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Dragi bralci Stika!
Naši dijaki dosegajo vrhunske rezultate na tekmovanjih v regiji, državi in celo v svetu,
so odlični raziskovalci in inovatorji. V SERŠ-u imamo več kot 100 uspešnih dijakov s statusom športnika, kar dokazujejo na različnih športnih tekmovanjih. Več kot 130 serševcev
ima status nadarjenega dijaka. Uspešni smo na tekmovanjih iz matematike, na jezikovnih
tekmovanjih in nenazadnje na tekmovanjih iz stroke. Povezujemo se z okoljem in skrbimo
za dobre medsebojne odnose. Ne ustrašimo se problemov, so naš izziv za izboljšave.
Dragi učenci, dijaki, starši, profesorji in drugi bralci Stika, želim in pričakujem, da bomo
vsi zaposleni in naši dijaki tudi v naslednjih letih skrbno opravljali svoje delo: učenje, vodenje pouka, mentorstvo v skladu s sodobnimi merili kakovosti. Notranja motivacija in jasen
cilj sta ključ do uspeha.
V letošnji številki šolskega glasila, ki je pred vami, boste lahko prebrali o naših ekskurzijah v Ljubljano, Zagreb in Prekmurje, o športnem taboru dijakov 3. in 4. letnika strokovne
gimnazije, o mednarodnih izmenjavah in sodelovanju s Portugalsko, Latvijo in Sicilijo v
okviru projekta Erasmus, o tekmovanju RoboCup v Avstraliji. Dijaki vas bodo seznanili tudi
s predstavo Tesla, druženjem na SERŠ-rocku in pogledu na domovino. Naš profesor fizike
vas bo skozi zgodbo popeljal v Toskano, dijaki pa v Izrael, London, po Sredozemlju, kjer
so si vsak na svojem koncu sveta širili obzorja, premagovali predsodke in si polnili baterije.
Potovanje je kot učilnica na prostem, nič je ne more nadomestiti.
Naši dijaki so dobri pisci proze in poezije, zato preglejte in preberite naš novi Stik, morda najdete kakšno misel, ki vas bo motivirala k razmišljanju o možnostih lastnega razvoja,
ali kritično misel, namenjeno sedanjemu trenutku, in spodbudo za doseganje ciljev. Lahko
boste brali tudi o podjetniških delavnicah, predstavitvah za osnovnošolce, o kariernem
sejmu, o e-klopci pred šolo, veliko prostora zasedajo prispevki o športu. Preberite si izjave
dijakov in mentorja o igričarskem krožku ter preverite znanje angleščine ...
Želim vam veliko užitka in zabave ob branju prispevkov. Ostanimo v stiku!

Ravnateljica

Irena Srša Žnidarič, spec.
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ERASMUS+ KA2
Projekt Zeleni podjetnik za
boljši svet ali Green entrepreneurs for better world
(inovacije in izmenjava
dobre prakse)
Ker na SERŠ-u že več let razvijamo sodelovanje v okviru programa
ERASMUS+, smo bili še kako veseli,
ker smo bili povabljeni k projektu
Zeleni podjetnik za boljši svet. Nosilka projekta je gimnazija Kuldiga v
Latviji. Ob naši šoli sta projektni partnerici srednja šola EPATV v mestu
Vila Verde v bližini mesta Braga na
Portugalskem in gimnazija v Mascalucii na Siciliji. Projekt se je začel 1.
11. 2018 in se zaključi 31. 10. 2020.
Udeleženci projekta s SERŠ-a so štirje dijaki (Tilen Brodnik, Nik Nešović,
Jernej Ofič, Alen Stopajnik), dva učitelja (Jernej Feguš, Marjana Nerat)
in koordinatorica Suzana Rehberger.
Glavni cilj projekta je ustanoviti
okolju prijazno mini podjetje z vključevanjem okoljske ozaveščenosti in
se ob tem podrobneje seznaniti z
modelom circular economy ali s krožnim gospodarstvom, z naravnimi
proizvodi, obnovljivimi viri energije,
recikliranjem, zelenimi podjetji v domačem kraju, zelenimi produkti ter s
problemi zaposlovanja in z vključevanjem omenjenih tem v pouk. Po
uvodnem srečanju koordinatorjev
decembra 2018 v Latviji, kjer je bil
natančneje zastavljen program, je
maja 2019 sledilo prvo delovno srečanje dijakov in ostalih udeležencev
v Bragi na Portugalskem.
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Portugalska

(5.–11. 5. 2019)

Prva postaja projekta Green entrepreneurs for better world je
bila Portugalska. Potovanje se je
začelo v nedeljo, 5. maja, ob treh
zjutraj v Mariboru, od koder smo se
s kombijem odpeljali proti Benetkam na letališče Marco Polo. Prispeli
smo okoli šeste ure zjutraj. Pričakala
sta nas močan dež in veter, zaradi
česar je imelo letalo, s katerim naj
bi poleteli proti Zürichu, skoraj uro
zamude. Seveda smo povezovalni
let v Lizbono zamudili, a so Švicarji
potrdili svojo zanesljivost in, še preden smo stopili iz letala, že organizirali let naprej. Tako smo v Lizbono
prispeli okrog četrte ure popoldan.
S podzemno železnico smo se
odpeljali od letališča do železniške
postaje, kjer smo stopili na hitri vlak,
ki nas je odpeljal do Brage, kamor
smo po večurni vožnji prispeli na cilj
s skoraj enourno zamudo, in sicer
malo pred polnočjo. Kot če bi se
odpravili na drugi konec sveta, smo
po skoraj 20-urnem potovanju popadali v postelje.
Srednja šola EPATV, kamor smo
se odpravili naslednje jutro, je v mestecu Vila Verde. Prvič smo se srečali
z ostalimi udeleženci projekta. Šola
je zelo zanimiva, kajti v okviru različnih programov na srednji in višji
stopnji izobražuje dijake in študente
za številne poklice. S fotografij so
nas pozdravljali dijaki oz. predstavniki posameznih poklicnih usmeritev
(avtomehanik, strojnik, računalnikar,
kozmetičarka, gostinski delavci …).

Sledile so predstavitve šol udeleženk in mest ter držav, iz katerih prihajamo. Potrudili smo se predstaviti
Maribor in Slovenijo z vsem tistim,
na kar smo lahko in moramo biti ponosni. Sledil je odhod v mestno hišo,
kjer nas je pozdravila predstavnica za
izobraževanje, sprejel pa nas je tudi
župan. Veseli smo bili priložnostnih
daril, med katerimi nas je še posebej
navdušila tradicionalna lesena igrača vrtavka. Bili smo presenečeni nad
spontanostjo in prijaznostjo vseh, s
katerimi smo prišli v stik. Po vrnitvi v
šolo nas je čakalo kosilo in igra, katere namen je bil, da se bolje spoznamo. Povsem smo se sprostili in se
navdušeni že prvi dan vrnili v Brago.
Ker smo se najbolje ujeli s fantoma in
dekleti iz Latvije, smo zvečer skupaj
odšli v trgovski center in na večerjo v
McDonald's.
Drugi dan smo obiskalo Porto, ki
je drugo največje mesto Portugalske. Znano je kot središče pridelave
znanega vina portovec. Mesto se je
razvilo ob izlivu reke Douro, po kateri so z jadrnicami v lesenih sodih
prevažali portovec v Atlantik in nato
po vsem svetu. Je tudi eno najstarejših mest Evrope, predstavlja kulturnozgodovinsko središče, uvrščeno na
Unescov seznam svetovne dediščine.
Sprehodili smo se po Ribeiri, starem
delavskem predelu mesta ob reki z
ozkimi uličicami in gostinskimi lokali.
Predel je prepoznaven po raznobarvnih fasadah, ki nam pričarajo pisano
podobo mesta. Navdušeni smo bili

Latvijke

Serševci v Bragi

nad mostom Luisa I., katerega arhitekt je bil Eifflov sodelavec Theophile
Seyrig, zaradi česar konstrukcija mostu spominja na Eifflov stolp. Ima dve
etaži: po zgornji vozi mestni metro,
po spodnji pa poteka cestni promet.
Pešci lahko hodijo po obeh. Po kosilu
smo odšli v vinsko klet družine Ferreira z avstralsko ptico emu kot zaščitnim znakom. Seveda smo se vzpeli
tudi do katedrale svetega Frančiška,
od koder se nam je odprl prelep razgled na mesto in reko.
V sredo smo ponovno obiskali
šolo, kjer smo poslušali dve predavanji, in sicer o krožnem gospodarstvu in ekološkem vinogradništvu.
Po predavanju smo predstavili razvoj
in primere krožnega gospodarstva
v posameznih državah udeleženkah
projekta. Mi smo predstavili mariborsko podjetje Snaga in podjetje

Jadrnica s sodi portovca
MikMik, ki se ukvarja z izposojo električnih skirojev. Po kosilu smo ustvarili
slogan in logo projekta. Ponosni smo
nad izbiro našega loga, katerega avtor je Nik.
Popoldan smo se odpravili na
raziskovanje Brage, kulturnozgodovinskega mesta na severu Portugalske, znanem tudi po bogati katoliški zapuščini in verskih prireditvah.
Povzpeli smo se do romarskega svetišča Bom Jesus do Monte, do koder
vodi 829 stopnic.
Spoznali smo tudi skrajni sever
Portugalske, in sicer naravni rezervat Litoral Norte ter obalo Atlantika.
Nato smo v modernem obmorskem
hotelu imeli kosilo, po kosilu pa brainstorming z namenom ustvariti idejo
za produkt. Delo je potekalo v skupinah. Ena od skupin se je odločila za
turbino, ki bi jo bilo mogoče namesti-

ti v kuhinjski odtok, druga za svečnik,
tretja za reciklažo oblačil in organsko
milo, četrta za uporabo časopisnega
in drugega papirja kot embalažo.
Zadnji dan na Portugalskem smo
ponovno obiskali šolo. Vsaka skupina
se je morala odločiti za ime svojega
podjetja in ustvariti logotip ter ustvariti slogan. Govorili smo o prednostih in slabostih naših idej, o imenu
podjetja in o vprašanjih, povezanih s
trgom. Zvečer smo bili povabljeni na
večerjo v restavracijo, kjer smo okušali dobrote Portugalske. Malo pred
polnočjo je sledilo slovo. Objeli smo
se ter naredili še zadnjo skupinsko
fotografijo, nekateri pa so potočili tudi kakšno solzo, a že smo začeli
odštevati dneve do našega naslednjega srečanja na Siciliji.

Udeleženci projekta

w w w. s e r s . s i

Atlantik
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ERASMUS+ KA2 na Siciliji
(3.–9. 11. 2019)

Naše potovanje na Sicilijo se je začelo podobno kot pred dobrega pol
leta na Portugalsko, in sicer zgodaj
zjutraj s kombijem do Benetk in letališča Marko Polo, toda tokrat najprej do
Rima in nato do mesta Katanija na Siciliji. A je bila pomembna razlika v trajanju potovanja, kajti na poti smo bili
v primerjavi s Portugalsko, kamor smo
potovali skoraj 24 ur, le slabih dvanajst ur. Po vožnji z letališkim avtobusom in sledenju garmina po deževnih,
ozkih in neprijaznih ulicah do hotela
La Collegiata smo bili veseli ponovnega srečanja z dekletoma in fantoma
iz Latvije. Pred spanjem smo na hitro
raziskali bližnjo okolico hotela.
V ponedeljek smo se prvič srečali z
našimi gostitelji, dijaki in učitelji partnerske šole v kraju Mascalucia. Šola
deluje na dveh lokacijah in ima skupaj več kot 1000 dijakov. Sodeluje v
več projektih, kar je vidno na vsakem
koraku s številnimi plakati in slikami.
Začudilo nas je, da poteka pouk ob
odprtih vratih, učitelji so ves čas v razredih, kajti zbornice v pomenu, kot
jo poznamo mi, nimajo. Učitelji imajo
na razpolago kotičke na hodnikih z
omaricami. Seveda ni šlo brez obiska
mestne hiše, kjer nas je nagovoril župan in nam podaril knjižna kazala.
Že kar prvi dan smo spoznali, da
so Italijani zelo verni, kajti sledil je
dve uri trajajoč voden ogled z razlago Marijinega svetišča pod Etno.
Kraj je postal svetišče, saj je pred
nekaj sto leti, ko je Etna izbruhnila,
edino, kar je ostalo nedotaknjeno na
tem območju, kip Marije. Cerkev je
zelo obiskano romarsko središče, saj
verjamejo, da se je zgodil čudež, a
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razlaga je znanstveno zelo preprosta.
Kosilo smo imeli v šoli, pripravili pa
so ga starši, učitelji in italijanski člani
Erasmus+ skupine. Bilo je zelo dobro, saj smo okusili nekaj tradicionalne
italijanske oziroma sicilijanske hrane.
Po kosilu je sledil ice breaking, dejavnosti, kot so ples in družabne igre.
Zvečer smo si privoščili pravo italijansko pico v restavraciji.
Torek je bil dan za obisk Etne. Med
vožnjo do vrha smo se nekajkrat ustavili in poslušali razlago o zgodovini in
delovanju vulkana. Med sprehodom
po naravnem parku smo spoznavali
uničujočo moč lave. Višino 1900 m
smo dosegli okrog dvanajstih. To je
najvišja točka, ki jo lahko dosežeš z
vozilom. Da prideš do vrha vulkana,
se moraš peljati z gondolo in potem
s terenskim vozilom, vendar te možnosti nismo izbrali, saj je bila cena 65
evrov na osebo. Smo se pa zato sprehodili po vrhu kraterja, s katerega je
bil lep razgled, vendar je bilo zelo
vetrovno. Sledilo je okusno kosilo v
restavraciji na Etni.
Sreda je bila najbolj delovna. Ves
dan smo preživeli v šoli, a je kljub
temu hitro minilo. Doktorica V. Cavallaro nam je predavala o prsti. Nato
smo po skupinah, v katere smo se razvrstili že na Portugalskem, predstavili
posamezne projekte.
Prva skupina je predstavila Project Thales, ki je inovativen način
za trajnostno proizvodnjo električne
energije. Deluje zahvaljujoč dinamu,
ki kinetično energijo naših odpadnih
voda pretvori v električno energijo, ki
jo lahko uporabljajo naši gospodinjski aparati. Ta energija se lahko shra-

