ-u?
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SERŠ priporočam vsem,
ki jih elektrotehnika in
računalništvo zanimata.
Šola ponuja veliko možnosti individualnega razvoja, veliko krožkov, kjer
pridobiš dodatna znanja
in delaš na lastnih idejah.
Tudi raziskovalna dejavnost ponuja možnosti, da
delaš točno to, kar te zanima, šola pomaga tudi
pri nabavi materiala, ki
ga morda potrebuješ. Če
zaključim, SERŠ je šola
priložnosti.

Intervju

Intervju

Vdihnem, izdihnem in se prepustim …
Zberemo si sovoditelje,
dobimo besedilo, potem
pa samo vadimo, vadimo in še enkrat vadimo.
Najhujše so generalke, saj
smo vsi zmedeni in živčni,
po možnosti pa gre še kaj
narobe, ampak na koncu
prireditev vedno dobro
izpeljemo.

Intervju s Kajo Kmetec
Kaja obiskuje 4. letnik Srednje elektro-računalniške šole
Maribor in se precej vključuje v šolske dejavnosti. To je
tudi razlog, da jo malo bolje spoznamo in izvemo, kako
potekajo priprave na vodenje informativnih dnevov.
Kaja, kdaj si se začela zanimati za dejavnost, pri
kateri te velikokrat vidimo na šolskem odru, ko
vodiš prireditve?
Oder me spremlja že
od mladih nog. Bila sem
plesalka, zato sem veliko
časa preživela pod žarometi. Ker pa se mi je zgodila nesreča, poškodba kolena, sem se morala temu
odpovedati. Sama zase pa
vem, da imam žilico za
igro in nastopanje, zato si
želim biti del tega dogajanja. Moj cilj je, da enkrat
postanem novinarka ali
voditeljica svoje oddaje.
No, ker pa imamo dobre
profesorice in prepoznajo dijake, ki smo sposobni prevzeti tako odgovornost, kot je predstavitev

šole, sem se tudi sama znašla na SERŠ-evem odru.
Kaj te pri tem najbolj veseli?
Hm, kaj me najbolj
veseli? Verjetno to, da
spoznavam nove prijatelje
in posledično tudi samo
sebe. Vse, kar se dogaja na
pripravah in v zakulisju, je
nekaj čarobnega, na informativnih dnevih imamo
vsi isti cilj: želimo narediti najboljši vtis na bodoče
dijake. Moji najljubši trenutki so, ko se med pavzo vsi zberemo, si zapojemo in zaigramo različne
pesmi. To je tisto pravo
vzdušje.
Kako potekajo priprave?
Ja, priprave se začnejo
približno en mesec prej.

Intervju

Kako dolgo že vodiš prireditve na SERŠ-u in ali
se kljub izkušnjam pojavi trema?
To počnem že štiri
leta. Ja, trema vsekakor je,
ne glede na izkušnje. Ko se
vrti uvodna špica, se začnejo tresti roke in noge, to
je povsem normalno. Ko
pa stopim na oder, vdihnem, izdihnem, zaupam
sama sebi in se prepustim.
Kako pomagaš prvim letnikom, ki še niso tako
izkušeni?
Pravzaprav jih pripravljam enako kot sebe;
vse skupaj je treba povezati v neki hec in smeh,
da živčnost in nervoza izgineta. Treba jih je dobro
pripraviti, ampak previdno, da jih ne prestrašimo
preveč. (smeh) Sama vem,
kako je bilo pri meni, ko
sem prvič stopila na oder,
sam strah me je bil. Ampak bila sem pripravljena
na vse …
Česa te je med nastopom
najbolj strah?
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Strah je lepa reč, pravijo. Glede na to, da imamo besedila na tabličnih
računalnikih, me je ves
čas napovedovanja strah,
da bi se tablica ugasnila ali
da bi se program zaprl in
bi tako ostala brez besedila. Potem pa pridejo še
takšne malenkosti, kot je
strah pred tem, da bi se mi
začelo kolcati ali da bi začela kihati. (smeh) Res ne
vem, kaj bi v tem primeru
naredila.
Kakšne so nagrade za
sodelovanje?
Zame osebno je največja nagrada, ko vidim
velik vpis prvih letnikov.
Takrat vem, da sem se
dobro odrezala. Mentorica mi podeli dva prosta dneva, pri slovenščini
dobim odlično oceno za
sodelovanje, od šole pa
prejmem brezplačni izlet.
Letos gremo na primer na
rafting in ogledali si bomo
novo podjetje v Ribnici.
Kaj svetuješ bodočim dijakom, ki bodo kdaj vodili šolske prireditve?
Svetujem jim, naj se
čim bolj vživijo v vlogo,
naj dajo vse od sebe in naj
pustijo dušo na odru.
Kaja, najlepša hvala.
Hvala tudi tebi.
 KLAUDIJA MOLIČNIK

Vtisi o šoli

Moje življenje
Sem Teo, rodil sem se
v Mariboru. Že od malega sem rad raziskoval. Tri
leta sem obiskoval vrtec.
Najprej v Slivnici, potem
pa na Teznu.
Pri šestih letih sem začel hoditi v osnovno šolo
v okolici Maribora. Tukaj sem treniral nogomet,

kasneje pa obiskoval gasilske vaje in igral šah. V
tem času smo se preselili
na novo lokacijo, kjer živimo zdaj. V osnovni šoli
sem bil odličen učenec.
Med zadnjimi osnovnošolskimi počitnicami
sem šel prvič delat in si
nabiral izkušnje v podjetju

Henkel.
Po osnovni šoli sem
se vpisal na Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor, program računalniški tehnik. Prvi letnik sem
končal z odličnim uspehom, sedaj pa obiskujem
drugi letnik.
Trenutno ne treniram

SERŠ je zame prava izbira

ničesar, v šoli se udeležujem različnih dejavnosti,
vendar bi želel resneje trenirati plavanje, da bi se
lahko udeleževal tudi plavalnih tekmovanj.
 TEO, 2. LETNIK

Zdi se mi, da imajo nekateri sovrstniki pomisleke glede vpisa na SERŠ, ker slišijo
govorice o tem, koliko je nasilja na šoli. Govori se, da se
je potrebno dokazati, da moraš biti močan, sicer se bodo
drugi dijaki norčevali iz tebe.
Iz osebnih izkušenj in izkušenj mojih sošolcev lahko
zatrdim, da ni tako. Na šoli
se počutim odlično. Na SERŠ
sem se prepisal po tem, ko se
na prejšnji šoli nisem počutil
jaz in sem že po enem tednu
vedel, da to ni prava izbira
zame. Ob prihodu na SERŠ
sem se že prvi dan počutil
kot doma. Sošolci in profesorji so me sprejeli in veselim
se nadaljnjega šolanja.
Če vam kdo govori, da
vas bodo na tej šoli ustrahovali, jih nikar ne poslušajte.
Sledite svojim sanjam, saj je
SERŠ odlična šola, ki vas bo
podpirala na vaši poti.
 ADEM NASUFI
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Ob prihodu na SERŠ ...
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Moj najljubši predmet – odgovarjajo dijaki 3. bt
Rad imam angleščino;
menim, da mi bo znanje
angleščine v življenju
prav prišlo, sploh ko
bom iskal službo.
Danijel
Rad imam vse strokovne predmete, saj se učimo o omrežjih, instalacijah, krmiljih, programiramo, vse to pa me
zelo zanima.
Primož
Moj najljubši predmet
je UPN (Upravljanje s
programljivimi napravami). Učimo se programiranja v C++; to je
zdaj postalo moj hobi.
Rok
Najbolj všeč mi je NRS
(Načrtovanje in razvoj
spletnih aplikacij). Pri
teoriji se naučimo, kako
oblikovati spletne strani, pri praksi pa jih tudi
kreiramo. Z do sedaj
pridobljenim znanjem
bi si že lahko postavil
svojo spletno stran.
Luka

Najbolj všeč mi je PRO
(Programiranje),
saj
tudi sam programiram
doma, ko imam čas.
Všeč mi je, da lahko
uporabimo svoje znanje
in ga še nadgradimo. S
programiranjem lahko
ustvariš vse, kar si zamisliš, če le uporabiš
svojo radovednost in
kreativnost.
Mitja
Zelo rad imam športno
vzgojo, saj igramo nogomet, rokomet, odbojko, košarko; košarko
imam najraje. Všeč mi
je tudi, da gremo včasih
v fitnes.
Robert
Moj najljubši predmet
je angleščina, saj se učimo novih angleških besed in slovničnih pravil.
Ker jo dobro znam, se
mi ni treba učiti.
Žan

Všeč mi je slovenščina,
predvsem književnost,
saj spoznavamo dela
slovenske in svetovne
književnosti, dela, ki so
krojila našo zgodovino. Z njimi širimo naša
obzorja.
Mitja
Zanimiv predmet je
IEK (Izdelava električnih in komunikacijskih
instalacij), saj izdelujemo praktične povezave,
npr. priklop vtičnice v
stanovanju.
Anej
Poleg
programiranja
so mi všeč tudi podatkovne baze, čeprav pri
tem predmetu ravno ne
blestim. Se pa počutim
dobro in rad delam.
Jaša