ni tudi v baterije in se uporabi ali proda. Domača hidroelektrarna Project
Thales deluje predvsem zahvaljujoč
eni turbini, in sicer vijačni turbini, ki
je uporabna za majhno količino vode
in majhno višinsko razliko. Glavna
prednost produkta je v tem, da na
nov in inovativen način uporabimo
odpadno vodo. Cena izdelka bi bila
relativno nizka, saj takšne turbine že
obstajajo. Vse bi morali samo še povezati z elektroniko. Slabost produkta
je v tem, da je vgradnja tega sistema v že obstoječe stavbe zahtevna.
Problematični so lahko tudi odpadki
v vodi kot npr. lasje, saj bi lahko cev
zamašili.
Druga skupina je predstavila dimniški dinamo. Ta projekt je vezan na
dinamo, ki bi ga vgradili na dimnik.
Naprava, ki jo imajo Italijani na dimnikih, bi se vrtela in s tem proizvajala energijo. Prednosti so v tem, da
je okolju prijazen, temelji na ponovni
uporabi in služi pridobivanju energije. Slabost je v tem, da drugje v Evropi takšnih dimnikov ni, pridobivanje
energije pa je odvisno od uporabe.
Valovno elektrarno (C-tubes) je
predstavila tretja skupina. Ta je izhajala iz ideje, da bi pridobivali energijo iz valov na morjih in oceanih. To
bi delovalo tako, da bi val pognal
turbino, ki bi bila priklopljena na generator. Turbina bi imela filter, ki bi
zajemal plastične odpadke, s čimer
bi lahko čistili morje. Valovna elektrarna pomeni obnovljivi vir energije. A ob tem se pojavljajo problemi,
kajti investicija je zelo draga, pa tudi
uporabljene cevi bi morale kljubovati
najhujšim vremenskim razmeram.

Serševci na Siciliji

Limone
Zadnji dan, v soboto, smo lahko
spali malo dlje, a do enajstih smo morali zapustiti hotelske sobe. Prtljago
smo pustili v recepciji, nato pa odšli
na ogled mesta s turističnim vlakcem.
Vožnja je trajala okrog 45 minut. Ker
smo imeli čas, smo se podali na dvourno vožnjo s turističnim avtobusom,
ki nas je peljal ob morju. Med potjo
se je nekajkrat ustavil, tudi ob Kiklopskem otočju in trdnjavi Aci Castello, tako da smo lahko posneli nekaj
odličnih fotografij. Ko smo se vrnili
na začetno točko, smo vzeli kovčke
in odšli na kosilo ter nato z avtobu-

Etna
som do letališča. Let smo imeli okrog
sedmih. Trajal naj bi dve uri, a smo v
Benetke prispeli že pol ure prej. Tam
nas je že čakal naš prevoznik, ki nas
je odpeljal v Maribor, kjer se je naše
potovanje zaključilo.
Tudi tokratna sicilijanska izkušnja je bila neponovljiva. Sedaj pa že
gledamo naprej in pripravljamo program ter dejavnosti za naše goste v
mesecu maju. Upamo, da bodo tudi
oni tako prevzeti nad našo deželo,
kot smo bili mi nad njihovo.

Alen Stopajnik

w w w. s e r s . s i

Po predstavitvah smo odšli na kosilo, po kosilu pa smo se vrnili v šolo,
saj je bil čas za še eno predavanje.
Tokrat je bila tema krožno gospodarstvo in kmetijstvo. Med ostalim
smo slišali, da bi v Evropi zahvaljujoč
krožnemu gospodarstvo nastalo 580
000 novih delovnih mest. S ponovno
uporabo, ekosistemom in preprečevanjem odpadkov bi podjetja prihranila 600 milijonov in s tem zmanjšala
emisijo za 4 %. Čeprav v Italiji, smo
večerjali v kitajski restavraciji.
Četrtek je bil ponovno dan za
oglede. Ob obali smo se odpeljali do
podjetja PianteFaro, ki vzgaja raznovrstne rastline, od malih lončnic do
agrumovcev, oljk in predvsem raznovrstnih palm ter drugega okrasnega
drevja in grmičevja.
Nato smo odšli v šolo IIS Mazzei,
kjer smo imeli kosilo. Po kosilu smo
obiskali Agroindustry Advanced
Technologies, tovarno, ki izdeluje avtomate Oranfresh. Ti sokovniki pred
očmi kupca iz svežih pomaranč iztisnejo okusen pomarančni sok brez
uporabe vode ali sladkorja. Predstavili so nam celotno podjetje in nam
pokazali, kako izdelek nastane. V prihodnje planirajo še, da bi izdelovali
avtomate za limonin in jabolčni sok.
V petek smo ponovno obiskali
šolo, kjer smo se pridružili italijanskim članom Erasmus+ pri pouku,
medtem ko so profesorjih vseh štirih
držav načrtovali naslednje srečanje
pri nas v Sloveniji. Sledila je podelitev potrdil o izmenjavi. Italijanska
profesorica je vsakega od nas poklicala in mu izročila potrdilo. Po vrnitvi v hotel smo se ponovno srečali z
vsemi člani Erasmus+ in se z metrojem odpeljali do morja, kjer smo se
sprehodili, Nik pa je v njem celo zaplaval. Italijani so nam dali v spomin
skupinsko fotografijo, Portugalke pa
italijansko zapestnico. Na poslovilno
večerjo smo se odpravili ob sedmih.
Na izbiro je bilo veliko okusne hrane.
Po večerji je sledilo težko slovo. Ponekod so tekle tudi solze.
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Učitelji računalništva iz Litve
na obisku na SERŠ-u
V okviru evropskega programa
Erasmus+ smo gostili tri učitelje
računalništva iz Litve. Prihajajo iz
računalniške šole v Kauni, v okviru
programa izobraževanja učiteljev pa
so se odločili obiskati slovenska računalniška podjetja in našo šolo. V
sodelovanju z agencijo SIMO EXPERIENCE iz Murske Sobote, ki deluje tudi v Mariboru, so bili gostujoči
učitelji dva dni pri pouku različnih
računalniških vsebin in z vodjema
praktičnega usposabljanja izmenjali
izkušnje sodelovanja šol z lokalnimi
podjetji.
Gostujoči učitelji so 13. in 14. 3.

2019 sodelovali z osmimi učitelji
naše šole, ki poučujejo različne računalniške vsebine, in sicer omrežja,
programiranje, vzdrževanje informacijske opreme, mobilne aplikacije in robotiko. Pogovarjali so se
tudi z dijaki in izmenjali strokovne
izkušnje. Tako za učitelje kot dijake
je bila tovrstna izkušnja nekaj novega, saj so tuji učitelji hospitirali učiteljem SERŠ-a v okviru evropskega
programa Erasmus+. Informacije o
življenju in delu na naši in njihovi šoli
so izmenjali tudi z ravnateljico.
Ugotovili smo, da se metode poučevanja in učenja, učna oprema in

Gostujoči učitelji z vodjema PU, ravnateljico, dijakoma in koordinatorico
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orodja ne razlikujejo bistveno. Imamo enako število dijakov pri pouku
teorije in prakse, razporeditev ur je
podobna. Novost za slovensko šolo
pa je, da učitelji praktičnega pouka
v Kauni dijakom sami poiščejo ustrezne delodajalce, pri katerih nato dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD).
Gostujoče učitelje sta spremljala
dijaka zaključnega letnika programa
PTI Blaž in Matej.

Suzana Rehberger,
koordinatorica projekta

Finci obiskali SERŠ in
se poklicno usposabljali

Ogled učilnic

učitelji pridobili podrobnejši pogled
v svet elektrotehnike na naši šoli.
Nad videnim sta bili navdušeni.
Predvsem ju je prevzela inovativnost
in predanost raziskovanju naših dijakov, ki s svojimi izdelki prepričajo
tudi najboljše strokovnjake. Brez nadaljnjega razmisleka sta jih povabili
na obisk na Finsko in nadaljnje sodelovanje.
V času obiska smo jima predstavili
tudi možnosti praktičnega usposabljanja njihovih dijakov pri naših lokalnih delodajalcih. Dogovorili smo
se, da bo v naslednjem šolskem letu
nekaj dijakov z njihove šole svoje
strokovno izobraževanje zaključilo
pri nas. Upamo, da bo tudi naša šola
uspešna na naslednjem Erasmus+
razpisu, s čimer bi tudi našim dijakom
omogočili opravljanje praktičnega
usposabljanja pri finskih delodajalcih.

Riku in Juuso
Večletno sodelovanje SERŠ-a in
finskega šolskega centra KEUDA v
okviru evropskega programa Erasmus+ je obrodilo prve sadove, kajti
junija 2019 sta si prve delovne izkušnje v Mariboru pridobivala dijaka
Juuso in Riku, ki sta opravljala 4-tedensko prakso v podjetju Elektro Bosnar. Zanju je bilo vse novo in povsem
drugače kot doma na Finskem.
Prosti čas sta preživljala z dijaki
SERŠ-a, ki so jima predstavili kulturno in družbeno dogajanje v Mariboru
in okolici. Ogledala sta si nogometni
derbi in podoživela navijaško vročico.
V okviru dogajanja mladim sta odkrila
odprtost in prijaznost lokalnih prebivalcev, ki so ju prijateljsko sprejeli.
Svoja opažanja sta povzela v »nepozabno doživetje v do sedaj nepoznani deželi« in zaključila z »upava, da
se še kdaj vidimo«.

Suzana Rehberger,
koordinatorica projekta

w w w. s e r s . s i

Erasmus+ v okviru svojega programa poklicnega in strokovnega usposabljanja spodbuja mednarodno sodelovanje in omogoča informativne
obiske koordinatorjev in učiteljev
za bodoče potencialno sodelovanje
med šolami.
Predstavnici poklicne šole Omnia-Espoo s Finske sta 2. in 3. april
2019 preživeli na SERŠ-u, saj sta želeli pridobi čim več informacij s področja elektrotehnike na naši šoli, da
bi lahko v prihodnje sodelovali. Ker
so najboljši vir informacij dijaki, so ju
pod okrilje prevzeli dijaki tretjega in
četrtega letnika elektrotehnike. Artur Dubiuv in Matevž Krmek sta jima
najprej predstavila slovenski šolski
sistem in podala osnovne informacije
o šoli. Nato sta ju vodila po elektrotehniških učilnicah in delavnicah, kjer
sta po ogledu in pogovoru z dijaki in
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Študenta iz Izraela in Nemčije
pouk angleščine pripraviti malo drugače.
Pripovedovala sta o svojih matičnih deželah in svetovnih popotovanjih ter nekaj časa namenila
izmenjavi informacij. Ob reševanju
kviza v aplikaciji Kahoot in prijetnem kramljanju smo se sladkali s čo-

koladicami Kinder, ki sta jih prinesla
s seboj. Zmagovalec kviza je prejel
glavno nagrado, veliko čokolado z
lešniki.
Pouk angleščine že dolgo ni bil
tako zanimiv.

Suzana Rehberger,
koordinatorica projekta

Študenta sta obiskala 1. d.

SERŠ je odprt tudi za malo drugačno sodelovanje v okviru mednarodenga programa Erasmus.
Študentje imajo priložnost del svojega študijskega časa preživeti v tujini. Tako sta se študenta iz Izraela
in Nemčije odločila obiskati dijake
naše šole, zaradi česar smo morali

Mnenje dijakinje:

Obiskala sta nas študenta iz tujine, ki sta na izmenjavi preko Erasmusa.
Eden je prihajal iz Izraela, drugi iz Nemčije. Kombinacija se nam je zdela zelo zanimiva, saj sta bila skupaj Izraelec, ki je bil jud, in Nemec. Kot
vemo iz zgodovine, so Nemci pod Hitlerjevo oblastjo preganjali in pobijali
jude, a med njima ni bilo zaznati nobene napetosti. Predstavila sta nam
svoji državi, opisala znamenitosti in njihovo tradicionalno hrano ter običaje. Ura angleščine nam je bila zelo všeč, saj smo jo preživeli drugače kot
navadno, lahko bi jo še večkrat tako.

Leja Kočunik
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OIV — gimnazijci na Kočevskem
tovarna” – okej, naj bo, ta del mi je
bil nekako všeč, ker je to pomenilo,
da smo lahko šli dan prej domov.
Kakorkoli, čeprav se šole v naravi nisem veselila, sem si mislila, da hujše
kot prejšnja leta ne more biti.
Ne bom lagala, a začetek mi je
bil prav všeč. V interaktivnem centru
o energiji in energetiki Svet energije v bližini Nuklearne elektrarne Krško smo si ogledali nekaj modelov
izumov, ki smo jih lahko preizkušali
tudi sami. Bila je zelo zanimiva, celo
zabavna izkušnja. Nato smo prisluhnili predavanjem o različnih načinih
pridobivanja električne energije v
svetu in pri nas ter posledično tudi
o onesnaževanju. Nekateri sošolci
so se dolgočasili, toda meni je bilo
zanimivo, kajti za razliko od prejšnjih

w w w. s e r s . s i

Zbrali smo se mnogo prezgodaj
na južni tribuni Ljudskega vrta, tako
kot vsako leto doslej. Na mojo srečo smo, za razliko od prejšnjih let,
tokrat šli le za tri dni – kar je bilo,
po mojem mnenju, še vedno tri dni
preveč. Šole v naravi se nisem niti
najmanj veselila. Prvo leto so nas
gnali na pohode in če sem iskrena, mislim, da so nekateri fantje
prav uživali. Medtem sem se jaz,
punca, ki se ne ukvarja s športom,
trikrat spotaknila po skrajno neprijetno strmem hribu, dvakrat skoraj
padla po prej omenjenem skrajno
neprijetno strmem hribu in enkrat
zelo uspešno padla po tem istem
hribu. Drugo leto smo bili skoraj
zastrupljeni, ker je nekaj dni pred
našim prihodom tam “eksplodirala
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let smo tokrat imeli nešportno dejavnost – pa četudi eno samo. Dobro, da ni bil spet pohod!
Ko smo prispeli na cilj, v CŠOD
Fara, smo se morali v petnajstih minutah preobleči za rafting – kar nam
seveda ni uspelo, ker so fantje malo
dlje jedli, dekleta pa smo se malo
dlje urejala. Smola! Na koncu sploh
nisem šla na raft, zaradi zdravstvenih težav. Tako sem, medtem ko so
moji sošolci in sošolke do pasu stali
v ledeni vodi, lahko spala. Po vrnitvi z raftinga smo večerjali, nato smo
imeli športne igre, kar pomeni, da so
fantje brcali žogo, metali na koš in
igrali odbojko, drugi pa smo sedeli
zunaj na klopcah in se pogovarjali.
Pravzaprav sploh ni bilo slabo.
Drugi dan smo takoj po zajtrku šli
na pohod. Bilo je super. Okej, prvi
del poti je res bil neskončen hrib
navzgor, toda pot je bila načeloma
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položna in profesor ni bil na meji
teka, kar je bilo prijetno presenečenje. Na poti ni bilo nobenih dolgočasnih predavanj. Ko smo se ustavili
za počitek, smo slišali nekaj zanimivih dejstev, se skupinsko fotografirali
in nadaljevali s pohodom. Na grad
Kostel smo prispeli po približno
dveh urah hoje. Ker je eno izmed sošolk, Najo, bolel gleženj, sem ostala
z njo na gradu. Čakali sva približno
dve uri, da je ena izmed profesoric z
avtom prišla po naju. Imeli sva se super. Šli sva si po čaj, dali na tla jakne
in ležali na soncu.
Kasneje smo streljali z lokom, kar
je bilo, kljub mojemu absolutnemu
neuspehu zadeti tarčo, zabavno.
Nikoli še nisem streljala z lokom in
dvomim, da bom še kdaj imela to
možnost. Pogum smo preizkušali
tudi v “adrenalinskem parku”, ki je,
čeprav je izgledal, kot da ga skupaj

držijo dva žeblja, čigumi in upanje,
prenesel naše fante, Klaro in Lejo.
Zadnjo noč so, kljub neužitemu
alkoholu, vsi po vrsti bruhali. Najprej
smo slišali, da je nekomu slabo. Pol
ure kasneje je nekomu obrnilo želodec. Uro zatem sem šla po hodniku
fantovskih sob, da bi si sposodila
polnilec, in slišala bruhanje. Do konca noči sem vsakič, ko sem se sprehodila po tistem hodniku, slišala isti
neprijeten zvok. Imela sem srečo, da
sem ostala zdrava. Večina jih ni, saj
nas je bilo po vrnitvi domov naslednji dan v šoli manj kot polovica. Kakorkoli, to leto sem se v šoli v naravi
skoraj imela fajn, prav tako “sem dobila možnost, da sem malo več časa
preživela s svojimi sošolci” – ki jih,
čeprav imam nekatere blazno rada,
prav vsak dan težko prenašam.

Mia Vehabović

Zagreb — očarljivo srce Hrvaške

Demonstracija Faradayeve kletke

Nasmeh, prosim!

komunikacijo in na koncu še Teslovo tuljavo, ki nam je bila tudi najbolj
fascinantna. V tem eksperimentu
spustimo dovolj veliko napetost, da
iskra preskoči iz žice in ustvari zvok.
Zvoka marsikdo ni pričakoval, zato
se ga je prestrašil, kar je povzročilo tudi veliko smeha. Ob koncu vodenega ogleda smo imeli še nekaj
minut časa za sprehod po muzeju
in ogled ostalih zbirk. Želeli smo si
ogledati še veliko več, a nas je čas
ponovno preganjal.
Po ogledu muzeja smo se odpravili na avtobus in proti Sloveniji ter
izlet uspešno zaključili.

Tina Kostantinović in Lea Pivec

Maketa Zagreba v okolici katedrale

w w w. s e r s . s i

14. oktobra 2019 smo se učenci
3. in 4. ag odpravili na izlet v glavno
mesto Republike Hrvaške – Zagreb.
Zagreb je očarljivo srednjeveško
mesto in je popularna turistična destinacija zaradi svoje zgodovinske
arhitekture, srednjeveških spomenikov, zgradb in prepletenih tlakovanih ulic. Danes mestu pravijo kar
očarljivo srce Hrvaške.
Pot smo začeli ob 7.00 zjutraj in
okoli 9.00 prispeli pred železniško
postajo. Tam nas je pričakala vodička, ki nas je popeljala skozi Gornji
grad do Donjega gradu pa vse do
Kaptola. Ogledali smo si mnogo
znamenitosti, kot so Cerkev sv. Marka, Stolp Lotrščak, Kamnita vrata idr.
Med odmorom za malico se nas
je večina razgledovala po znameniti
zagrebški Ilici. Strinjali smo se, da je
bilo prostega časa premalo, kajti če
bi ga bilo več, bi lahko sami raziskovali in dobili boljši vpogled v mestni
utrip.
Ko smo se znova zbrali, smo se
sprehodili po Trgu bana Jelačića in
si ogledali tržnico Dolac in zagrebško katedralo. Nato smo se ponovno odpravili na pot. Tokrat do Tehniškega muzeja Nikole Tesle. Imeli
smo voden ogled, kjer so nam, poleg podatkov o Teslovem življenju,
demonstrirali in razložili tudi nekaj
njegovih najpomembnejših dosežkov. Ogledali smo si transformatorje in spoznali, kako delujejo. Pogovarjali smo se o izboljšavah, ki jih je
Tesla uvedel z uporabo izmeničnega toka. Vodič nam je demonstriral, kako delujejo elektromagneti,
trofazni generator, opisal in pokazal
nam je princip Faradayeve kletke,
uporabo resonance za brezžično
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V Ljubljani
V Ljubljano smo odšli 31. januarja
2019. Zbrali smo se ob 7.00. Bilo je
zelo mrzlo in snežilo je.
Na Kongresnem trgu nas je pričakala vodička. Najprej nas je peljala do zemljevida Emone (Ljubljane
v času Rimljanov). Pokazala nam
je krsto, v kakršnih so pokopavali
Emonce, in kipec z enakim imenom.
Nato smo šli v Cankarjev dom, kjer
smo rešili delovni list o Plečnikovi
Ljubljani; Plečnik je bil znani arhitekt, napravil je načrte za veliko
ljubljanskih znamenitosti, kot so
npr. Tromostovje, Čevljarski most,
ljubljanska tržnica. Izpolnili smo

tudi list o Ljubljani nekoč; včasih se
je Ljubljana imenovala Laybach in
Luwigana, imela je dva mosta, Zgornji in Spodnji most. Imela je tudi
»grablje« na Ljubljanici, ki so služile
kot vodna vrata.
Nato smo si ogledali še NUK (Narodno in univerzitetno knjižnico). Po
osvoboditvi (leta 1945) je bil univerzitetni knjižnici priznan tudi pravni
status slovenske nacionalne knjižnice. Spremenila je naziv in postala
Narodna in univerzitetna knjižnica,
pod tem imenom jo poznamo še
danes. Po ogledu knjižnice smo šli
na tržnico, vodička nam je pokazala

tudi bronasta vrata, ki vodijo v ljubljansko stolnico. Nato smo šli še
na Prešernov trg, kjer smo naredili
skupinsko fotografijo in slišali nekaj
dejstev o Prešernu.
Kosilo smo imeli v dijaškem
domu, nato pa smo šli še v Državni zbor Republike Slovenije. Najprej
smo slišali, kako delajo, nato pa
smo lahko videli, kako so poslanci
glasovali.
Vrnili smo se ob 16.00. Čeprav
je bil pravi zimski dan, smo ga lepo
preživeli.

1. ag in 2. ag pred Prešernovim spomenikom
V ozadju Ljubljanski grad

V Cankarjevem domu smo reševali delovne liste.
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Pred parlamentom

Gal Kocbek

Kaj o ekskurziji menijo Galovi sošolci?

Bilo mi je všeč, da smo šli
v Ljubljano, saj smo tako dobili
priložnost, da se naučimo kaj
novega o našem glavnem mestu.

Dan ni bil dolgočasen! Zelo
zanimiva je bila maketa rimske Emone,
tudi NUK. Lahko bi si ogledali še Ljubljanski
grad, ki mora biti zelo zanimiv.

Dominik

Iva

Najboljše je bilo,
da smo lahko
prisostvovali seji v
Državnem zboru.

Nik

Izlet v Ljubljano je
bil zanimiv, čeprav je
snežilo in smo bili malo
premraženi.

Jaša

Anej

Všeč mi je bilo,
da smo imeli nekaj prostega časa,
da smo lahko šli v McDonald's.

Žan

Bilo mi je všeč, da smo
lahko šli v NUK, škoda, da
nismo šli na grad!

Jakob

w w w. s e r s . s i

Bilo je zanimivo, ampak
malo preveč hoje in mrrrzlo! Najbolj všeč
mi je bilo na toplem v Cankarjevem domu in
v Državnem zboru RS. Kosilo ni bilo preveč
dobro. Lahko bi imeli več prostega časa.
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Ekskurzija v Prekmurje
V sredo, 18. 9. 2019, smo se dijaki
1. in 2. ag odpravili na prvo letošnjo
ekskurzijo, in sicer v najbolj vzhodni
del Slovenije, v Prekmurje.
Po približno uri vožnje z avtobusom smo prispeli do naše prve točke, do kraja Veržej, ki leži na desnem
bregu reke Mure. Izstopili smo in se
razgledali po prečudoviti pokrajini,
ki nas je presenetila s svojo drugačnostjo. Sprehodili smo se do stavbe v
bližini, kjer smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je odšla v etnografski muzej, druga pa se je preizkušala
v ročnih spretnostih. V etnografskem
muzeju smo izvedeli veliko novih informacij o Prekmurju, spoznali običaje, posebnosti. V delavnici smo
izdelovali štorklje iz gline. Hitro smo

ugotovili, da ni tako lahko, kot izgleda, toda izdelki so bili na koncu prečudoviti. V Veržeju smo pomalicali,
kajti čakala nas je še dolga pot.
Naša druga točka je bil Babičev
mlin, še edini delujoči mlin na Muri,
zato si ga je bilo res vredno pogledati. Skozi njegovo preteklost nas je
popeljal kratek filmček. Nato smo se
s splavom lahko popeljali skoraj do
drugega brega reke Mure. Občutek
je bil edinstven.
Po ogledu mlina smo šli na kosilo.
Ker smo bili v Prekmurju, smo jedli
njihove domače jedi: bograč in gibanico, ki sta nam dala moč za nadaljevanje ekskurzije.
Naslednja točka na seznamu je
bilo Bukovniško jezero. To je umetno

jezero, ki je nastalo z zajezitvijo potoka Bukovnica. Njegova lepota nas
je očarala in z veseljem smo se sprehodili malce naokrog in se nadihali
svežega zraka. Vmes smo s pomočjo
mobilnih telefonov reševali razne naloge.
Nazadnje smo si ogledali še cerkev Gospodovega vnebohoda, ki je
stvaritev arhitekta Jožeta Plečnika. Že
na zunaj je bila prečudovita in drugačna od ostalih cerkva, ki jih poznamo, znotraj pa je sploh posebna.
Velja za enega najlepših slovenskih
sakralnih objektov. Z ogledom cerkve
smo ekskurzijo zaključili. V Maribor
smo se vrnili z novimi vtisi.

Tina Aubelj

Mlin na Muri

Naložili smo aplikacije za reševanje nalog ob Bukovniškem jezeru.
Prisluhnili smo zgodbam o mlinu na Muri.
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Ogled predstave Tesla
Predstava poskuša s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstaviti svet Nikole Tesle, njegove izume ter njegovo neizmerno humanistično željo po izboljšavi sveta za naslednje generacije.

V sredo, 23. 1. 2019, smo si dijaki 1. in 2. letnikov SERŠ-a ogledali
gledališko predstavo Tesla, ki jo je
uprizoril Janez Dovč.
Predstava se je začela s Teslovo tuljavo, ki je osvetljevala napis
TESLA in igrala melodijo. Nato se je
vklopil radio; poslušali smo, kakšna
je bila noč, v kateri se je rodil Tesla.
Rodil naj bi se bil v nevihtni noči,
zaradi česar so mu pripisali, da bo
otrok teme. Ampak njegova mama
je zatrdila nasprotno – da bo otrok
svetlobe.

Kot otrok je Tesla zelo dobro slišal in je tako večkrat preprečil nočne požare. Izvedeli smo tudi, da je v kasnejšem življenju večkrat slišal tiktakanje
ure skozi steno. Po uvodu je Janez Dovč na polico, ki je visela (podobno kot
gugalnica), položil 9 metronomov in jih nastavil na različne ritme. Po nekaj
sekundah sta dva začela nihati z enakim ritmom in nato uravnala še ostale.
Zatem nam je predstavil teremin in nam pokazal, da igra, ne da se ga dotikaš. Nato se je začel poigravati z lasersko harfo in nam zaigral melodijo.
Videli smo tudi Teslovo kroglo (plazemsko luč), ki zbere vso plazmo na
tisto mesto, na katerem se ga dotakneš. Janez je zaigral tudi nekaj ritmov
na domače tolkalo, ki ga je poganjal elektromotor z nastavljivo hitrostjo vrtenja. Na koncu predstave je zaplesal tudi robotek Nao, ki je znal kar dobro
oponašati človeške gibe. Robotek je naredil tudi nekaj sklec na eni roki.
Na koncu predstave je Janez Dovč še povedal, kako je kaj delovalo, in še
enkrat uporabil lasersko harfo.