Hitro mi minejo ure
SEL, saj se učimo o različnih elektrotehniških
postopkih, elementih in
povezavah. Ni mi žal,
da sem izbral to smer.
Kristian
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Izdelki dijakov
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Dijaki pripravili naloge za preverjanje znanja pri
slovenščini
Pred pisnimi preizkusi znanja se velikokrat zgodi,
da se dijaki začnejo učiti prepozno oziroma tik pred
zdajci. Sledijo slabše ocene, učni neuspeh in splošno
nezadovoljstvo. Ena izmed možnosti, da se omenjeno
prakso nekoliko spremeni ali vsaj omili, je ta, da se dijake povabi k pripravi različnih tipov nalog za preverjanje znanja. Dodatna motivacija so gotovo morebitne
»bonus točke« ali celo ocena, če so pripravljene naloge
na ustreznem nivoju in zadostijo določenim kriterijem,
npr. raznoliki tipi nalog, jasnost, jezikovna ustreznost in

preverjanje znanja, ki ga želimo preverjati.
V ta namen so dijaki pripravili različne naloge pri
pouku slovenščine, ki smo jih nato pregledali, komentirali njihovo ustreznost in reševali tiste, ki so zadostile že
omenjenim kriterijem.
Odziv dijakov je bil zelo pozitiven, ugotovili pa so,
da sestavljanje preverjanj znanj in pisnih preizkusov ni
tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

Nekaj odzivov oziroma spoznanj dijakov 1. at:
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Za dobre naloge je potrebno veliko
predznanja. Potrebno je ločiti med
pomembnim in nepomembnim. Naloge
sem rešil presenetljivo hitro, saj sem
večino znanja pridobil že pri sestavljanju.
Jan Dolšak
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Reševal sem naloge, ki so jih sestavili
sošolci, in ugotovil, da so bile kar dobro
sestavljene in zelo podobne tistim, ki jih
sestavi učitelj. Drugače je reševati naloge,
če veš, da so jih naredili sošolci.
Blaž Bračko

a veliko
ebneg ti je
r
t
o
p
ašanj je
ošteva
nje vpr je snovi. Up tudi sami
a
lj
v
a
t
Za ses in poznavan vprašanja
znanja da znamo na iti.
r
no,
odgovo
potreb
ezoci
Tian Kn

Pri sestavljanju nalog sem ugotovil,
da je moje znanje slovenščine
pomanjkljivo.
Aljaž Poropat
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Ekskurzije

Trst
14. septembra smo se dijaki 3. ag in 4.ag odpravili na izlet v severovzhodno Italijo, natančneje v
Trst, nekoč največje slovensko mesto.
Ob sedmih zjutraj smo si pot krajšali s
predvsem domačo glasbo. Kljub temu smo zaradi zgodnje ure nekateri
še lahko malo oddremali
in pot je kar hitro minila.
Čeprav je bil ogled Terezijanske četrti, Svetih jam in
gradu Socerb kar zanimiv,
menim, da je večina sošolcev uživala predvsem v
zaklonišču Kleines Berlin
in Poštnem muzeju srednje Evrope.
Zaklonišče Kleines
Berlin je kompleks protiletalskih zaklonišč, ki so

jih uporabljali med drugo svetovno vojno, v središču Trsta. Kot več drugih tovrstnih zaklonišč
v mestu je ta izkopan v
enem od mnogih tržaških gričev, Škorklji. Glavni vhod je bil proti koncu
stoletja ponovno odprt na
pobudo Tržaškega Alpinističnega Kluba CAI, ki
je začel na lastne stroške
dolgoletno rekonstrukcijo. Vidno je, da dela še
trajajo, a od leta 2000 dalje so glavni rovi odprti za
obisk, seveda v spremstvu
izvedencev. Navdušila nas

Ekskurzije

je avtentičnost celotnega
kompleksa, zgodbe, ki so
nam bile predstavljene, in
pa tudi hlad, ki je na takšen soparen dan še kako
prijal.
Poštni muzej srednje
Evrope je v zgodovinski
Poštni palači v Trstu. Oddelek pošte je prijeten in
poučen. Ogledali smo
si lahko poštarske torbe, prve znamke, žige itd.
Najbolj zanimiv del muzeja je bil oddelek telefonije.
S starimi, med seboj povezanimi telefoni smo se
lahko tudi sami poigrali,
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kar nas je navdušilo.
Po premoru za malico
in nekaj skupinskih slikah
smo se odpravili še proti
Svetim jamam, potem pa
smo se utrujeni, a polni
prijetnih vtisov napotili
domov.
 TINA KOSTANTINOVIČ

Ekskurzije

Gimnazijci obiskali bivše dijake SERŠ-a v Avstriji
V četrtek, 22. novembra 2018, smo se dijaki 3.
ag odpravili na strokovno
ekskurzijo v Lonč, nemško
Deutschlandsberg. Tam
smo si ogledali podjetje
Logicdata, kjer so zaposleni bivši dijaki SERŠ-a. Po
treh dolgih jutranjih urah
pouka smo se odpravili na
pot. Na poti skozi našo severno sosedo smo opazovali njeno stran Karavank
in pokrajino, dokler nismo prispeli v Lonč na sedež podjetja Logicdata.
To moderno tehnološko podjetje se ukvarja

s proizvodnjo prilagodljivega pohištva. Proizvajajo razne komponente
(krmilne naprave, kontrolne panele, dodatke in
pogonske gredi) za prilagodljive mize in postelje.
Modele obeh proizvajajo
tudi sami. Na voljo imajo
tudi napravo, imenovano
LOGIClink, ki s pomočjo
tehnologije NFC omogoča
poenostavljeno upravljanje podjetja. Uslužbenci
so nas prijazno sprejeli in
nam ga razkazali. Razložili so nam potek delovanja in pokazali proces

razvoja njihovih produktov. Nekatere smo lahko
tudi preizkusili. Povedali
so nam, da sami delov ne
izdelujejo, ker je v Avstriji
samo sedež podjetja, temveč jih izdelujejo na Kitajskem, Slovaškem in na
Madžarskem. Svojo podružnico imajo tudi v Mariboru, kjer se ukvarjajo s
t. i. R&D (Raziskovanje in
Razvoj, angleško Research
and Development).
Videli smo tudi njihove konferenčne sobe, poseben prostor za počitek,
njihov razvojni laboratorij
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s tiskalniki 3D in prototipi, knjižnico in skladišče. Sledil je čas za kosilo, nato smo se odpeljali
proti domu. Peljali smo se
po cesti B76, s katere smo
lahko opazovali pogorje
Golice, nemško Koralpe.
Ko smo prečkali Radeljski
prelaz, smo bili spet v Sloveniji, polni lepih vtisov in
z novo, zanimivo izkušnjo.

Ekskurzije

 TILEN BRODNIK

Potovanja

V Amsterdamu
V soboto, 15. septembra 2018, sva se sošolca Tim in Martin odpravila v Amsterdam. Odšla
sva na izobraževanje oziroma na sejem IBC, na katerem sva si želela ogledati tehnologijo s področja
filma in televizije. Sejem
velja namreč za najvplivnejši dogodek na področju medijev, zabave in
tehnologije.
V Amsterdam sva v
zgodnjih jutranjih urah
odletela z letališča v Gradcu. Let sva imela ob 6.00,
na Dunaju sva morala
prestopiti. V Amsterdam
sva prispela okoli 10.00.
Takoj sva se odpravila na
sejem, kjer sva imela kaj

videti! Na sejmu sva se
zadržala ves dan, v hotel
sva šla šele ob 20.00. Po
kratkem oddihu sva povečerjala, nato pa se odpravila spat, saj sva vedela,
da bo tudi naslednji dan
naporen.
Naslednji dan sva
vstala ob 8.00. Po zelo dobrem zajtrku sva se z avtobusom odpravila na prizorišče sejma. Tam sva bila
približno do 16.00, nakar
sva se odločila, da greva
v mesto. Nad Amsterdamom sva bila navdušena;
mesto je zelo odprto in
sproščeno, slišala in videla sva veliko tujcev. Ves
popoldan sva preživela v
mestu, fotografirala in

Potovanja
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Najbolj so naju navdušili:
Blackmagic 4K Pocket Cinema
Camera
The Future Zone
Canon EOS R Mirrorless Camera
RedShark Connect
Adobe
Atomos Sumo19
Nikon Z7

snemala. Največji vtis so
na naju napravili amsterdamski kanali, Dam Square, Kraljeva palača in Rdeča četrt. Nato sva se odločila, da bova jedla v Hard
Rock Cafeju. Hrana je bila
zelo dobra. Proti večeru
sva se z vlakom pripeljala do hotela in odšla hitro
spat, saj sva hotela zadnji
dan kar se da izkoristiti.
Tudi zadnji dan sva
preživela na sejmu in v
mestu. Let domov sva
imela ob 19.45, na letališču sva bila že uro in pol
prej, kjer sva čas izkoristila za nakup daril za domov

in večerjo. Prestopiti sva
morala v Frankfurtu, kar
naju je malo skrbelo, saj
gre za največje in najprometnejše letališče v Evropi. Vse se je srečno izteklo,
približno ob 23.05 sva pristala v Gradcu.
Potovanje je bilo zelo
super! O njem se večkrat
pogovarjava in si želiva,
da bi šla še enkrat. Ker sva
se dobro razumela, sva se
odločila, da bova šla še na
kakšno skupno potovanje.
Svet je velik …
 MARTIN GROSEK, TIM COF
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ŠENZEN: Googla sicer nimajo, drugo pa: ni, da ni