Na predstavi Tesla

w w w. s e r s . s i

Aljaž Pfifer
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Izjave Aljaževih sošolcev:

Predstava je
bila zelo zanimiva, ker sem
izvedel veliko podrobnosti o
Tesli in njegovih delih (veliko sem že
vedel). Najbolj všeč so mi bili poskusi in
govorjenje namišljenega Tesle iz starega
radia. Upam, da bo šola organizirala
še več takšnih predstav.

Jan

Predstava mi je bila všeč,
saj smo poslušali zanimive zvoke
iz različnih naprav. Najbolj mi je bil
všeč plešoči robot. Igralec je bil super,
saj nam je povedal, kakšna imena imajo
različni inštrumenti in kako se imenujejo.
Zelo zanimiva in
dobro izpeljana
predstava. Ravno
prav dolga. Priporočam jo vsem.

Tilen

Marcel

Predstava se mi je zdela unikatna.
Ideja Janeza Dovča, da nam s pomočjo glasbe in Teslovih izumov
predstavi Teslovo življenje, je
odlična! Zaradi dobre izvedbe si
je vsak lahko kaj zapomnil.

učna, hkrati
Predstava je bila zelo po
r nam je pokazal
pa tudi zabavna! Avto
Všeč mi je bilo,
dosti praktičnih stvari.
z glasbo.
kako je fiziko povezal

Aljaž

Jaša

Janez Dovč je
bil zelo duhovit.

Žan

Predstava je bila zanimiva,
saj je združevala umetnost in
tehnologijo. Naučil sem se veliko
novega o Tesli in o tem, kako lahko z
zanimivimi inštrumenti ustvarimo
določene tone. Izmed vseh njegovih
izumov mi je najbolj všeč transformator.

Žiga

Bilo je zanimivo, sproščeno
in zabavno. Všeč mi ja bila
celotna predstava. Lahko bi trajala dlje
in po predstavi ne bi bilo pouka. Janez
Dovč je bil zanimiv in zabaven, saj ni bil
dolgočasen, kot so običajno fiziki.

Samo
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Tudi letos smo se dijaki SERŠ-a
udeležili svetovnega tekmovanja v
robotiki, ki nas je popeljalo v »deželo tam spodaj«, v Avstralijo. Potovanje se je začelo junijskega popoldneva, ko smo se z letalom odpravili
z zagrebškega letališča proti Dubaju. Ker še nikoli nisem bil več kot
5000 km od doma, sem v potovanju
izredno užival. Do naslednjega leta,
in sicer v Sydney, smo imeli triurni
postanek. Odločili smo se raziskati
letališče. Njegova velikost in sodobna opremljenost sta me povsem
prevzela.
Let proti Sydneyju smo nadaljevali z Airbusom A380, ki je največje
potniško letalo na svetu. Med letom, ki je trajal osem ur, sem užival,
saj je bil informacijsko-zabavni sistem na letalu zelo dober.
V Sydneyju smo pristali okoli
treh zjutraj in se odpravili v hotel
na večerjo oziroma zajtrk. Naslednje jutro sem se zbudil zgodaj, da
bi si ogledal središče mesta in naredil nekaj posnetkov, saj še nikoli
nisem bil v velemestu. Moji prvi vtisi
so bili povezani s presenečenjem ob
spoznanju, da so stolpnice res zelo
visoke in da so ljudje zelo prijazni.
Čez nekaj časa so se zbudili še drugi člani ekipe in odšli smo na zajtrk,
nato pa na ogled mesta.
Naslednji dan smo začeli s pripravami na tekmovanje. Vse je potekalo po načrtih, dokler nismo ugotovili, da je žiroskop in nekaj drugih
ultrazvočnih senzorjev odpovedalo
in tako “podrlo” sistem, ki sva si ga
s sotekmovalcem nastavila. Seveda
sva bila prisiljena improvizirati. To je
tudi razlog, zakaj sva naslednje tri

dni spala manj kot 20 min. Na koncu
sva bila za najin trud nagrajena, saj
sva v kategoriji SuperTeam zasedla
peto mesto.
Pred letom nazaj v Dubaj smo
imeli še en prosti dan, ki smo ga izkoristili za izlet. Odšli smo v Modro
gorovje ali Blue Mountains. Ogledali smo si vse od deževnega gozda
do živalskega vrta, kjer je bila tudi
moja najljubša izkušnja – božanje
kengurujev. Navdušili so me tudi
dingi in koale. Izlet smo zaključili z
vožnjo po morju do pristanišča Darling Harbour.

Let v Brisbane smo imeli naslednji dan ob 17.30, od koder smo
poleteli v Dubaj, iz Dubaja v Zagreb
in iz Zagreba s kombijem domov, v
Maribor.
Če se danes ozrem nazaj in podoživim čas, preživet v tako zelo oddaljenem in drugačnem delu sveta
od mojega domačega okolja, se zavem, kako dragocena življenjska izkušnja je bila udeležba na RoboCup
tekmovanju. Vsekakor bi jo želel še
kdaj podoživeti.

Peter Rojs
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RoboCup 2019 v Avstraliji
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Veličastni London Eye
Novembra smo se z družino
odpravili v London obiskat mojega
brata Klemna. Ta se je preko programa Erasmus+ odpravil za nekaj mesecev v Nottingham na študij podjetništva.
Star je 24 let in je diplomiral iz prevajalstva na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Sedaj je študent
magistrskega študijskega programa
International Business na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Za svoje
zadnje študijsko leto se je odločil, da
se preko programa Erasmus+ odpravi za pol leta študirat v Nottingham.
Pravi, da je izmenjava izkušnja, ki si
jo je že dalj časa želel. Čeprav je bila
njegova prva izbira Lizbona, je sedaj
zadovoljen, da je pristal v Veliki Britaniji. Intenziteta, zahtevnost in kvaliteta študija v Veliki Britaniji so mnogo
višji kot na Portugalskem. Čeprav
pravi, da je izbral državo, ki je znana
po malo slabšem vremenu, se zaveda
vrednosti Erasmusa v Veliki Britaniji
za svoje nadaljnje življenje in kariero.
Eden od razlogov, da se je odločil za
Nottingham Buisness school, je, ker
je del Univerze v Nottinghamu, ki je
bila izbrana za univerzo leta 2019 po
izboru The Guardiana. Drugi razlog
je seveda ta, da mu angleščina ni tuji
jezik, saj je tri leta študiral prevajalstvo.
Pravi, da je razlika med Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in Nottinghamom zelo velika. Medtem ko je v
Ljubljani več predmetov na semester,
ki traja precej dlje, gre v Nottinghamu vse hitreje. Predavanja so sicer
daljša, a jih ni toliko, zato je snov bolj
zgoščena, večji poudarek pa je na
praktični uporabi znanj.
Toda študij v tujini je povezan z ne-
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katerimi slabimi stvarmi, s katerimi se
mora soočati kot študent Erasmusa.
Pravi, da mora biti v ravnanju s financami zelo pameten, saj denarja nima
na pretek. Od Erasmusa dobi namreč
le določeno vsoto denarja. Lahko
bi si sicer našel delo, a meni, da bi
mu to vzelo preveč časa. Rabi ga za
učenje in naloge, ki jih mora opraviti
in oddati v določenem roku. Skoraj
več kot polovico denarja, ki ga dobi,
nameni za plačilo stanovanja. Drugače pa pravi, da mu to ustreza, saj se
bo naučil, kako varčevati in ravnati z
denarjem v prihodnosti. Tudi jaz bi se
verjetno odločil za študij v tujini, saj
menim, da je to izkušnja, ki jo mora
vsak izkusiti.
Ker je imel 17. novembra rojstni
dan, smo se odločili, da ga bomo
obiskali. 15. 11. 2019 smo se odpravili iz Ljubljane v London, kjer nas je
pričakal. V dveh dneh smo prehodili
več kot 30 kilometrov in si ogledali
mnogo znamenitosti. Najboljši del
Londona je, da imaš skoraj v vsak
muzej prost vstop. Najbolj me je navdušil Muzej moderne umetnosti, saj
je v njem ogromno predmetov, ki so
narejeni iz vsakdanjih in preprostih
stvari. Narodna galerija pa je nekaj
povsem drugega. Slike so stare, nenavadne, ne veš, kaj naj bi prikazovale. Ogledali smo si tudi Buckinghamsko palačo, Tower Bridge, London
Eye, Big Ben, ki ga še vedno prenavljajo, Hyde Park in še nekaj drugih lokacij. Najbolj sta se mi vtisnila
v spomin London Eye in Hyde Park.
Čeprav smo kar dolgo čakali na vstop
na London Eye, se je splačalo, saj je
pogled s tega ogromnega »očesa«
veličasten.
Na splošno je London kot mesto

London Eye

Skupinska pred Narodno galerijo
prečudovit, a v nekaterih delih, kot
Oxford Street in Leicester Square, se
večino časa komaj premikaš, saj je na
enem mestu nepregledna množica
ljudi. Oxford Street je ulica, ki je dolga skoraj 2 kilometra in ima trgovine
na obeh straneh ceste od začetka pa
do konca.
Slovo od Klemna je bilo težko, a
zadovoljni, ker smo mu polepšali rojstni dan in si ogledali London in njegove znamenitostmi ter okusili utrip
velemesta, smo sedli na letalo in poleteli proti domu.

David Ahmetović

Izlet v Izrael

Jeruzalem
del tako hitrega razvoja. Bilo je videti, kot da gradijo celotno velemesto
naenkrat.
Ko je letalo pristalo, sem se veselil prvih korakov po Izraelu, v mislih
sem že raziskoval mesto. Vendar je
prav hitro prišlo do prvih problemov, saj avto, ki je bil predhodno
najet, ni bil več na voljo in bi bilo
potrebno plačati za novega, saj so
trdili, da ne morejo odobriti nobenega drugega. Po mukotrpnih dveh
urah in desetinah klicev v Anglijo in
Slovenijo, kjer je ta ponudnik imel

predstavnike, nama je uspelo priti
do najetega avta brez dodatnega
plačila in sva se lahko odpravila na
pot.
Tel Aviv je velik, veliko večji od
Ljubljane, čeprav je Izrael samo za
približno 6000 kvadratnih kilometrov večji od Slovenije. Po zanimivem raziskovanju skozi mesto nama
je uspelo najti apartma, ki ga je oče
rezerviral in tukaj se je ponovno pojavil problem, tokrat s prevzemom
ključa za apartma. V stavbi namreč
ni bilo recepcije in celoten proces za
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Marca letos sem se z očetom napotil v Izrael. Osrednji povod za izlet
je bila reprezentančna tekma med
Slovenijo in Izraelom, prav tako pa
sva si želela oditi na krajši dopust
nekam, kjer še nisva bila.
V četrtek ob enih ponoči oz. zjutraj se je začela najina petdnevna
pot. Prvi izziv je bil, da sva morala
prispeti do milanskega letališča v
Italiji. Celotno mesto in okolica letališča sta se nama zdela kot en velik labirint. Na srečo sva se na pot
odpravila pravočasno in sva imela
čas za raziskovanje tega labirinta.
Naposled sva le našla parkirno hišo
in prevoznika, s katerim se je oče
predhodno dogovoril, da mu shranijo avto ter naju pripeljejo do letališča in nazaj, ko se vrneva. Let sem
nestrpno pričakoval, saj je bilo na
letališču ob zgodnjih jutranjih urah
dokaj hladno, jaz pa sem bil oblečen
za toplejše okolje Bližnjega vzhoda.
Končno je prišel čas vkrcanja na
letalo in težko pričakovan vzlet z
milanskega letališča proti Tel Avivu.
4-urni let sem izkoristil za branje knjige, saj sem bil preveč vznemirjen,
da bi lahko spal. Premišljeval sem o
ljudeh, ki jih bom spoznal, kakšni so
in kakšne navade imajo, predvsem
pa me je zanimalo, kakšno je resnično stanje na njihovem koncu sveta,
saj se veliko govori o nemirih na Bližnjem vzhodu.
Ob prvih pogledih na Izrael sem
bil navdušen, saj ni bil ena velika puščava, kot si morda nekateri
predstavljajo, ampak je Izrael država
v razcvetu. Tel Aviv je bil zame nekaj
povsem novega, saj še v nobeni od
do sedaj obiskanih držav nisem vi-
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prevzem ključa je potekal preko telefonskega pogovora ter sms-sporočil. Sporazumevanje je še otežila
jezikovna ovira, saj nisva razumela
hebrejsko, najemodajalec pa je zelo
slabo govoril angleško. Po nekaj
urah čakanja pred apartmajem sva
le dobila geslo od sobe in sva si lahko oddahnila.
Sledilo je raziskovanje po mestu,
saj je bila tekma šele čez dva dni.
Najprej sva se odločila, da poiščeva
restavracijo z lokalno hrano in poskusiva njihove jedi. Tam sva se tudi
pogovarjala z domačini in ugotovila,
da imajo praznik – purim, ki je precej podoben našemu pustu. Mesto
je bilo sijajno in ljudje so bili izjemno