Šenzen je mesto na
Kitajskem, ki meji na
Hongkong in je v bližini
morja. Mesto je bilo v preteklosti ribiški kraj, vendar je medtem prerastlo v
12-milijonsko mesto. Gre
za neverjeten podatek, ki
sem ga preveril pri ljudeh,
ki tam živijo. Mesto se je v
teh 50 letih tako povečalo,
kot se naša Slovenija ne bo
v naslednjih 500 letih.
Takoj ob vstopu na
Kitajsko kot turist naletiš
na prvo oviro, tj., da na
Kitajskem ni Googla, Facebooka, Snapchata itd.,

saj imajo svoje različice
teh spletnih strani. Obstajajo pa aplikacije VPN,
s katerimi lahko »naše«
strani uporabljate.
Ovira številka 2:
angleščina. Zelo malo Kitajcev zna angleško, nekatere restavracije, ki nimajo prave kitajske hrane,
imajo zaposlenega enega
natakarja ali natakarico,
ki zna angleško. Običajno
so to študenti, enako velja
za receptorje v hotelih. V
restavracijah s pravo kitajsko hrano pa nimajo ne
angleškega jedilnika in ne

Potovanja

angleško govorečega osebja, zato je treba uporabljati veliko telesne govorice, saj so tudi prevajalniki
v kitajščino zelo slabi. In
če smo že pri hrani, problem je dobiti tudi vilice,
saj s tem priborom jedo
samo otroci do četrtega
ali petega leta starosti, od
takrat dalje pa se učijo jesti s palčkami. Če boste s
Kitajci na skupnem kosilu, boste ob uporabi vilice
hitro dobili prošnjo za fotografijo :).
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Promet
Najlažja rešitev za hitro potovanje je podzemna
železnica. Za razdaljo 10
kilometrov je potrebno
odšteti 23 centov. Tudi če
vlak zamudi, že v treh minutah pripelje drugi. Vožnja s podzemno je tudi
prijetnejša kot s taksijem.
Cestni promet se močno
razlikuje od našega. Če
bi denimo Evropejci ali
Američani vozili po kitajskih cestah, bi se nesreča
zgodila najbrž v 10 sekundah. Njihov cestni promet
je težko opisati, potrebno

Potovanja

po jezerih, tudi lačni ne
boste, saj so v bližini vsaj
tri restavracije.

ga je doživeti. Treba pa
je priznati, da imajo zelo
moderne avtomobile, novejše BMW-je, audije ipd.
Tudi njihove znamke avtomobilov so videti odlično. Najstarejši model
avtomobila na Kitajskem
je star približno 5 let, tako
da starejših vozil v Šenzenu ne boste videli.

Hrana
Tako kot vozovnica za
podzemno je tudi hrana
na Kitajskem poceni. Za
kosilo s pijačo je potrebno odšteti okrog 8 evrov;
obroki so ogromni in nasitni. Od mesnih jedi je
najbolje jesti govedino,
saj hrana na Kitajskem ne
vsebuje kosti, kot jih npr.
piščanec. Tudi če pri nas
ne jeste govedine, vam bo
na Kitajskem všeč. Za prilogo pa je najbolje izbrati riž. Naročiti je mogoče
tudi »noodle« z govedino in zelenjavo, vendar
se zna zgoditi, da bo zelenjava v večini primerov
pekoča. Tudi piščanec je
zelo okusen. Restavracije
hitre hrane, kot so McDonald‘se, Burger King, Pizzahute … odsvetujem, saj

je nujno poskusiti lokalno hrano. Kitajska hrana
je sicer v večini primerov
precej pikantna, zato je
treba biti pri naročanju
zelo previden. Je pa po
mojem mnenju hrana, ki
jo pripravijo na ulici, najboljša izmed vseh.

Ping An Finance Centre
Gre za drugo najvišjo stavbo na Kitajskem in
četrto najvišjo na svetu.
Visoka je 600 metrov in
vožnja z dvigalom do vrha
traja okrog 1 minuto, kar
pomeni, da dvigalo potuje
s hitrostjo 10 m/s, kar pa
je že hitrost, pri kateri se
čuti pritisk v ušesih. Pred
vzponom z dvigalom je v
krajšem videoposnetku
predstavljena
evolucija
mesta. Na vrhu je največji

izziv pogled navzdol in
fotografiranje. Da pa je
obisk stavbe še bolj zanimiv, si je mogoče ogledati
tudi razstavo egipčanskih
artefaktov.
Quyang Road
Gre za največjo kitajsko elektronsko tržnico, kjer je mogoče kupiti
najrazličnejše elektronske
izdelke: drone, zvočnike,
ovitke za telefone ... Ni, da
ni, bi rekli pri nas. Zvečer
pa lahko uživate ob osvetljenih nebotičnikih.

Znamenitosti
Windows of the World
Windows of the
World je park v velikosti
480.000 kvadratnih metrov, v katerem so največje
znamenitosti sveta v pomanjšani obliki, na primer
Manhattan, New York v
letu 2000, ko sta Dvojčka še stala (stolpa, ki sta
bila porušena v terorističnem napadu), majevski
tempelj, Eifflov stolp, Big
Ben, egipčanske piramide, ruski zid itd. V parku
so zastopane znamenitosti
43 držav. Amerika jih ima
največ, in to kar 11, zato
ne nasedajte povprečnemu času ogleda 2 –3 ure.
Če si želite park resnično
ogledati, potrebujete vsaj
pol dneva. Čas v parku si
je mogoče krajšati z različnimi dejavnostmi, kot
so z lokostrelstvo, vožnja
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Potovanja

Križarjenje po vzhodnem sredozemlju s Costo Delizioso

28. oktobra smo se s
turistično agencijo Pozejdon odpravili na pot do
bližnjih Benetk. Na poti
nas je spremljal dež, vendar se z vremenom ni nihče obremenjeval. Ko smo
po dolgih šestih urah vožnje na avtobusu končno
prispeli v deževne Benetke, smo v pristanišču zagledali ogromne križarke in
ena izmed teh je bila tudi
naša. Po vkrcanju na ladjo se je pričelo celodnevno raziskovanje ladje ter
njenih skritih kotičkov,
barov, igralnic, restavracij. Vodič nas je okoli šeste
ure zvečer obvestil, da
predvidenega izkrcanja
danes ne bo in da se bomo
izkrcali šele naslednji dan
ob desetih zvečer. Ta vest
je vse potnike na ladji presenetila in hkrati šokirala,
marsikoga tudi razočarala. Nato pa je isti večer sledil še en šok. Kapitan je bil
primoran spremeniti celoten potek križarjenja, torej

destinacij, ki naj bi jih obiskali. Načrt križarjenja,
zaradi katerega smo se kot
družina tudi odločili, da se
križarjenja po zahodnem
Sredozemlju udeležimo, je
bil takšen: dan po izplutju
naj bi obiskali Bari v Italiji, naslednji dan Krf, nato
Santorini, Atene, sledil bi
dan plovbe do Dubrovnika in povratek v Benetke.
Spremenjeni načrt poti je
zajemal Katakolon, Krf,
Argostoli in Dubrovnik,
dva dni pa naj bi preživeli
na morju.
Ko smo naslednji dan
ob 22:00 končno izpluli, je vse na ladji zaživelo.
Čutila se je boljša energija
med ljudmi, odprle pa so
se tudi trgovine na ladji, ki
so odprte le v času plovbe.
Naslednji dan smo se prebudili v prečudovito sončno in vroče jutro na morju
v bližini otoka Krf. Na Krf
smo prispeli okoli enajste
ure dopoldan. Nato smo
se odpravili v center mesta