Cesta v muslimanski četrti v Starem mestu
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gostoljubni. Kupila sva si spominke
in se po napornem dnevu počasi
odpravila proti apartmaju.
Naslednji dan sva iz Tel Aviva krenila proti Haifi. Potovala sva z avtom
in vedno znova sem bil presenečen
nad njihovim hitrim napredkom, saj
je bilo videti, kot da gradijo celotna
naselja sredi ničesar. Na poti do Haife sva se ustavila še v Jeruzalemu,
kjer sva najela vodiča in si ogledala
to prelepo staro mesto. Ogledala sva si obzidje, celotno mesto in
vse znamenitosti znotraj obzidja. Bil
sem presenečen, da je samo mesto
precej manjše, kot sem pričakoval in
da je bil vstop povsod prost. Mesto je bilo res prečudovito in polno

zgodovine, vendar sva imela za vse
žal premalo časa, saj se je že začelo
mračiti.
Dve uri kasneje sva se ponovno
znašla pred velikim mestom. Tokrat
ni bilo nobenih problemov, hotel
sva zelo hitro našla, saj je bil na plaži
nedaleč stran od stadiona. Razgled
iz sobe je bil neverjeten. Bila sva v
7. nadstropju in imela pogled delno
na morje in delno na mesto. Ker ura
še ni bila prepozna in še nisva bila
povsem izčrpana, sva se odločila
oditi na sprehod po mestu. Šla sva
si ogledat pot do stadiona, kjer bo
naslednji večer potekala tekma in
bližnjo okolico hotela, saj nisva želela zaiti predaleč. Okrog enajste ure
zvečer sva se odpravila do hotela in
odšla spat.
In tako je prišel težko pričakovani dan tekme. Odšla sva še na zadnje oglede mesta in vseh bližnjih
znamenitosti. Šla sva tudi na plažo,
vendar je bila voda premrzla, da bi
si upala namočiti se. Vedno hitreje
se je bližala tekma in vzdušje je rastlo. Veliko navijačev, tako za izraelsko kot za našo reprezentanco, se
je začelo zbirati v neposredni bližini
stadiona. Vzdušje je bilo zelo prijateljsko. Po koncu tekme je vzdušje,
kljub našemu porazu, ostajalo prijetno in športno, izmenjali smo si tudi
zastave in šale. Tako sem prišel do
zelo zaželene izraelske zastave.
Izlet se je počasi bližal koncu. Minili so že štirje dnevi in naslednji dan
naju je čakalo povratno letalo za Milano. Odpravila sva se iz Haife do
Tel Aviva, od koder sva poletela nazaj v Italijo. Tam naju je, kot dogovorjeno, pričakal prevoznik in naju
pripeljal nazaj do garažne hiše, kjer
je oče pustil avto. Odpravila sva se
nazaj proti Sloveniji. Zadnji postanek sva naredila v Novi Gorici, kjer
sva odšla na pico in se počasi znova
privajala na življenje v Sloveniji.

Patrick Pivec

Križarjenje po Sredozemlju

Čedalje več ljudi preživlja svoj
dopust ali počitnice na križarjenju.
Tako se je tudi naša družina odločila
odkrivati lepote Sredozemlja na krovu druge največje križarke v Evropi.
Križarka MSC Fantasia je »mesto na
vodi«, kajti dolga je približno 333 m,
sprejme pa lahko do 3900 potnikov
in 1200 članov posadke. Njena izdelava je stala 550 milijonov evrov.
Potovanje smo začeli 28. oktobra
v Genovi. Po vkrcanju smo si ladjo
najprej ogledali in se nato namestili
v kabini. Proti Marseillu smo izpluli ob
18. uri. Po pristanku naslednje jutro
smo se s taksijem odpeljali proti središču mesta, kjer nas je pred mestno
hišo pričakal vodič. Sprehodili smo se
po ulici, po kateri so daleč nazaj korakali vojaki in peli današnjo francosko himno Marseljezo. Ogledali smo
si tudi mesto atentata na Aleksandra
Karadžordževića in katedralo.
Zaradi zelo slabega vremena na
Palmi de Mallorci se je kapitan odločil, da to destinacijo izpustimo.
V Barcelono smo prispeli zvečer, se
izkrcali in se peš odpravili do sre-

Križarka MSC Fantasia

Po nočni plovbi smo se zasidrali v
Civitavecchii, ki je od Rima oddaljena približno eno uro. Zato smo se z
avtobusom odpravili proti glavnemu
mestu Italije. Ogledali smo si mogočne bazilike, trge, fontane in vrgli
novčič v Fontano di Trevi. Seveda
smo se odpravili v najmanjšo državo
na svetu, Vatikan, kjer smo si ogledali trg in baziliko Svetega Petra.
Nato smo nadaljevali plovbo do La
Spezie. Obiskali smo nacionalni park
Cinque Terre ter raziskovali tri verjetno najbolj znane italijanske vasice.
Tudi sprehod ob morju je bil posebno doživetje.
Ob povratku v Genovo, od koder
smo izpluli prvi dan, je bilo vzdušje
bolj žalostno, a bili smo zadovoljni,
kajti spoznali smo precej zanimivih
sredozemskih krajev in doživeli razkošje križarke, na kateri smo neizmerno uživali.

Jure Kozar
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Cinque terre

dišča mesta. Sprehodili smo se po
znameniti La Rambli in se ustavili v
Hard Rock cafeju in Starbucksu. Ob
23. uri smo se z mestnim avtobusom
vrnili do ladje. Zjutraj se je naš ogled
Barcelone začel ob 9. uri, ko smo se
v lastni režiji s taksijem odpravili do
svetovno znane cerkve Sagrada Familia in bili navdušeni. Ker treniram
nogomet, sem moral obiskati nogometni stadion Camp Nou, kjer smo si
ogledali prostore za igralce in muzej
FC Barcelona. Za konec smo obiskali
še akvarij. Doživetje Barcelone je bilo
izjemno.
Plovbo smo nadaljevali do Korzike
in se usidrali v Ajacciu, pristanišču in
glavnem mestu Korzike, ki je dobilo
ime po legendarnem grškem junaku
Ajantu. Izkrcali smo se okoli poldneva in si v šestih urah ogledali mesto.
Najbolj zanimiv je bil zagotovo ogled
Napoleonove rojstne hiše, a nič manj
nas nista navdušili mestna utrdba in
katedrala.
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Utrinki iz Toskane in Umbrije

Vodnjak Maggiore v Peruggi

Potovanje je potekalo brez zapletov. Prenočišč je bilo dovolj na razpolago, turistov ravno prav. Na začetku
je bilo vroče, a se je po dveh dneh
ohladilo. Po avtocestah smo potovali
le do Toskane in nazaj, lokalne ceste
so bile več ali manj prazne. Uživali
smo tipično italijansko hrano: pice,
testenine, rižote … Nekoliko nas je
presenetilo, da za zajtrk ponujajo v
glavnem kavo, sok in sladke prigrizke. Domačini so bile prijazni, a le
malo jih govori angleško.
Za ogled turističnih znamenitosti
smo naredili načrt že doma in zbrali
tudi dovolj podatkov. Mesta imajo
večinoma srednjeveški značaj, mar-

sikje pa so vidni tudi ostanki iz obdobja Etruščanov. Cerkve, obzidja,
javne in zasebne zgradbe, vse je
lepo obnovljeno. Med drugim smo
spali v 500 let stari, vrhunsko obnovljeni in opremljeni hiši. Daleč
od znanih krajev je bilo prenočevanje cenovno dostopno. Tisto, kar je
v Toskani najlepše, pa je pokrajina.
Na valovitih gričih gojijo trto, oljke,
sončnice … H kmetijam vodijo drevoredi cipres.
Čeprav smo bili že marsikje po
svetu, nam bo tudi to potovanje ostalo v lepem spominu.

Anton Soršak

Etruščanska vrata v Volteri
Julija 2019 smo se žena, hčerka in
jaz odpravili na potovanje po Toskani
in Umbriji. Najbolj znana in turistično
najbolj obljudena mesta v Toskani
smo obiskali že prej. Zato sme se tokrat bolj osredotočili na manjša mesta
in podeželje v Toskani. Obiskali smo
Lucco, Voltero, Pienzo, Montepulciano, Cortono in Arezzo. V Umbriji smo
bili prvič, ogledali smo si Peruggio,
Assisi in Orivieto. Za naju z ženo je
bila novost tudi ta, da smo sproti rezervirali prenočiča preko bookinga.
Prej sva v tujino vedno potovala s
turistično agencijo.
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Značilna toskanska pokrajina

Katedrala v Orviettu
(Umbrija)

Glavni trg v Arezzu

Trg republike v Cortoni

Projekt Geoserš

Ogled Centralne čistilne naprave Maribor
Projekt se je na pobudo izbrane knjige nacionalnega projekta
Rastem s knjigo (L. Kajfež Bogataj:
Planet, ki ne raste) začel v šolskem
letu 2017/2018 in sprva vključil dijake prvega letnika oddelkov gimnazijskega in srednjega strokovnega
izobraževanja, kasneje pa je zajel
domala vse dijake šole. Vanj smo
vključili različna predmetna področja, in sicer knjižnična znanja, slovenščino, kemijo, ekologijo, elektrotehniko, multimedijo in podjetništvo.
Tako so na šoli potekale različne
dejavnosti. Strokovna sodelavka iz
podjetja SNAGA je izvedla predavanje, dijaki so izvajali govorne nastope, pripravili referate, si v Dogošah
ogledali centralno čistilno napravo,
izdelovali plakate, izdelke iz odpadnih materialov …
V okviru projekta ERASMUS+
smo se odločili za sodelovanje z
gimnazijama v Kuldigi (Latvija) in
Mascaluciji (Sicilija) ter srednjo šolo

v Bragi (Portugalska). Namen sodelovanja je, da na podlagi okoljske
ozaveščenosti in izmenjave dobre
prakse z drugimi evropskimi državami ustanovimo okolju prijazno zeleno mini podjetje.
S projektom Geoserš smo zaključili marca 2019, saj v tem mesecu
praznujemo svetovni dan varčevanja z energijo (6. 3.) in svetovni dan
voda (22. 3.). Ob tej priložnosti smo
izdali bilten z naslovom Geoserš, v
katerem smo predstavili vse dejavnosti dve leti trajajočega projekta.
Okoljska vzgoja na SERŠ tudi po
zaključenem projektu ne bo zamrla,
saj dijaki in učitelji močno upamo,
da je naše sedanje skromno delo
seme, iz katerega bo vzklilo trdno
zavedanje, da je za ohranitev življenja na Zemlji potrebno prizadevanje
vsakogar izmed nas.

Anastazija Brkljačič, vodja projekta
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Živimo v času, ko postaja rast materialnih dobrin na našem planetu iz
dneva v dan večja. Mirno lahko trdimo, da se z bliskovitim tehnološkim
in industrijskim razvojem, razvojem
zdravstva in farmacije, vedno večjimi možnostmi izobraževanja vseh
slojev prebivalstva dostopa do informacij na vseh koncih sveta. Izboljšujejo se tudi življenjski pogoji
in način življenja ljudi, kar nam dokazujeta predvsem daljša življenjska doba in povišana stopnja rasti
prebivalstva. Vse našteto je morda
samo iluzija, saj tekmovanje za materialne dobrine marsikdaj povzroča
osebno stisko, katastrofalne družbene konflikte, predvsem pa uničenje
planetarnega okolja.
Premnogi znanstveniki trdijo, da
človeštvo izvaja počasen in množičen ekološki samomor, ki pomeni
uničenje celotne vrste. Opozarjajo na posledice, ki nastajajo zaradi
človekovega sebičnega delovanja, kot so podnebne spremembe,
tanjšanje ozonske plasti, izumiranje
živalskih in rastlinskih vrst, onesnaženost vode, tal, ozračja, zakisanost
oceanov … Vsekakor se moramo zavedati, da smo dosegli stopnjo ekološkega propadanja, ki jo moramo
zaustaviti TAKOJ.
Ker k ekološkemu propadanju
prispeva vsak Zemljan, je za preprečitev ekološke katastrofe potrebna
visoka osveščenost posameznikov,
zato je prav, da se še posebej učitelji in vzgojitelji zavedamo svojega
poslanstva o pomembnosti ozaveščanja mladih. Tako smo se na
Srednji elektro-računalniški šoli v
Mariboru odločili za šolski ekološki
projekt imenovan Geoserš.
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Zemlja kliče!
Svet se podira,
zato Greta nas forsira,
da planet se regenerira
in njegova populacija od tega ne umira.
Svet je onesnažen na veliko,
Zemlja se bo spremenila v veliko črno piko.
Ozonska luknja se veča,
eko sistem pa nam peša.
Serš z energetsko prenovo se trudi,
da svetu boljšo možnost nudi,
še za e-klopco se potrudi.
Vendar sami sveta ne bomo rešili …
Stopili bomo skupaj,
zato, Zemlja naša, ne obupaj!

Dijak 3. cr
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E-klopca
Gregor Polegeg je dijak 2. letnika, smer računalniški tehnik. Je zelo vedoželjen, poln
idej. Ena izmed njih je e-klopca, ki ima svoje mesto pred SERŠ-em. Kako je prišlo od
ideje do izvedbe, nam je razkril v naslednjem intervjuju.

nabavili material, ga oblikovali, sestavili, obdelali les, dodali elektroniko …

Klopca stoji pred šolo. Ja, razmišlja-

E-klopca

Gregor, kaj je e-klopca?

E-klopca je naprava, ki deluje na sončno energijo,
tako da jo pretvarja s sončnimi kolektorji (celicami). Električno energijo shranjuje
v baterijo. To energijo lahko vsi mimoidoči uporabijo za polnjenje svojih mobilnih naprav s pomočjo USB-priključkov, ki so na sprednji strani klopce.