Potovanja

Krf. Ogledali smo si mesto, opravili nekaj nakupov,
raziskali ulice ter se na
koncu odpravili še na Staro trdnjavo nad mestom.
Sledil je dan v Katakolonu, kjer smo se po zajtrku
v samopostrežni restavraciji na vrhu ladje odpravili na enourno avtobusno
vožnjo do prizorišča, kjer
so se začele prve antične olimpijske igre, torej v
Olimpijo. Ko smo si ogledali kraj, kjer se prižge
olimpijski ogenj in od tod
potuje po svetu, smo se
odpravili še v muzej. Popoldan je sledil oddih na
bližnji plažo in kopanje v
grškem morju.
Sledil je voden izlet
po kraju Argostoli in samostojno
raziskovanje
tega rajskega otoka. S taksijem smo se zapeljali
na eno izmed plaž in tam
preživeli kakšno uro, nato
pa smo se peš odpravili
proti ladji. Prav ta enourni sprehod do ladje je bil
moj najljubši del. Na poti
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smo prečkali nekaj zelo lepih kotičkov, kjer se voda
iz morja kot slap preliva v
predore, ki potekajo pod
otokom.
Dubrovnik je bila
naša zadnja destinacija, za
katero je bil predviden postanek. Čeprav sem Dubrovnik že obiskal, sem se
odpravil v staro mestno
jedro na ulico Stradun
in na obzidje. Sledil je še
zadnji večer na ladji Costa
Deliziosa, zadnja predstava v gledališču, še zadnji
poizkus sreče v igralnici.
Kljub slabemu začetku in grenkemu spoznanju, da nismo obiskali Santorinija in Aten, ki
sem se jih najbolj veselil,
mi bo križarjenje s Costo Delizioso ostalo v lepem spominu, saj je konec
koncev že sama križarka
pravo doživetje.
 BLAŽ ŠEGA

Ustvarjalnost in raziskovanje

Hobi Blender

Eden izmed mojih
hobijev je uporabljanje
brezplačnega in odprtokodnega računalniškega
programa za ustvarjanje v
3D-tehniki. Blender podpira modeliranje, animiranje, simulacije, upodabljanje, sestavljanje, sledenje gibanju in urejanje videoposnetkov ter ustvarjanje iger. Blender je javni

mednarodni projekt, ki so
ga pomagali izdelati številni znanstveniki, študentje,
strokovnjaki VFX (vizualnih efektov), animatorji,
igralci iger, umetniki in
drugi strokovnjaki.
Z Blender-jem se
ukvarjam tri leta, znam
ustvariti že kar nekaj reči.
Ugotavljam pa, da mi
manjka še veliko veliko

znanja. Že od malega sem
se rad igral s kockami
Lego in ustvarjal. Tako
lahko svojo kreativnost izrazim tudi v Blender-ju.
Nekaj reči, ki sem jih
ustvaril v Blenderju.
 LUKA MAJER

Raziskovalna naloga
Raziskovalne naloge
na naši šoli so zelo dober
način dodatnega dela za
zainteresirane in tiste, ki
želijo dosegati višje cilje.
Nalog je več vrst, od preprostih predstavitev določenih tem do bolj zapletenih projektov, ki vsebujejo
napredno tehnologijo. In

ravno za te namene je šola
opremljena z naprednimi
stroji za izdelovanje integriranih vezij ter tudi tiskalnikom 3D.
Kot dijak raziskovalec, ki pripravlja raziskovalno nalogo, sem zelo
zadovoljen, da mi šola
nudi ustrezno podporo in

pomoč strokovnih profesorjev. V mojem primeru
gre za »naročni računalnik« oziroma moč enoploščnega računalnika na
dosegu roke. Šola je ponudila dostop do vse opreme, ki jo ima, in mi je tako
na voljo za uporabo. Pri
nalogi mi pomagata tudi
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dva dijaka.
Pri izdelovanju te naloge zelo uživamo, saj se
na ta način učimo veliko
novih stvari.
 MATEJ HABJANIČ

Ustvarjalnost in raziskovanje

Predaja ključa

Ponosni novi varovalci šolskega ključa – 3. br
V petek, 18. 5. 2018, je v
šolski telovadnici potekala
predaja ključa, ki so jo priredili dijaki 4.cr, lanskoletni nosilci ključa. Turnir
za ključ je bil sestavljen
iz štirih iger. Prva igra je
potekala tako, da so organizatorji zavrteli pesem,
tekmovalci pa so morali uganiti naslov in izvajalca skladbe. Naša ekipa
3. br je uganila izvajalce
prve pesmi: Frajkinclarje.
Izvajalca in naslov druge
(Childish Gambino: This
Is America) in tretje pesmi (AC/DC: T.N.T.).
Po prvem krogu so bile
ekipe dokaj izenačene,
vendar se je že v drugem
krogu ločilo zrnje od plev,
le tri najbolj zagnane ekipe so pokazale spretnosti
pri plesnih točkah in se
uvrstile v tretji krog tekmovanja ter tako ostale v
borbi za zmago. K temu
je precej pripomogla tudi
moja malenkost. Za soplesalko sem si izbral ravnateljico, ki je odlično zaplesala z mano dunajski
valček z malo prirejeno
koreografijo. Tekmovalci,
ki niso našli soplesalke, so
bolj klavrno improvizirali.
Tretja igra je potekala
tako, da je en tekmovalec iz vsake ekipe izžrebal filmskega ali risanega
junaka, ostala dva pa sta
se posvetovala in poskusila uganiti naslov junaka. Prva je začela ekipa 3.
br in v pičlih 9 sekundah

Predsednica 3. br Klaudija Moličnik in zmagovalna ekipa: Uroš Kaučič, Mellany Leonore Zadravec,
ključ drži Tomaž Kačičnik

ugotovila pravilno rešitev.
Dobili smo namreč nalogo, da uganemo Kapitana
Amerike. Drugi dve ekipi
sta morali uganiti Toma in
Jerryja ter Shreka.
Zadnja igra je bila sestavljena kot kviz, vprašanja so bila predvsem v
povezavi s SERŠ-em in

Predaja ključa

profesorji na šoli. Tako
je bilo treba uganiti težo
profesorja Kladnika, višino profesorja Waldhütterja, ugotoviti, kaj uči profesorica Pivko, uganiti število učilnic na šoli, napisati
priimek ravnateljice, priimek knjižničarke, napisati, ali sta profesorja Romih
in Dežman obiskovala
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SERŠ in ali profesor Feguš uči predmet ODE. V
tej igri se je najbolje odrezala naša ekipa in v zadnji
igri za tri točke premagala
ekipo 3. bt. Tako je 3. br
postal novi nosilec zlatega
ključa SERŠ-a.
 UROŠ KAUČIČ

Hrana

S hrano do boljših ocen
Tukaj je enajst najbolj zdravih živil za nas:
Študentska hrana je sestavljena iz raznih oreščkov in suhega sadja ter
vsebuje veliko beljakovin in zdravih maščob.

Na internetu sem zasledila
članek, ki govori o prehrani za študente in dijake.
Pri predmetu angleščine smo se posvetili temi
zdravje in v več pogledih
izrazili svoje mnenje, kako
hrana in rekreacija vplivata na naš sistem učenja ter
samo zbranost.
Članek je napisan v
angleščini in govori o hrani, ki krepi naše umske
sposobnosti in zbranost.

Zrna različnih vrst pomagajo izboljšati zbranost in osredotočenost.

Če pomislimo, nam nekatera hrana s tega seznama
resnično poveča zbranost
in moč do učenja, čeprav
nam kdaj do tega ni. Zato
poskusite pred učenjem
pojesti kakšno živilo s
tega seznama in zmožnost
učenja se vam bo gotovo
izboljšala. Poimenovanje
»študentska hrana« ima
svoj razlog.

Mastne ribe (večinoma losos) vzpodbujajo zdravo delovanje možganov.
Sem sodijo tudi soja, orehi in njihova olja.
Borovnice omogočijo povečanje kratkotrajnega spomina.
Paradižnik pomaga pri poškodbah. Najboljši je kuhan z malo olja.
Jajca preprečijo krčenje možganov. Vsebujejo veliko vitamina B, enako
piščanec in ribe.
Črni ribez pomaga zmanjšati tesnobo in stres. Vsebuje veliko vitamina C.
Bučna semena pomagajo izboljšati spomin in širiti pozitivno razpoloženje.
Brokoli izboljšuje intelektualno sposobnost.
Žajbelj pomaga povečati spomin in zbranost. Najbolj pomaga kot eterično olje.
Orehi različnih vrst zaščitijo možganske funkcije.

 KLAUDIJA MOLIČNIK

Prehrana Bobbyja Fischerja – svetovnega
šahovskega prvaka

Dober primer pravilne prehrane za boljše razmišljanje je Bobby Fischer, ki je bil edini ameriški šahist, ki
mu je uspelo osvojiti svetovni šahovski prestol.
Pred večino tekmovanj je pojedel jogurt, sir, črni
kruh in slanik ter spil jabolčni sok, pomarančni sok in

grozdni sladkor. To je jedel, da je v sebe dobil dovolj vitaminov, ogljikovih hidratov in beljakovin.
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 TOMAŽ KAČIČNIK

Hrana

Zdravje

Kajenje ubija

Kajenje ubija,
kaditi je norija,
če kadiš, bo tvoje življenje polomija.
Za vsak cigaret, ki ga skadiš,
del življenja izgubiš.
Ker tri minute kajenja
je minus pet minut življenja.
Za cigarete denar mečeš stran,
zaradi kajenja si z dimom obdan.
In dim ljudem smrdi,
zato se s kadilci ne živi.
Se res splača od tega živeti,
zaradi tega smrdeti
in nečista pljuča imeti.
Je res vredno riskirati,
hitreje umirati,
svoje zdravje zatirati.
Nekega dne ti bo žal,
da si sploh prvo cigareto prižgal.
Ker ko dobiš raka,
te smrt na prvem ovinku čaka.
 ENEJ ARSEVSKI

Zdravje
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Obleka

v dveh prispevkih.