Kdaj in kako si dobil idejo za e-klopco? Idejo za klopco sva z Alenom Naumoskim dobila na poti do Pekrske gorce. Na sprehodu nikjer ni bilo videti kakšne
klopi ali koša. To nama je zbudilo željo po gradnji navadne klopce, a sva takoj
pomislila tudi na težave s financami in različnimi dovoljenji. Na poti nazaj sva
začela razmišljati o klopci na sončne celice, saj dotlej v Mariboru ni bilo še nobene takšne. Čez nekaj časa je Alen med brskanjem po socialnih omrežjih zasledil
projekt Com'on Maribor, ki ga vodi Mladinski kulturni center Maribor. Ta projekt
omogoča petim izžrebanim projektom financiranje do 1000 evrov. Odločila sva
se, da bova svojo idejo prijavila. Po dobrem mesecu čakanja sva izvedela, da je
bil najin projekt izbran med prvimi petimi. Ta informacija nama je dala upanje in
veliko veselja do dela.

Kdaj sta začela z delom? Med počitnicami. Sprva sva se lotila modela, ki je
bil izdelan v programu SketchUp. Iz narisanega virtualnega modela sva lahko
videla, koliko materiala bi potrebovala za izdelavo. Naredila sva predračun in
ga odnesla v MKC. Najprej sva dobila železo. Treba ga je bilo izrezati po merah
in pobarvati s plastjo zaščitne barve. Pri nabavi materiala nama je pomagala
Rebeka Golob, pri obdelavi z lesom in pri varjenju pa starši.

Lahko izračunaš, koliko ur dela je bilo vloženega v ta projekt? Mislim, da več
kot 120. Iz kovine in lesa smo izdelali 5 prototipov. Izbrali smo najprimernejšega,

Ali klopca »živi«? Veseli smo, ko vidimo, da klopco dejansko uporabljajo, moteči so le prepočasni pomnilniki, tako da jih bomo nadgradili oz.
radi bi vgradili brezžične. Naj povem
še, da je streha napravljena tako, da
ne nudi popolne zaščite pred soncem,
da uporabniki ne sedijo predolgo.

Ste zadovoljni z narejenim? Hm, za
prvi projekt je ok, saj smo dobili veliko
izkušenj, ni pa popolno. Potrebnih je
še kar nekaj izboljšav. Barva bi morala
biti boljša, na obeh straneh bi morali
zarobiti vrata, imeli smo tudi idejo o
premični strehi, taki, da bi se sproti
prilagajala soncu.
Ideje za naprej?

Seveda! Idej ne
zmanjka. Letos bomo sodelovali v
projektu Popravimo Maribor, kjer
bomo zbirali ideje o zaščiti narave.
Odprli bomo tudi forum, da se bomo
povezali z drugimi, mogoče organizirali clean up akcijo itd.

Daniela Hergan Grosek

w w w. s e r s . s i

Rebeka, Gregor in Alen na e-klopci

la sva, kje bi lahko stala, in pomislila
na prostor pred šolo. Ravnateljica
nama je dovolila gradnjo in odstopila
prostor. Tla na dodeljenem prostoru
je bilo seveda treba zabetonirati za
močnejšo fundacijo klopce.
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Mladim se dogaja — podjetniške
delavnice na SERŠ-u
Letos na SERŠ-u že od jeseni
potekajo podjetniške delavnice z
namenom, da bi mladim približali
podjetništvo in podjetno razmišljanje.
Oktobra smo s pomočjo sredstev,
ki smo jih dobili od Spirit Slovenija,
na šolo pripeljali zunanjega predavatelja, gospoda Jureta Verhovnika.
Pripravljenih je bilo 6 delavnic. Na
prvi smo se razdelili v skupine po
pet, in sicer tako, da smo bili v skupinah dijaki iz različnih oddelkov. Da
smo prebili led in se spoznali, smo
imeli še isti dan scavenger hunt, ko
smo po mestu iskali različne stvari,
kot so zemljevid Slovenije, kravate,
storži in podobno. Zamislili smo si
podjetniško idejo, produkt ali storitev in jo razvijali s pomočjo anket in
izdelave modelov poslovanja.
Na koncu smo imeli še pitchinge
oziroma kratke predstavitve projektov, podelitev diplom in seveda

razglasitev ekipe, ki je najbolj prepričala strokovno komisijo. To je bila
prva ekipa, ki je predstavila stacionarne vžigalnike Ecolite. Z njimi bi
lahko rešili problem odpadnih vžigalnikov, ki so iz plastike; iz zagate
bi lahko pomagali mnogim, ki vžigalnika nimajo pri sebi ravno takrat,
ko ga potrebujejo. Druga ekipa si
je kot rešitev dragega in dolgotrajnega polnjenja električnih avtomobilov zamislila avtobank, prenosno
baterijo za avtomobile, tretja ekipa

Delo v skupinah

Na prvem srečanju
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pa je podala idejo za pametno čelado, ki s posebno osvetlitvijo rešuje problem vidljivosti motoristov
na cesti, predvsem v temi. Ima
vgrajene zvočnike in mikrofon, kar
omogoča komunikacijo z drugimi
motoristi ali poslušanje radia med
vožnjo.
Mentorica je bila naša profesorica Ivanka Lesjak.

Tilen Brodnik

Mestna občina Maribor je skupaj z
Zavodom RS za zaposlovanje – Območno službo Maribor in ostalimi lokalnimi
partnerji v sredo, 13. novembra, od 8.
do 19. ure, in v petek, 15. novembra, od
8. do 15. ure, v Športni dvorani Lukna v
Ljudskem vrtu organizirala karierni sejem.
Osnovnošolcem je bila namenjena sreda,
srednješolcem pa petek.
V sredo se je na sejmu predstavila
tudi naša šola, SERŠ Maribor, in poskusila mlade navdušiti za poklice, za katere
izobražujemo. Odziv, ne samo osnovnošolcev, temveč tudi njihovih staršev in
svetovalnih delavcev, je bil izjemen, kajti
iz pogovora z obiskovalci smo razbrali, da
mlade vlečejo kreativni poklici prihodnosti, ki jih računalniška usmeritev vsekakor
nudi. Naši dijaki demonstratorji so na
primeren način predstavljali programe,
ki jih izvajamo, ob tem pa opozarjali na
številne obšolske dejavnosti, ki jih šola
nudi. Obiskovalci so zelo radi segali po
Biltenu SERŠ in zloženkah s predstavitvijo
programov. Navdušilo jih je tudi električno kolo in računalnik v tekočem parafinu.
Je pa sejem ponudil tudi srečanja in
pogovore z našimi bivšimi dijaki, ki uspešno nadaljujejo svojo poklicno pot v različnih podjetjih, ki so se na sejmu prav tako
predstavljala. Morda bi omenili Gregorja
Nikoliča, našega bivšega zelo uspešnega
dijaka raziskovalca, inovatorja in tekmovalca, danes zaposlenega kot asistenta
na FERI-ju, ki je osnove za svojo uspešno
študijsko in karierno pot pridobival prav
pri nas. Zanimiv je bil tudi pogovor z bivšim dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, danes zaposlenega pri pod-

jetju Elektro Maribor, ki je obujal spomine na svoje srednješolske
učitelje in predvsem na pouk prakse. Znanje, ki ga je pridobil na
SERŠ-u, danes s pridom uporablja.

Marjana Nerat

w w w. s e r s . s i

Karierni sejem — sejem poklicev
in izobraževanja
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Kako potekajo predstavitve
za osnovnošolce?
Naša šola pogosto promovira programe za bodoče osnovnošolce in jih
povabi na predstavitve. V sredo, 23. 10. 2019, so prišli na ogled naše šole
učenci devetega razreda iz OŠ Janka Padežnika Maribor. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Dijaki v skupini profesorja Bojana Dežmana so učencem predstavili elektro-fizikalne naprave s področja elektrotehnike. Avtor
prispevka sem jim razložil delovanje influenčnega stroja. Dijaki demonstratorji so vse udeležence rahlo stresli z električno napetostjo, zanimalo pa jih
je predvsem delovanje robotskih rok.
Druga skupina demonstratorjev je ponazorila glasbene dejavnosti, ki jih
šola ponuja, ter podrobneje predstavila glasbeni studio. Jan Namestnik iz
2.dr je zjutraj kot demonstrator in strasten ljubitelj glasbe z velikim veseljem pripravil vse potrebne pripomočke za izvedbo programa. Učence je
želel navdušiti nad glasbenimi dejavnostmi, ki jih omogoča šola. Po kratkem
opisu šole so lahko učenci tudi sami poskusili igrati različne inštrumente
ter zastavljali vprašanja. Bili so zelo navdušeni, zato so jim člani šolskega

benda za konec zaigrali glasbeno
točko. Zamenjale so se štiri skupine
osnovnošolcev, skupno štirideset
učencev. Po predstavitvah so dijaki
pospravili inštrumente in se vrnili k
pouku. Jan se v prostem času veliko ukvarja z glasbo in mu je v veliko veselje, da mu šola vsak teden
omogoča predstaviti njegov hobi.
Demonstratorji, ki so tudi glasbeniki, tako sporočajo učencem, da se
zraven učenja lahko tudi zabavajo in
ustvarjajo.

Nikola Stevanović

!
SERŠ je zakon

Nikola Stevanović je učencem pokazal delovanje robotske roke.

Šolski bend, ki so ga sestavljali Alina Truntič, Elida Alič, Jan
Namestnik in Iris Šaberl, je zaigral osnovnošolcem pesem
skupine Guns N’ Roses z naslovom Knockin’ on Heaven’s Door.

Tehniški dan
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Šport na SERŠ-u
v šolskem letu 2018/19
Atletika
Do medalje na področnem prvenstvu
so v preteklem letu uspeli priteči, priskakati in primetati tudi tekmovalci v atletiki. Na področnem prvenstvu so skupaj
zbrali 8542 točk in dosegli 2. mesto.
Ekipo so sestavljali: Nik Domajnko, Jan
Drevenšek, Denis Fras, Luka Popovič
Krajnc, Matjaž Korez, Toni Kovše, Matic Levačič, Vito Polenek, Aljaž Poropat,
Laren Sedlanič, Jan Falež, Matic Švenda, Rene Trunk, Anej Veilguni, Valentin
Vidvič, Tadej Vogrin, Lucij Vrhovšek, Vito
Zupanič in Žan Levačič.

Odbojka

V šolskem letu 2018/19 smo se z dijaki udeležili večine šolskih športnih tekmovanj. Da bi se na tekmovanja kar najbolje
pripravili, smo organizirali šolske krožke, ki so potekali pred,
med ali po pouku. Organizirali smo krožke za odbojko, košarko,
nogomet, badminton in rokomet. Naši dijaki so na tekmovanjih
zmeraj pokazali srčnost, borbenost in dosegli odlične športne
rezultate. Največji uspeh so dosegli naši nogometaši, ki so na
državnem prvenstvu osvojili 3. mesto. Ne moremo prezreti niti
dijakov v individualnih športih, ki so na državnih prvenstvih dosegli enega izmed prvih treh mest.
Že takoj na začetku leta je ekipa v odbojki na mivki, ki so jo
sestavljali Gašper Kavnik, Laren Sedlanič in Matevž Semprimožnik, dosegla 3. mesto na področnem prvenstvu. Kasneje se
ekipi v dvoranski odbojki žal ni uspelo prebiti v izločilne boje
področnega prvenstva.

Številčna in izjemno uspešna ekipa na ekipnem področnem
prvenstvu v atletiki

Januarja 2019 so se sprva na posamičnem področnem, nato pa tudi na državnem prvenstvu pomerili tudi naši
badmintonisti.
Na področnem prvenstvu so ločeno tekmovali kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci. Naša šola je imela
tekmovalce v obeh kategorijah. Od devetih tekmovalcev se jih je šest uvrstilo na državno prvenstvo. Med nekategoriziranimi tekmovalci je Matej Labaš osvojil bronasto medaljo, Andrej Labaš in Jurij Cerar sta se uvrstila med 5.
in 8. mestom, Žan Dominik in Tomaž Kajbič med 9. in 16. mestom, Luka Waland pa med 17. in 23. mestom. Med
kategoriziranimi tekmovalci so se Patrik Riboli, Simon Mernik in Miha Roškarič uvrstili med 5. in 8. mestom.

w w w. s e r s . s i

Področno prvenstvo v odbojki na mivki. Naši fantje bronasti.

31

Badminton
Na državnem prvenstvu smo imeli
šest predstavnikov. Med nelicenciranimi tekmovalci je Matej Labaš osvojil
odlično 2. mesto, Andej Labaš je bil
17. do 35., Jurij Cerar 9. do 16. Simon Mernik, Patrik Riboli in Miha Roškarič, licencirani badmintonisti, so se
uvrstili od 9. do 26. mesta. Vsi dvoboji
so bili zelo zanimivi in vsi naši dijaki so
se požrtvovalno borili za vsako točko.

Streljanje

Badmintonisti na državnem prvenstvu

V ponedeljek, 21. 1. 2019, je bilo v
Kidričevem področno in regijsko tekmovanje v streljanju z zračno puško.
Našo šolo sta zastopala Mark Berdnik
in Žan Ferenčak. Na področnem prvenstvu je Mark dosegel odlično 2.
mesto, Žan pa je bil četrti. Na regijskem tekmovanju je Mark dosegel 4.,
Žan pa 6. mesto.

Mark Berdnik do medalje na področnem prvenstvu v streljanju

Plezanje

Nogomet

Žan Janežič je na tekmovanju v športnem plezanju (kategorija starejši dijaki,
nelicencirani) na državnem prvenstvu za
srednje šole osvojil 2. mesto.