Obleka naredi človeka

Dijaki 1. letnika so pri pouku angleščine po spletu brskali po člankih na temo „You are what
you wear“. Našli so nekaj zanimivih trditev, ki sta jih Anej in Tilen v svoji raziskavi povzela
Nekateri ljudje oblačilu in stilu oblačenja pripisujejo manjši pomen, kot
ga le-to ima. Stil oblačenja določene osebe nam
pove veliko o osebnosti,
saj psihologija vpliva na
naš stil oblačenja. Nekaj
primerov:
Če oseba obdrži veliko
starih oblačil, to kaže na
to, da se drži preteklosti.
Če je stil oblačenja zelo nevtralen in se

izogiba dodatkom, pomeni, da je osebo strah privlačiti pozornost nase ali
da se počuti v svojem stilu
preveč udobno, da bi ga
spremenila.
Če se oblačimo v prevelika oblačila, pomeni, da
vidimo svoje telo takšno,
kot je bilo včasih, ali pa drugače, kot ga vidijo drugi.
Če se oblačimo neprimerno, pomeni, da iščemo pozornost.

Če se oblačimo premlado/prestaro za svojo
starost, pomeni, da hočemo izraziti starost, v kateri
se počutimo, da smo.
Če vedno nosimo delovna oblačila, zelo cenimo svoje delo oziroma delovne uspehe.
Če nosimo veliko oblačil z blagovno znamko, pomeni, da hočemo
s pomočjo oblačil pokazati, kolikšno je naše

premoženje oziroma želimo doseči, da bi nas okolica sprejela.
Dokazano je, da se
ljudje oblačijo tako, kot
se počutijo, Pravi način bi
bil, da bi se oblačili tako,
kot se želimo počutiti –
torej v oblačila, v katerih
bi se počutili močno ali
lepo, saj naša oblačila pošiljajo sporočilo naši okolici in nam samim.

Psihologi so raziskovali, ali obleka res naredi
človeka. To so poskusili
dokazati s pomočjo testov.
Raziskovalci so pred
kratkim odkrili, da so jih
testiranci jemali bolj resno, če so nosili bele halje.
Zanimivo je tudi, da
ima ženska na razgovoru

za pridobitev službe, ki je
oblečena bolj moško, večjo možnost, da bo dobila
željeno službo.
Hajo Adama in Adama Galinskija sta ugotovila, da individualci zgledajo in se hkrati tudi počutijo bolj profesionalno.
Ena izmed študij

eksperimentalne socialne
psihologije je odkrila zanimiv fenomen: če oseba
obleče plašč, za katerega
misli, da pripada zdravniku, je ob svojem delu
bolj zbrana. Če bo oblekla
plašč, za katerega misli, da
pripada pleskarju, ne bo
opazila te razlike. Galinski

navaja, da moraš oblačila,
ki jih nosiš, videti in začutiti do popolnosti oziroma
moraš v njihovo moč tudi
verjeti.
Lahko bi rekli, da obleka res naredi človeka.
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Šport

Šport na SERŠ 2016/17 in 2017/18
Dijaki SERŠ-a so aktivni športniki tako v posamičnih športnih disciplinah (atletika, športno
plezanje, badminton, alpsko smučanje, plavanje, športno streljanje, borilni športi …) kot
v ekipnih športih (košarka, nogomet, odbojka in rokomet). Naši dijaki so na posamičnih
občinskih in državnih tekmovanjih dosegli odlične rezultate.

Atletika
15. 5. 2017 – področno posamično prvenstvo za srednje šole v atletiki. Razvrstitve in rezultati:
Skok v višino: 1. mesto: 168 cm, Matjaž Korez
4x100 m : 1. mesto: 47,23, v postavi (Lucij Vrhovšek,
Žiga Gaber, Jure Golob, Luka Popovič Krajnc)
100 m: 2. mesto : 11,94, Žiga Gaber
400 m: 2. mesto: 55,70, Nejc Beber
3. mesto: 58,80, Matic Levačič
Skok v daljino: 2. mesto: 5,95 m, Patrik Kačič
2000 m: 3. mesto: 7:23, 93 Enej Kapun
Suvanje krogle: 3. mesto: 14,13 m, Luka Popovič Krajnc
7. 5. 2018 - področno prvenstvo za srednje šole v atletiki. Razvrstitve in rezultati:
100 m: 1. mesto : 11,43, Luka Popovič Krajnc
Skok v višino: 3. mesto: 171 cm, Matjaž Korez
Suvanje krogle: 2. mesto: 15,48 m, Vito Polenek
1000 m: 3. mesto: 2:51,10, Matic Levačič
400 m: 3. mesto: 57,09, Denis Fras
4x100 m štafeta: 3. mesto: 46,47, v postavi (Popovič

Šport

Krajnc, Vrhovšek, Zupanič, Drevenšek)
16. 5. 2018 – finale državnega prvenstva za srednje
šole v atletiki. Razvrstitve in rezultati:
Suvanje krogle: 1. mesto: 16,03 m, Vito Polenek (najboljši v državi)

Športno plezanje
25. 1. 2017 – državno srednješolsko prvenstvo v športnem plezanju:
2. mesto: Žan Janežič

Alpsko smučanje
15. 2. 2017 – področno prvenstvo v alpskem smučanju – veleslalom:
1. mesto: Žiga Jančič (starejši dijaki)
1. mesto: Matic Beber (mlajši dijaki)
1. mesto: ekipno (Žiga Jančič, Matic Beber, Tomaž Kajbič, Žak Mraček in Andrej Walter)
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6. 2. 2018 – področno prvenstvo v alpskem smučanju
– veleslalom:
2. mesto: Matic Beber (starejši dijaki)
3. mesto: ekipno (Matic Beber, Tomaž Kajbič in Nik
Domajnko)

Badminton
19. 1. 2017 – področno tekmovanje v badmintonu:
2. mesto: Matej Labaš

Martin Čeh, Timotej Šarotar, Jaka Oblak, Jasmin Dervišević, Siniša Vučetić, Žiga Petak in Nik Domajnko

Odbojka
9. 11. 2017 – finale področnega prvenstva v odbojki:
4. mesto na področnem prvenstvu srednjih šol
Odbojkarska ekipa SERŠ: Gašper Kavnik, Gašper Rebernak, Martin Ferk, Martin Grosek, Luka Primec,
Luka Gačnik, Matevž Semprimožnik, Laren Sedlanič,
Maksim Rozman, Klemen Fric, Matic Pihler in Žiga
Lah

18. 12. 2017 – področno tekmovanje v badmintonu:
1. mesto: Matej Labaš
Naši dijaki so bili izvrstni tudi na področnih tekmovanjih v igrah z žogo in le kanček športne sreče je zmanjkal, da bi se šolske ekipe v košarki, odbojki in nogometu
uvrstile na državno tekmovanje.

Nogomet

Košarka

Nogometna ekipa SERŠ: Jan Drevenšek, Tim Gliebe,
Luka Žunec, Matija Fekonja, Gašper Fekonja, Tilen Gajser, Marcel Pušnik, Denis Fras, Žiga Lah in Matic Pihler

14. 12. 2018 – finale področnega prvenstva v košarki:
3. mesto na področnem prvenstvu srednjih šol

26. 1. 2018 – finale področnega prvenstva v nogometu:
4. mesto na področnem prvenstvu srednjih šol

Košarkarska ekipa SERŠ: Bine Bregant, Andraž Potočnik, Matjaž Korez, Gašper Dobrajc, Patrick Majcen,

 AKTIV UČITELJEV ŠVZ

Srednješolsko ekipno področno prvenstvo v atletiki
V četrtek, 27. 9. 2018, je na atletskem stadionu na Poljanah potekalo področno ekipno prvenstvo za srednje šole.
Na tekmovanju je našo šolo zastopala zelo številčna ekipa, ki se je v kategoriji dijakov odlično odrezala. Skupaj so
dosegli 8542 točk in s tem rezultatom zasedli 2. mesto.
Ekipo so sestavljali:
Nik Domajnko, 4. ar, Jan Drevenšek, 3. br, Denis Fras, 2. at, Matjaž Korez, 2. at, Toni Kovše, 2. at, Matic Levačič, 3.
cr, Vito Polenek, 3. br, Luka Popovič Krajnc, 4. at, Aljaž Poropat, 1. at, Laren Sedlanič, 2. ag, Jan Falež, 1. cr, Matic
Švenda, 2. dr, Rene Trunk, 3. br, Anej Veilguni, 2. ap, Valentin Vidovič, 1. dr, Tadej Vogrin, 2. at, Lucij Vrhovšek, 3.
at, Vito Zupanič, 2. ag, in Žan Levačič, 2. ar.
Vsem nastopajočim iskrene čestitke!
 AKTIV UČITELJEV ŠVZ
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Vpliv športa na mladostnika

Šport kot dodatna
dejavnost ob šolanju ima
na mladostnika velik
vpliv, tako negativen kot
pozitiven.
V rekreativnem športu se le redko srečamo z
resnejšimi problemi, saj
do teh prihaja predvsem
v profesionalnem in bolj
intenzivnem športu. Negativni vplivi, kot so stres,
jeza in agresivnost, strah

pred neuspehom/uspehom, poškodbo …, se pogosto razvijejo zaradi vedno večje profesionalizacije
športov in s tem povezane odgovornosti in pritiska okolice. Pogosto pa
k večjim obremenitvam
prispevajo še natrpan urnik, pomanjkanje spanca,
pogosta ocenjevanja znanja …, kar je za mladega športnika in dijaka na

neki točki enostavno preveč, zato podleže pritisku.
S posledicami takih negativnih vplivov kombinacije športa in šole se
na športni poti sreča vsak
športnik. Le od njega in
njegovih bližnjih je odvisno, ali bo te obremenitve
in pritisk obrnil sebi v prid
kot dodatno motivacijo ali
pa ga bodo onemogočile
in mu preprečile uspeh,
kljub veliki meri odrekanja in vloženega truda.
Vsekakor pa je potrebno izpostaviti, da šport
na mladostnika oz. dijaka
v veliki meri vpliva pozitivno. Tako nam omogoča, da si mladostnik zna
postaviti sebi primerne
cilje, da se z rekreacijo
sprošča, stopnjuje nivo
koncentracije,
pridobi

samozaupanje in samopodobo, boljše komunikacijske veščine in zato mu je
posledično lažje usklajevati šport in delo v šoli.
Sam se že kar nekaj let
ukvarjam s profesionalnim športom – cestnim
kolesarstvom. Na svoji športni poti sem imel
možnost preizkusiti svetle
in temne plati ukvarjanja
s športom. Ugotavljam,
da je morebitne ovire in
težave mogoče reševati z
ustreznim pristopom in
ob pomoči družine in bližnjih. To je pogoj za odprto pot do uspeha tako na
športni poti kakor v šoli.

uvrstil na evropsko prvenstvo v Romuniji, kjer sem
zasedel 8. mesto.
Sedaj sem z boksom
končal, zato pa pogosto
obiskujem fitnes in tečem.
Ugotavljam, da sem sam

sebi trener in izziv. Sem
športnik po duši. Za to pa
je potrebna samodisciplina in vera vase.

 GAŠPER PUŠNIK

Sem športnik po duši
Ime mi je Jan Falež in
obiskujem 1. letnik SERŠ-a, program tehnik računalništva. Za nadaljevanje
izobraževanja na tej šoli
sem se odločil, ker rad
delam z računalnikom in
menim, da je v tem prihodnost. Kar pa ne pomeni,
da sedim samo za računalnikom; sem tudi športnik po duši. Rad igram
nogomet s prijatelji, tečem
in hodim v fitnes.
Moji začetki rednega
ukvarjanja s športom segajo v 1. razred osnovne

šole, ko sem začel trenirati judo in temu se je v 3.
razredu pridružil še nogomet. V 5. razredu sem
opustil treninge juda in
se posvetil samo nogometu. Ugotovil sem, da je
to zame premalo in zato
sem začel v 7. razredu trenirati boks. Kmalu zatem
sem opustil tudi treninge
nogometa. V boksu sem
nanizal kar nekaj zmag,
ena od teh je bila tudi na
državnem prvenstvu, kjer
sem dosegel prvo mesto.
S tem dosežkom sem se

Šport
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 JAN FALEŽ

Šport

Namizni tenis
Sem Anej Bradač
Vranc in obiskujem 1. letnik programa tehnik računalništva. Za SERŠ sem
se odločil, saj me že od
malega zanima računalništvo in tehnika na splošno.
Že na informativnih dnevih sem imel občutek, da
bo ta šola prava za mene.
Odločitev za vpis na to
šolo se je izkazala za pravilno. Ob računalništvu
pa v prostem času tudi fotografiram in zadnjih pet
let treniram namizni tenis
v dvorani Tabor pri klubu
ŽNTK Maribor.
Moj prvi šport je bil

judo, potem sem prešel na
treniranje plavanja, trenutno pa treniram namizni tenis. Za namizni tenis
sem se sprva odločil, ker
so ga trenirali moji prijatelji. Če sem iskren, nisem vedel, kaj pričakovati
od tega športa. Hitro sem
ugotovil, da mi namizni
tenis ustreza. Če hočeš biti
uspešen, potrebuješ veliko
koncentracije, razmišljanja, predvidevanja, taktik
in dobro fizično pripravljenost. Veliko ljudi misli,
da je ta šport preprost, ker
sodijo po tem, kako ga
igrajo doma. Ob ogledu

tekem namiznega tenisa
bi svoje mnenje kaj hitro
spremenili.
Za uspeh v tem športu
so potrebni potrpežljivost,
ohranjanje mirnih živcev
ne glede na okoliščine in
sproščenost ter prenašanje
poraza. Vse to so atributi,
ki se jih uspešen igralec
namiznega tenisa mora
priučiti.
Lahko rečem, da me
je namizni tenis v petih
letih, kolikor ga treniram,
spremenil; če sem hotel
doseči dobre rezultate,
sem se bil primoran spremeniti. Nisem najboljši

igralec na svetu, se pa izboljšujem iz dneva v dan,
tako psihično kot fizično,
in to je edino, kar šteje.
Verjamem, da volje do
igranja namiznega tenisa
ne bom nikoli izgubil.

Naslovnica za ploščo, Miha Maruško, 4. cr, mentor: Domen Rupnik
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Izdelki dijakov

 ANEJ BRADAČ VRANC

Šport

Gorsko kolesarstvo in spust s kolesom

Sem dijak prvega letnika Srednje elektro-računalniške šole v Mariboru. Kot večina dijakov
naše šole tudi jaz svoj
prosti čas izkoriščam za
razvijanje svojih hobijev
in talentov. K mojim konjičkom spada zagotovo
spust s kolesom oziroma
v širšem pomenu gorsko
kolesarstvo, s katerim se
resneje ukvarjam zadnja
štiri leta. V tem času sem
se udeležil dveh amaterskih tekmovanj Enduro.
Beseda enduro označuje koncept tekmovanj,
ki jih sestavlja tri do pet

različnih preizkušenj na
čas. Imenujemo jih tudi
turna ali vsegorska tekmovanja. Čeprav moji rezultati niso ravno blesteči,
pa se bom tovrstnih tekmovanj z veseljem še kdaj
udeležil.
Mnogim se ob besedni zvezi »gorsko kolesarstvo« pojavijo napačne
predstave. Tako nekateri
menijo, da gre izjemno
nevaren šport, drag in
celo nesmiseln. Spet druge pa gorsko kolesarstvo
prevzame, ga občudujejo
in se z veseljem ukvarjajo
z njim. V tej drugi skupini

Šport

sem tudi sam, saj mi gorsko kolesarstvo pomeni
več kot hobi, predstavlja
moj življenjski slog. Kar
naenkrat spoznaš nove
prijatelje, ki se ukvarjajo z enakim športom, ob
tem se rekreiraš, izboljšuješ tudi svoje psiho-fizične sposobnosti. Seveda
se dogajajo tudi nesreče,
ki so sestavni del vsakega
športa. Ko pa se ob koncu
dneva, preživetega v gozdu, na bližnjem Pohorju
ali pa kar v domači garaži,
ozrem nazaj, ne bi spremenil ničesar. Kolesarstvo je postalo del mojega
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življenja, saj sem našel
hobi, ki me osrečuje in v
katerem sem dober.
Sedaj ko sem postal
dijak prvega letnika, je
časa za kolesarstvo občutno manj, vendar menim,
da mi to ne bo preprečilo,
da se bom še naprej podajal v gozdove na vožnjo s
prijatelji. Ob prihodu na
novo šolo pa se mi je odprla nova »smer« uporabe
gorskega kolesarstva, saj
sem pričel tudi s fotografiranjem motivov gorskega
kolesarstva.
 TIAN KNEZOCI

Šport

Športniki iz 2. at
Kegljanje na ledu
V prostem času se ukvarjam s kegljanjem na ledu.
Za tiste, ki tega športa ne poznate,
naj povem, da ima dolgo tradicijo, izvira
pa iz alpskih dežel. Večina ljudi najprej
pomisli na curling, predvsem zato, ker je
ta po svetu bolj znan. Razlika je že v podlagi, ki je pri curlingu gladka, pri kegljanju pa groba; prav tako je razlika v izgledu osnovnih rekvizitov. Pri kegljanju na
ledu keglji drsijo po ledni ploskvi. Kegelj
ali tako imenovani »čok« je sestavljen iz

treh delov: ročaja, plošč in kovinskega
trupa. Sam rekvizit je težak od 4,8 do 5,7
kg. Cilj igre je približevanje kegljev čim
bližje sredini oz. zajčku.
Kegljanje na ledu sem začel trenirati
pred štirimi leti; v ta šport me je usmeril moj nekdanji sošolec. Treninge imam
dva- do trikrat tedensko. Sem dvakratni
državni prvak, na evropskem prvenstvu
v Amstettnu pa sem letos dosegel 12.
mesto.
 DAVID OBLAK

Vaterpolo
Vaterpolo je moštvena igra z žogo v vodi.
Igra se odvija v olimpijskem bazenu ali
morju, igrišče mora biti označeno. Dolgo je 30 metrov, široko 20. Tekma traja
4-krat po 8 minut, z dvema odmoroma
po 2 minuti in 5 minut med polčasom.
Moštvi igrata s sedmimi igralci v igri in s
šestimi rezervnimi igralci.
Vaterpolo sem začel trenirati v 6.
razredu, torej ga treniram že šesto leto.