Med 4. marcem in 15. majem so po Sloveniji potekali izločilni boji v dvoranskem nogometu. Potem ko je naša ekipa
osvojila prvo mesto na področnem prvenstvu, nato zmagala
v skupini še na četrfinalnem ter polfinalnem turnirju, smo kot
organizatorji finala dvoranskega nogometa upravičeno pričakovali medaljo. Ekipa, ki so jo sestavljali Gašper Fekonja, Matija Fekonja, Marko Ferk, Denis Fras, Tilen Gajser, Luka Grozdek, Timotej Justinek, Enej Kapun, Nejc Kerhe, Klemen Kuri,
Marcel Pušnik in Tibor Zupanič, nas ponovno ni razočarala. Z
všečno, predvsem pa taktično dovršeno igro je uspela doseči
tretje mesto v državi.

Tretja najboljša ekipa v dvoranskem nogometu v Sloveniji
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Kros
Aprila so bili na vrsti ponovno tekači,
tokrat na šolskem ekipnem prvenstvu v
krosu, ki je potekalo v Velenju. Za našo
šolo so tekli Enej Arsevski, Danej Doberšek, Florijan Garmut, Žan Aljaž Poropat,
Denis Fras in Klemen Geratič. Na zelo razmočeni in travnati površini sta se najbolje
znašla Klemen Geratič in Žan Aljaž Poropat, ki sta osvojila skupno 9. mesto med
dijaki letnika 2002 in mlajši.

Maja je bilo na sporedu sprva področno, nato pa finalno
posamično atletsko prvenstvo.
Po izvedenih področnih atletskih prvenstvih so se trije
dijaki v posameznih nastopih in štafeta 4 x 100 m uvrstili v
finale državnega prvenstva, ki je bilo v sredo, 15. 5. 2019,
na atletskem stadionu na Poljanah.
Na finalni prireditvi so dosegli naslednje uvrstitve:
Luka Krajnc Popovič, tek na 100 m – 3. mesto,
Vito Polenek, suvanje krogle – 4. mesto,
Vito Zupanič, tek na 100 m – 11. mesto,
štafeta 4 x 100 m v postavi Nino Novak, Luka K. Popovič,
Vito Zupanič, Jan Falež – 4. mesto.

Aktiv športne vzgoje je v
celotnem letu 2018/19 z veseljem pomagal, organiziral in
spremljal športnike naše šole na
šolskih športnih tekmovanjih, saj
je šport eden izmed temeljev in
zdravih vrlin, ki jo posameznik
lahko goji na svoji poti. Iskrene
čestitke vsem dijakom, ki so
pokazali obilo želje in truda na
športnih tekmovanjih.

Luka Krajnc Popovič je v teku na 100 m dosegel 3. mesto na
finalu srednješolskega prvenstva v atletiki.

Aktiv ŠVZ

w w w. s e r s . s i

Ekipa na šolskem ekipnem krosu
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Najuspešnejši v tekih in suvanju krogle

V sredo, 9. 10. 2019, je na atletskem stadionu na Poljanah potekalo ekipno
prvenstvo Slovenije v atletiki za srednje šole. Na tekmovanju je sodelovalo
17 šol, nekatere tudi v kategorijah dijakov in dijakinj. Našo šolo so zastopali
tekmovalci v kategoriji dijakov, ki jih je vodil profesor Aleš Bezjak. Nastopali
so v tekih na 100, 400, 1000 in 2000 metrov, v skoku v daljino in višino, suvanju krogle ter štafeti 4 x 100 m. Kljub nepopolni zasedbi so fantje dali vse od
sebe. Najuspešnejši so bili v teku na 1000 in 100 metrov ter v suvanju krogle.
Skupaj so dosegli 7579 točk in si s tem priborili 10. mesto. Prvo mesto je zasedla I. gimnazija Celje (IGIMCE).

Jan Falež

Ekipo so sestavljali (od leve proti desni na sliki): Denis Fras, Toni Kovše, Aljaž Žan Poropat, Danej Doberšek, Nejc Đuran, Rene Trunk, Vito
Polenek, Jan Drevenšek, Valentin Vidovič, Vito Zupanič in Jan Falež. Vita Seniča in Tadeja Vogrina ni na fotografiji.

34

Treningi šestkrat tedensko

Vaje čez ovire, ki nam izboljšujejo tehniko teka, in vaje na »lojtrci«, ki nam izboljšujejo hitrost (zimske
priprave na nogometnem igrišču na Debelem rtiču).

eni uri. V nedeljo imamo čas za počitek in regeneracijo, kar je ob šestih treningih na teden pomembno.
Seveda pa vsi v skupini nimamo vedno enakih treningov, saj ne
treniramo istih disciplin. Zato se
delimo na sprinterje, ki tečemo na
60, 100, 200, 300 in 400 metrov,
dolgoprogaše, ki tečejo na 1000,
2000, 3000, 5000, 10.000 in včasih
na 21.000 metrov, ter metalce, ki
mečejo kladivo, kopje, disk in suvajo kroglo. Moja zdajšnja glavna in
hkrati najljubša disciplina je tek na
400 metrov, čeprav rad tečem tudi
na 300 in 200 metrov ter mečem
kladivo, disk in kopje. Moja najvišja uvrstitev v Sloveniji je bila leta
2016, ko sem nastopil na državnem
prvenstvu na 1000 metrov in osvojil

naslov državnega prvaka. V istem
letu sem nastopil še na evropskem
tekmovanju v Brnu, kjer sem dvakrat dosegel 3. mesto, najprej v
metu žogice in kasneje v teku na
800 m. Leta 2017 sem tekmoval na
igrah šolarjev (ICG), ki so bile takrat v Litvi, kamor pridejo tekmovat
atleti s celega sveta, in se v teku na
400 m uvrstil na 15. mesto.

Valentin Vidovič

w w w. s e r s . s i

V Atletskem društvu Štajerska
Maribor treniram različne atletske
panoge. Sem v skupini mladincev.
Treniramo pod vodstvom Roberta
Rudeliča na atletskem stadionu Poljane. Kljub temu včasih menjamo
okolje, tako da gremo do Kalvarije,
kjer večkrat pretečemo vseh 455
kamnitih stopnic, ali do Župnijske
cerkve sv. Jožefa, kjer tečemo po
hribu, ki vodi do reke Drave. Treningi se glede na sezonski čas spreminjajo. Po navadi imamo v ponedeljek treninge hitrosti, v torek
vzdržljivosti, v sredo za moč celega
telesa, v četrtek je daljši tek za kondicijo, hitrost ter stabilizacijo telesa,
v petek je trening za hitrost in moč,
v soboto pa znova za vzdržljivost.
Te dejavnosti navadno opravimo v

35

Hoja po neuhojenih poteh
Verjetno se vam bo zdelo čudno, zakaj pišem o tako nenavadni temi, kot
je hoja po neuhojenih poteh. Z razlogom, saj nisem upošteval navodil, ki
so jih dali profesorji športne vzgoje kot vodje pohoda na športnem dnevu.
Za začetek nam že beseda »neuhojen« pove, da gre verjetno za pot ali
stezo, ki ni shojena. Teh poti ne izberemo, ker predvidevamo, da niso najbolj primerne, da bi varno prišli do cilja, še posebej, če so strme, neurejene
in posledično nevarne. Popolnoma razumem profesorje in njihovo jezo ob
ignoriranju navodil, ki smo jih dobili na začetku pohoda. Nevarnost, da bi se
poškodoval, je v tem primeru velika. Zakaj sem se kljub temu vdal skušnjavi
in izbral neuhojeno pot? Odgovor je precej očiten: na vrhu oz. na cilju sem
želel biti pred drugimi, zato o nevarnostih, kot so zdrsi in poškodbe, nisem
niti razmišljal.
Na vrhu sem bil pred drugimi, a bolj izčrpan kot ostali sošolci. Obljubim,
da bom v bodoče manj mislil na dokazovanje lastnega ega in bolj na lastno
varnost ter sledil navodilom učiteljev.

Hoja po neuhojenih poteh

Ognjen Dubravac

Zakaj na športnem dnevu
ne smemo nositi japonk
Na športni dan, in sicer na pohod, sem prišel v neustrezni obutvi. Na to,
da je takšna obutev neprimerna in nevarna, me je opozorila profesorica športne vzgoje, ki mi je namesto pohoda namenila pisanje razmišljanja o primerni
obutvi za športne aktivnosti, ki jih na tem mestu delim z vami.
Ugotavljam, da so japonke namenjene sprehodu na plaži in ne za športni
dan. Neupoštevanje tega dejstva lahko pomeni, da bomo naslednje dni, tedne ali celo mesece imeli več časa razmišljati o lastni nepremišljenosti, saj je
velika verjetnost, da nam v njih spodrsne in se poškodujemo. Razen tega so
neudobne za dolgotrajne sprehode ali celo pohode. Tudi kamenje je lahko
zelo moteče, da ne omenjam poškodb, kot so razne ureznine, odrgnine, žulji
in drugo.
Po tehtnem premisleku želim opozoriti vse tiste dvomljivce, ki bodo še naprej hodili na pohode (ali še huje v hribe) obuti, kot da gredo na kavo v sosednji
bar, da je kvalitetna športna obutev še kako pomembna. Zakaj? Ker so športni
copati oblikovani za različne športne aktivnosti in ob tem ščitijo gležnje in
varujejo podplate.
Na koncu še dobronameren nasvet! Če piše v urniku, da je jutri športni dan,
vzemi pamet v roke in izberi ustrezne športne copate, če želiš sodelovati. V
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Z japonkami
nasprotnem primeru se ti bo zgodilo
kot meni, da boš namesto sproščene
hoje v naravi v dobri družbi pisal spis
z naslovom Zakaj ne smemo nositi japonk na športnem dnevu.

Ognjen Dubravac

Adrenalinska vožnja po gorskih poteh
Gorsko kolesarjenje je ekstremni šport, ki po navadi poteka po gozdnih
poteh. Za tak način vožnje so poleg gorskega kolesa potrebni vztrajnost,
samostojnost, tehnično obvladanje kolesa in zaščita pred padci oziroma
udarci. Varnost je pri tem športu nujna, saj se s kolesom hitro spuščamo po
gozdnih linijah, ki so polne kamenja, korenin in lukenj.
Preden se odpravim na pot, preverim brezhibnost kolesa. Najprej pregledam krmilo in ročaje. Nato si ogledam sprednje in zadnje kolo, zavorni sistem in vzmetenje. Nazadnje pregledam še okvir kolesa, pedala in pogon. Z
mazalko namažem občutljive in gibljive dele. Po pregledu si napolnim torbo
z rokavicami, ščitniki za kolena, vodo in hrano. Zraven vzamem tudi posebno čelado in očala, ki so namenjena za gorsko kolesarstvo.
Tako pripravljen se s kolesom odpravim na pot proti Pohorju. Ko prispem
na spodnjo postajo vzpenjače, si kupim karto za gondolsko žičnico, ki me
pelje do zgornje postaje vzpenjače oz. Bellevueja. Tam še zadnjikrat preverim brezhibnost kolesa, izvedem nastavitve vzmetenja in se opremim s
ščitniki. Spustim se po eni izmed treh kolesarskih poti. Pot vključuje skoke
tehnično zahtevnih delov, ki so polni korenin in globokih lukenj, načrtujem
spuste in ovinke. Za lepši videz in izkoriščanje bližnjic pri težjih delih uporabljam trike. Najbolj uporabljam trik, ki se imenuje bunny-hop ali zajčji skok,
ki je v bistvu navaden skok, ki ga lahko izvajamo na ravnih površinah. Ta mi
pomaga pri skokih na kolesarskih poteh.

3, 4, zdaj!
Po končani vožnji si kolo še umijem s krtačo in vodno cevjo. Začnem
pri sprednjem kolesu in ga hitro umijem, saj s premočnim curkom vode
nočem poškodovati zavornega sistema. Nato se začnem počasi premikati proti zadnjemu kolesu in umijem
okvir kolesa, pedala in pogon ter se
odpeljem domov.

Mark Žunkovič

Bližal se je konec drugega tedna
pouka v novem šolskem letu. Zelo
sem se razveselil, ko sem izvedel, da
mi v petek, 13. septembra, ne bo treba k pouku. Vedel sem, da je pred
mano nepozaben vikend.
V petek ob 8.00 sva z očetom naložila kolo v prtljažnik in se odpravila
v Ljubljano, kjer smo se dobili z ekipo.
Vse smo naložili v kombi in ob 10.00
šli naprej. Ko smo prispeli do smučišča Cerkno, je v ciljni areni že čakalo
nekaj ekip. Postavili smo šotore, razpakirali kolesa in ostalo opremo. Preden smo odšli na prvo vožnjo, smo

se še malo pogovarjali. Ob 12.00
smo se že vozili na prvi sedežnici!
Malo sem pomislil na moje sošolce,
ki so takrat sedeli za šolskimi klopmi
… No, kakor koli, prvih nekaj voženj
smo naredili na malo manj zahtevnih
progah, da smo se ogreli. Po dveh,
treh vožnjah pa smo odšli na tekmovalno stezo; zdela se mi je kratka, hitra, ampak tehnično naporna. Naredili
smo še osem voženj, nato pa odšli
na zasluženo večerjo v center Cerkna.
V soboto je vse skupaj začelo malce dišati po tekmi. Pogled iz apartmaja je bil neverjeten: videl sem

celotne Kamniško-Savinjske Alpe.
Naredili smo nekaj voženj, v odmorih smo se družili. Izvedeli smo, da
sta dva prijatelja iz ekipe padla. Vsi
se zavedamo, da padci na kolesu pri
takšnih hitrostih niso nedolžni. Eden
si je poškodoval vranico in po njega
je moral priti helikopter; na srečo je
dobil samo močan udarec, drugi pa
se je popraskal.
Sledila je nedelja – najprej kvalifikacijska vožnja, nato finale. V kvalifikacijah smo zaradi kratke proge vsi
imeli čase zelo blizu, kar je pomenilo
zelo napeto tekmo.