Golf
Golf sem začel sem trenirati pred šestimi leti v petem razredu osnovne šole.
Pogosto igram v klubu Amon Olimje, a
obiskujem tudi druga igrišča. Za golf me
je navdušil stric, ki me je večkrat peljal s
sabo na igrišče. Tudi družinski prijatelji
so že igrali golf, zato smo se člani naše
družine odločili, da bomo tudi sami začeli trenirati.
Ker ta šport ne zahteva rednih treningov po opravljenemu izpitu, se udeležujem le iger. Večino časa igram z družino, prijatelji in družinskimi prijatelji,
redkeje z neznanci. Ob golfu se lahko

Treniram pri AVK (Akademski vaterpolski klub) Branik Maribor, treninge imamo v kopališču Pristan.
V moji kategoriji smo lansko sezono
osvojili 3. mesto na državnem prvenstvu,
na turnirju Turbo Cup CRO Gradac smo
lansko sezono osvojili 1. mesto, letos pa
3. Tekmoval sem tudi s člansko ekipo, s
katero smo bili prav tako bronasti.
 TIN KULENOVIĆ

sprostim, saj je to mirna igra na prostem.
Traja lahko od 3 do 4 ure, odvisno od
dolžine igrišča in posameznika.
Za golf je potrebna natančnost, saj
moraš s čim manjšim številom udarcev
spraviti žogico v luknjo. Potrebna je tudi
potrpežljivost. Z vsako igro pridobivaš
nove izkušnje, ki ti pomagajo pri boljši
igri. Zato je pomembno, da v sezoni golfa
čim pogosteje obiskujem igrišče. Ker ta
šport zahteva mir in zbranost, se z njim
ne ukvarja veliko mladostnikov.
 NEJC ZGUBIČ
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Odbojka
Že 6 let treniram odbojko pri Odbojkarskem klubu Fužinar Metal Ravne.
Klub ima bogato zgodovino, saj deluje že
90 let.
Za odbojko me je navdušil brat, saj
sem z njim in njegovimi prijatelji večkrat
igral v prijateljski igri. Zato sem začel
trenirati v klubu. Tudi moji prijatelji so
že obiskovali ta klub, zato sem se lažje
vključil v njihovo družbo. V klubu se zelo
razumemo, saj se zelo dobro poznamo in
smo postali veliki prijatelji.
Sem v ekipi kadetov (od 14 do 17
let), mladincev (od 16 do 18 let) in v drugi ekipi članov.

Treninge imam vsak dan od ponedeljka do petka in trajajo po dve uri in pol.
So zelo naporni, a če želiš kaj doseči, moraš redno trenirati.
Moji dosežki: prišel sem v regijsko
reprezentanco in dosegli smo 3. mesto,
z mladinci smo prišli v polfinale. Letos
želimo s kadeti med najboljše tri klube v
Sloveniji, saj smo zelo dobra ekipa. Igram
tudi v šolski ekipi.
Za odbojko moraš biti timski človek,
saj se moraš z ekipo ujeti. Le tako uspehi
ne bodo izostali.
 VID RAMŠAK

DJ Kaiser
Sem Miha Kajzer, dijak 4. letnika, smer tehnik
računalništva. Glasba je
moje življenje. Z njo sem
povezan že od malega, saj
ni bilo instrumenta, ki ga
kot otrok nisem prijel v
roke in poskusil nanj zaigrati. Ker so me na koncu
najbolj prevzele elektronske orgle, sem sedem let
ljubiteljsko obiskoval zasebno glasbeno šolo in se
učil igranja nanje.
Ob vstopu v srednjo
šolo sem električne orgle
zamenjal za računalnik in
začel sam ustvarjati »komade« ter mešati glasbo.
Glasba, ki jo poslušam
in mešam, je house, bass
house, electro, DnB, psy
trance ipd. Med DJ-i me
je najbolj navdušil Timmy
Trumpet. S tem hobijem se ukvarjam že štiri
leta in imam vso potrebno opremo: od ozvočenja, luči, mešalne mize,

DJ-kontrolerja, dimnih
efektov … Skratka vse, kar
spada k dobremu žuru.
Pri ustvarjanju glasbe mi je všeč, da ni ovir
in pravil – vsak jo lahko
ustvarja po svoje in vsak
jo tudi dojema po svoje.
Glasba mi pomeni sprostitev, delo in veselje, me
notranje bogati, izboljšuje moje razpoloženje, me
motivira in osrečuje. Brez
nje si ne znam predstavljati svojega dneva.
Ker vsak DJ potrebuje
ime, po katerem je znan,
sem tudi jaz veliko razmišljal o tem. Najprej sem
izhajal iz svojega imena
in želel uporabiti ime DJ
MKay, vendar sem potem,
ko so me začeli prijatelji
klicati DJ Kajzer, ugotovil,
da bo to ime bolj primerno – je enostavno in lahko
izgovorljivo. Ker bi se naša
družina morala pisati KAISER, vendar so dedku po

Glasba

vojni spremenili priimek
iz Kaiser v Kajzer, sem v
svojem DJ-imenu samo
zamenjal dve črki, saj menim, da tako dobi pravi
pomen.
Ker je to moj hobi,
si želim, da bi me spoznalo čim več ljudi in bi
lahko vrtel glasbo na različnih prireditvah. Do sedaj sem glasbo že vrtel na
rojstnodnevnih zabavah
prijateljev in sorodnikov,
povabili so me na prireditev na Andragoški zavod,
prav tako sem glasbo vrtel
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v lokalu Urban Garden na
Koroški cesti. Trenutno se
dogovarjam s Turistično
agencijo Kompas, da bi
prihodnje leto vrtel glasbo
na maturantskem izletu v
Budvi.
Naj zaključim članek
z modro mislijo, ki jo je
izrekel Bono (irski pevec,
član skupine U2 in borec za človekove pravice):
„Glasba lahko spremeni
svet, ker lahko spremeni
ljudi.“
 MIHA KAJZER

Glasba

Glasba! Naš hobi

Eden izmed naših
hobijev je dejavnost, ki se
izvaja izven pouka, in to je
šolski band.
Moj hobi je igranje kitare in zanimanje
za različne modele kitar
in proučevanje, kako so
ustvarjene.
Zanimanje
za kitare se je zame začelo leta 2014. Že od malega so me zanimale kitare
, saj sem velik oboževalec
glasbe, še posebej rocka
in metala. Doma imam
šest kitar, ena izmed njih
je električna, dve sta akustični, dve sta klasični ter
ukulele. V zbirateljstvo se
ne bom podal, saj bi bilo
to predrago, ker nekatere
kitare lahko presežejo več

kot 10.000 €. V prvih letih mojega učenja kitare je
bilo težko, saj je bilo glasbilo zame novo, ampak po
letih truda in igranja se
tehnika ter igranje sproti
izboljšata. Po štirih letih
sem tudi sam začel ustvarjati svoje skladbe ter izražal manjše zanimanje za
rock/metal kulturo in se
posvetil starim keltskim
in nordijskim skladbam.
Moj hobi je igranje
bobnov. Bobne igram že
od desetega leta, in ta leta
sem opazil, da ima šola
svojo vadilnico, kjer so
tudi glasbila. V bandu sem
s tremi sošolci, in po navadi igramo po pouku in
med glavnim odmorom

(med malico). Glasba mi
že sama po sebi dosti pomeni, da pa jo lahko delim
s prijatelji, toliko bolje.
Glasba je nekaj posebnega, in to tudi cenimo. S
sošolci smo letos ustvarili svojo glasbeno skupino
z namenom, da se skupaj
zabavamo, in sicer tisti, ki
imamo glasbo radi. Nastopali bomo tudi na šolskih
prireditvah. Všeč mi je, da
naša šola omogoča dejavnost tudi na glasbenem
področju, nedavno so obnovili glasbeno vadilnico.
Moj hobi je igranje bas kitare. V osnovni šoli sem
obiskoval nižjo glasbeno
šolo, na kateri sem se učil
igranja klasične kitare.
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Glasbeno šolo sem končal, ampak takrat še nisem
imel velikega interesa do
igranja inštrumenta. Moj
interes za glasbo se je prebudil, ko sem začel igrati električno kitaro. Hitro zatem sem si kupil bas
kitaro in takrat je postala
tista, na katero večina časa
igram. Zelo me zanima
igranje zahtevnejše glasbe, ki mi je všeč. Z mojim
prijateljem, ki je kitarist,
piševa skladbe, ki so tehnično zelo zahtevne, zato
je moj cilj tehnično izboljšati moje igranje.

Glasba

 NEJC, MATEJ, ANDRAŽ, LEON

Kam po SERŠ-u

Kam po SERŠ-u
Ime mi je Gašper Kokol in sem dijak 3. bp.
Po končani osnovni šoli
sem se leta 2016 vpisal
na SERŠ, in sicer v 3-letni
program, smer elektrikar.
Brez kakršnih koli izkušenj sem se počasi seznanjal s posebnostmi stroke
in moram priznati, da sem
se s pomočjo profesorjev
marsičesa naučil. V tem
poklicu si želim opravljati delo elektroinstalaterja.
Ko se gradi ali prenavlja
hiša, mora elektroinstalater urediti električno napeljavo v notranjih

prostorih za osebno rabo,
poskrbeti za razsvetljavo, internetne povezave,
skratka omogočiti uporabo vseh predvidenih električnih naprav in prav to
me v tem poklicu privlači.
Ker tri leta hitro minejo in je pred mano le
še štirimesečno praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki ga bom opravljal v podjetju EUREL
d.o.o v Poljčanah, kjer
bom pomagal pri različnih elektrikarskih delih,
že razmišljam o moji nadaljnji poti po zaključnem

izpitu. Načrtujem nadaljevanje šolanja v programu PTI, saj mi bo višja
izobrazba dala več možnosti na trgu dela, hkrati
pa bom razširil tudi svoje strokovno znanje. Po
opravljeni poklicni maturi
si želim poiskati delo v tujini, kjer si obetam boljši
zaslužek.
Za ta poklic sem se
odločil, ker sem že od malih nog vedel, da je elektrika potrebna vsepovsod,
zato bodo moja znanja na
trgu dela iskana, kar mi zagotavlja zaposlitev doma

ali v tujini. Danes vse
bolj spoznavam, da je bila
moja odločitev za poklic
elektrikarja pravilna.
 GAŠPER KOKOL

In kakšni so načrti Gašperjevih sošolcev?
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Rad bi d
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Kam po maturi?
Odgovarjajo
dijaki 4. ag
o.
Študiral bom mehatronik MEN
 DO

Rad bi se vpisal na fakulteto
na kateri bi lahko študiral,
filmsko montažo ali snema
nje. Mogoče v Ljubljano ali pakam v tujino. Vse je še odprto.

oVerjetno bom študiral elektr
fidi
tehniko, zanima pa me tu štuzika, ampak mislim, da je raš
dij fizike zelo težek, saj moki.
biti dober tudi v matemati

 MARTIN

 NEJC

Po maturi grem verjetno na
BFI (Bildung. Freude inklusive) v Avstrijo, da se izobrazim
za računalniško delo v industriji, saj me programiranje
zelo zanima. Moja druga izbira je FRI (Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana), smer računalništvo.

tem,
Trenutno razmišljam o
da bi študiral strojništvo.

 ŽIGA

Študiral bom na FE
boru, da bom izpo RI v Mariprogramerske sppolnil svoje
Nekoč bi se rad osobnosti.
zaposlil pri
NASI.
 JAN
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RMoji cilji so usmerjeni k AGče,
liš
da
FT (Akademija za gle Ljuradio, film in televizijo v s filbljani). Rad bi se ukvarjal to
mom in fotografijo, saj me a.
že od otroških let zelo zanimila,
Srednja šola mi je omogočšolda te talente razvijam; s so ov
ci sem posnel kar nekaj film.
in dobil tudi nekaj nagrad

 TIM

Fakultete še nisem
pa, da bom študira izbral, vem
je povezano z raču l nekaj, kar
nalništvom.

 MIHA

 JAN

Od ljubezni do srečne zveze
Vsak dijak sanja o strastni ljubezni, vendar mu ni
jasno, kaj to je in kako do tega priti. Vem, vem, že zdaj
se vam zdi dolgočasno, toda najti pravo osebo ni tako
enostavno.
Ko spoznate dekle ali fanta, se ne zaljubite že na
prvi pogled. Osebo je potrebno dobro spoznati. Za nekatere je že to misija nemogoče.
Če ste sramežljivi, je že do osebe, ki ti je všeč, težko pristopiti, kaj šele jo povabiti na kavo, da bi se bolje
spoznala. Vendar zberite pogum in jo vsaj pozdravite.
Pomislite, da je ta oseba mogoče prava za vas za srečno
zvezo, in če ne boste poizkusili, ne boste nikoli zvedeli.
Dekleta ne grizejo, fantje pa tudi ne, zato kar pogumno.
Kasneje, ko osebo bolje spoznate, se pa pogosto sprašujete: »Ali mi je všeč, jo imam rad ali jo celo ljubim?«
Veliko ljudi pa med temi besedami sploh ne vidi razlike,
zato bom pojasnil. Velik mislec je nekoč izjavil: »Če ti
je roža všeč, jo boš utrgal in odnesel domov, če pa imaš
rožo rad, jo boš negoval in pustil rasti.«
To pa je že ljubezen, za katero nekateri verjamejo,
da traja večno, s čimer se jaz ne strinjam. Ljubezen je
neke vrste nagon, ki ga ima človek, zato da spozna svojega partnerja. Ljubezen traja le kakšna dva tedna, potem pa se mora človek vprašati, ali mu je po tem času

oseba samo všeč ali jo ima res rad. Ravno v tem se skriva ključ za srečen zakon. Na tej točki pa se pojavi še ena
zanka, to so pomisleki.
Človek je inteligentno bitje, ki veliko misli, kar je
prav, vendar ne v srečni zvezi. Če hočete srečno zvezo,
morate razčistiti, da če imate osebo res radi, je ne izpustite iz svojih rok, ker če boste imeli pomisleke, se bo vse
hitro končalo.
Skratka, če veste, da je oseba prava za vas, da jo
imate neizmerno radi, vedite, da nima vsak te prečudovite sreče, zato jo cenite in nikakor ne pustite, da se vam
bo ta oseba izmuznila.
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 ROK PALKO

Ljubezen

Poezija

Haikuji
Spet se ne najdem.
Izgubljena v svetu.
Izhoda nikjer.
Mizica. Sama
v kotu učilnice
predstavlja mlade.
Vsak ponovni dan
pobegnem od življenja,
a mi ne uspe …

Vidim te, kakor
oddaljena svetloba
v mojem srcu …

Amadeja Štih

Poezija
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Zgodilo se je pri pouku
jica
čitel ur
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Pri p raša dijaurite bo y favou
vp favo ori: »M ook!«
v
b
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k
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D boo

Učitelj pokliče dijaka s priimkom Blažević (priimek
je spremenjen) in ga vpraša: »Kako se pravilno
piše tvoj priimek, s trdim č ali mehkim ć?« Dijak
odgovori: »Kakor kdaj. Včasih je trdi, včasih pa
mehki.« In sošolec pripomni: »Pa še po resnici je
povedal!«

test pri slovenščini.
Nekaj dijakov ponavlja bi
aki ob danem
V eni izmed nalog naj dij
samostalnik
ali
glagolu (stanovati) zapis ljica želi dijaku
(torej: stanovanje). Učite ko živiš? V …«
pomagati in reče: »Kje lahe:
In dijak reč
»V hiši.«

Učiteljica pri pouku nemščine v 4. letniku
(razred uči prvo leto) pokliče dijakinjo, da bi
ocenila njeno znanje nemščine. Ker je še ne
pozna, ji reče: »Pa začniva: Wie heißt du?«
Dijakinja pa odvrne: »Res ne bi vedela,
nisem se učila.«

ti
lela spozniiamku
e
ž
je
a
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r
p
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. letniku. U
o imenu in
o
Prva ura vje1vsakega poklicalaNpa vrsti je dijak Mark, je
dijake in , da se predstavijo. prof. Milanovićevo o
ter želela . Ker imamo na šolii kaj v sorodu z gosp
Milanović vprašala Marka: »S moja mama je.«
učiteljica ?« »Ja,« je rekel, »
Milanović

Ko še stadion v Ljudskem vrtu ni bil obnovljen in smo
lahko tekali po stezi okrog nogometnega igrišča,
je učiteljica od daleč zavpila: »Fantje, kar na rundo
(atletsko stezo) gremo.« Takrat so se oglasili tudi dijaki
iz drugih šol in razredov, ki so čakali na pouk: »Lahko
tudi mi? »
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poglavje???

HOW MUCH TIME DO YOU THINK WE HAVE?

F

Ekologija, Primož Vreča, vektorska grafika, mentor: Domen Rupnik

E

STOP OIL, GO GREEN TODAY!
poglavje???
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