w w w. s e r s . s i
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Kvalifikacije sem zaključil na 7. mestu brez padca, a z nekaj napakami. Sledil je finale! Malo sem bil nervozen, a sem si ves čas ponavljal: »Važno je, da uživam.« Res sem užival; finalno vožnjo sem
odpeljal brez padca in brez večjih napak. Bil sem zelo vesel. Končal
sem na 5. mestu, za stopničke sem imel 4 sekunde preveč. Nič
hudega, saj sem delal to, v čemer uživam, spoznal sem nove ljudi.
Vikend je bil res nepozaben, ampak potem je bil kar naenkrat
spet tu – ponedeljek …

Jaša Gutman Kasjak

Jaša v akciji

Triatlon
V življenju se srečujemo s številnimi ovirami. Da jih lahko premagamo,
si moramo postaviti cilje, ki pa so včasih težko dosegljivi. Pomembno je,
da nad uresničevanjem ciljev ne obupamo. To je moto vsakega športnika.
Predstavila vam bom šport, ki je
moje življenje »obrnil na glavo«. Govorim seveda o športu treh disciplin
– triatlonu. Sestavljen je iz plavanja,
kolesarjenja in teka. Dober triatlonec
ni tisti, ki je dober le v eni disciplini;
pomembno je, da si dober v vseh treh
disciplinah in da jih znaš med seboj
povezati v celoto. Triatlon je šport, pri
katerem sta pomembna vztrajnost in
trud – tako na treningih kot tudi na
tekmah. Večina ljudi, ki tega športa
ne pozna, me najprej vpraša, kako
potekajo tekme. Slednje se začnejo
v bazenu, jezeru ali morju, kjer moraš preplavati razdaljo, določeno za
izbrani triatlon. Po preplavani razdalji
moraš kar najhitreje preteči razdaljo
do menjalnega prostora, ki je oddaljen kakšnih dvesto metrov. V menjalnem prostoru obuješ športno obuvalo, nadeneš čelado, vzameš kolo in
se podaš na kolesarski del tekme. Po
prekolesarjenih kilometrih se vrneš na
menjalni prostor, kjer odložiš kolo in

38

čelado ter zapustiš omenjeni prostor.
S tem se začne zadnja disciplina – tek.
Preteči prvih nekaj sto metrov je pravi
izziv. Najpomembneje je, da znaš hitro preklopiti iz discipline v disciplino
in da menjave opraviš karseda hitro.
Hitrost pa seveda dobiš z izkušnjami,
ki so pri tem športu še posebej pomembne. Triatlona ne opravimo v navadnih športnih oblačilih in kopalkah,
temveč v posebnih dresih, prilagojenih vsem trem disciplinam.
Tako potekajo naše tekme, po katerih si zagotovo utrujen in – ne glede
na rezultat – ponosen nase. Po prečkanju ciljne črte pozabiš na vse slabe trenutke in poskusiš uživati vsako
sekundo. Po vsaki tekmi se vrneš na
trening; teden za tednom treniraš in
se pripravljaš na naslednji uspeh.
Moj teden je, priznam, zelo naporen in včasih se vprašam, zakaj mi
je vso to sploh potrebno. Takrat se
spomnim vseh dobrih trenutkov, vseh
zmag, pridobljenih izkušenj in se lotim dela s še večjo vnemo. Zakaj je
moj teden naporen? Ob šolskih obveznostih imam še devet treningov
na teden. To pomeni, da se moram
odpovedati raznim druženjem, prosti čas pa kar najbolje izkoristiti. Moj

Tina Aubelj
dan, na primer ponedeljek, se začne z bujenjem ob petih zjutraj in s
treningom plavanja ob šestih. Sledi
odhod v šolo, kjer preživim celoten
dopoldan. Po zadnji uri se odpravim
na kosilo in takoj zatem na drugi trening, ki se konča okrog šestih. Šele
ob pol sedmih zvečer imam čas narediti nalogo, se učiti in se pripraviti
na naslednji dan. To se ponavlja dan
za dnem, teden za tednom. Ne obupam, imam voljo in v čast mi je trenirati z najboljšimi.
Menim, da kamorkoli nas popelje
življenje, ne smemo obupati, ampak
se spomniti vseh dobrih, veselih in zabavnih trenutkov ter števila vloženih
ur v delo. Kadar nam je težko, se je
potrebno uresničevanju ciljev posvetiti s še večjo vnemo. Le tako nam lahko uspe osvojiti določen cilj in premagati številne ovire na življenjski poti.

Tina Aubelj

Airsoft
za vzmetno ostrostrelsko puško, jaz
pa za električni AK 47. Obvezna je
tudi zaščita za obraz, torej smo si za
začetek kupili plastično masko za
obraz. Da pištola deluje, potrebujemo strelivo. Naše strelivo so biološke razgradljive kroglice premera
6 mm. Obstaja več načinov igranja:
1. ekipno, 2. vsak zase, 3. ukradi
nasprotniku zastavo.
Ko smo se prvič zbrali pri prijatelju Blažu, smo si v gozdu pripravili
airsoft progo. Najprej smo poiskali
podrta drevesa in jih zložili eno na
drugo, da je nastalo več obzidij in s
tem zaščita pred kroglicami. Dodali
smo tudi nekaj malih vej za slabšo
vidljivost nasprotnika. Pripeljali smo
nekaj avtomobilskih gum in jih naložili eno ob drugo za zaščito. Upora-

bili smo tudi lesene palete, ki so bile
naslonjene na drevesa.
Po eni uri je bila proga pripravljena za igro. Vsak igralec lahko uporabi različne taktike in tudi mi smo jih.
Nekateri raje počakajo na mestu,
drugi pa raje takoj napadejo. Zdaj
imamo s prijatelji tradicijo, da se
dobimo vsako soboto in se gremo
streljat. V tem športu je pomembno
zaupanje, saj mora nasprotnik reči
oz. dvigniti roko, ko je zadet. Takrat
te za 5 sekund zapeče na mestu stika s kožo, nato pa popusti.
Mislim, da je ta šport edinstven in
zelo zabaven.

Patrik Djura

w w w. s e r s . s i

Airsoft je vojaško-simulacijski
šport, pri katerem se uporabljajo
replike orožij, ki izstreljujejo kroglice
iz trde plastike. Razvil se je na Japonskem zaradi strogih zakonov do
pridobitve legalnega orožja.
Na idejo za ta šport smo prišli s
prijatelji, ko smo iskali način, da bi
se začeli več gibati na zabaven način. Na začetku smo po internetu
poiskali vrste airsoft pištol in zasledili, da obstajajo električne, plinske
in vzmetne. Pištole so lahko iz kovine ali polimera, njihova cena se
giblje med 20 in 1000 evri.
Vsak od prijateljev v skupini se je
odločil za drugačno pištolo. David
se je odločil za vzmetno šibrovko,
Blaž za električno MP 5, Feliks za
električno jurišno puško (AR), Miha
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Zimski športni dan
V petek, 1. februarja 2019, smo
imeli dijaki 1., 2. in 3. letnika tehniške gimnazije zimski športni dan.
Ogledali smo si 1. vožnjo 55. Zlate
lisice.
Pod Pohorjem smo se zbrali ob
9.00. Večina dijakov se je pripeljala
z avtobusom št. 6, saj je bil organiziran brezplačen prevoz. Po razdelitvi
vstopnic smo se odpravili na prizorišče. Pred začetkom smo si izbrali
prostor. Nekateri so ostali v cilju,
drugi pa smo se povzpeli po strmini. Nekateri so šli celo do Trikotne
jase. Prvi tek se je začel ob 10.00
in končal ob 12.00. Nastopilo je
72 tekmovalk. Zmagali sta Mikaela
Shiffrin in Petra Vlhova, tretjo mesto
pa je dosegla Ragnhild Mowinckel.
Skupno zmago je dobila Mikaela
Shiffrin. Naša najboljša tekmovalka
je bila Meta Hrovat, in sicer na os-

mem mestu, Ilka Štuhec, za katero
smo najbolj navijali, je bila na koncu
dvajseta.
Pogoji tekmovanja so bili težki,
saj je deževalo in strmina je bila ledena. To smo tudi mi hitro ugotovili,
saj nas je večina vsaj enkrat padla.
Zlata lisica je tradicionalna mednarodna smučarska tekma za svetovni pokal za ženske. Odvija se na
Mariborskem Pohorju, in sicer od
leta 1964. Običajno sta prirejeni
tekmi v slalomu in veleslalomu, seštevek časov obeh tekem pa šteje
za skupno zmago. Zaradi težav s
pripravo proge je tekmovanje sedemkrat potekalo v Kranjski Gori, le
v letih 1998 in 2011 prireditev ni bila
izpeljana.

Navijačice iz 1. ag

Žiga Zadravec

Ob progi

1. ag na Zlati lisici
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Računalniška igra Counter-Strike:
Global Offensive
nja sem dosegel najvišjo stopnjo
v “matchmakingu”, to je “Global
Elite” in se zato odločil, da bom
preizkusil svoje sposobnosti tudi na
“faceitu”, ki je platforma, kjer igralec tekmuje s še boljšimi igralci in se
poteguje za nagrade.
Na dan sem to igro igral približno
5 do 8 ur in spremljal večja prvenstva. Starši me sprva niso podpirali,
nato pa smo vseeno prišli do skupne
rešitve, ki je bila: če bom imel dobre
ocene in če bo zdravje v redu, bom
lahko igral. Starši so pri meni vseeno videli nekaj potenciala.
V tem času sem tudi spoznal veliko novih ljudi. Ker smo videli potencial v ekipi s 5 prijatelji, smo se
prijavili na prvi turnir, ki je bil v Ljubljani. Imenoval se je Stage one lan,
kar pomeni, da smo v igralniškem
baru tekmovali proti drugim tekmovalcem iz Slovenije. Odrezali smo se
odlično in zasedli 3. mesto.

V nadaljnjih letih sem dobil veliko prošenj od drugih slovenskih
igralcev in z njimi sem obiskal več
dogodkov, imenovanih Epicenter
lan, ki jih je organiziral Spid.si. Nad
vsemi dogodki sem bil pozitivno
presenečen in res si želim, da bi igra
postala v Sloveniji popularnejša in
da bi se ji pridružilo več igralcev.
Po skoraj petih letih igranja moram priznati, da mi ni žal, da sem
zapravil toliko časa in truda, kajti
kljub vsemu mi je “gaming” pomagal zgraditi osebnost in pogled na
svet.
Na “online” tekmovanjih in
“offline” turnirjih sem zaslužil skupno 12.000 €, in če bi bil “gaming”
v Sloveniji bolj razvit in podprt od
države, mislim, da bi tisti najboljši
lahko živeli od tega in bi jim to bila
služba, kot je v drugih državah.

Jaš Štajnmec

Na turnirjih v računalniških igrah gre zares. Gre za evre.

w w w. s e r s . s i

Counter-Strike: Global Offensive je večplastna videoigra, ki sta jo
razvila Hidden Path Entertainment
in Valve Corporation. Gre za četrto
igro v seriji Counter-Strike, ki je bila
izdana za Microsoftov Windows,
OS X, Xbox 360 in PlayStation leta
2012, različica za Linux pa je bila izdana leta 2014.
Namen igre je premagati nasprotno ekipo (5 proti 5) in doseči vedno
višjo stopnjo. Za zmago mora igralec
v vsakem krogu napadati, ob polčasu
pa se zamenja in brani proti nasprotniku, ki želi aktivirati bombo. Zmaga
ekipa, ki prva osvoji 16 točk. Igra se
lahko nadaljuje tudi v podaljške.
To igro sem spoznal leta 2015 in
mi je takoj postala všeč. Predstavil
mi jo je bratranec in že naslednji
dan sem si jo kupil. Sprva sem bil
izgubljen in je nisem najbolje razumel. Za nasvete sem vprašal bratranca ali pa pogledal nekaj namigov na medmrežju. Po približno
enem tednu sem igro boljše spoznal
in jo začel vedno bolj igrati, ampak
samo za zabavo.
Po približnu pol leta sem spoznal
tekmovalno stran igre “competitive” in takoj sem jo moral preizkusiti.
Vse se je zdelo drugače, ker so bili
tudi igralci veliko boljši. Zdela se mi
je zelo zabavna in tekmovalna.
Veliko stvari sem tudi preiskal na
internetu in se tako zelo izboljšal.
Moj vzornik je Oleksandr Kostyliev s1mple, ki trenutno velja za najboljšega igralca igre.
V letu in pol vsakodnevnega igra-
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Igričarski krožek
V tem šolskem letu se dijaki zabavajo in dopolnjujejo svoje znanje v računalniških igricah s sodelovanjem v krožku, povezanem z igričarstvom.
Seveda je namenjen ljubiteljem računalniških iger.
Med drugim smo imeli predstavitve iger, ki so člane najbolj zaznamovale.
Moj razvoj se je začel z igro Defender of the
crown na prijateljevi zdaj že arhaični 286ki. Na svojem prvem računalniku (486ka) moram obvezno
omeniti Civilization, Doom in serijo Ultima. Pomembnejši mejnik je bil Final Fantasy VII, nekaj let
me je nato okupiral World of Warcraft, v novejšem
obdobju pa Dark Souls. Seveda je bilo še mnogo
drugih, a ne bom vsega našteval.
Igranje iger je bilo od malega in je v bistvu še
zmeraj eden izmed najpomembnejših delov mojega življenja. Verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.

Igričarski krožek

Jernej Feguš, mentor krožka

In kaj pravijo dijaki?
Katere igre so jih zaznamovale?
Moja prva igralna
konzola je bila Gameboy advance, a se ne spomnim, kaj sem na njej
igral. Prva konzola, ki se je spomnim, je
Nintendo DS lite, na kateri sem igral večinoma
Super Mario bros, Mario kart in Kirby. Največkrat
sem igral s prijatelji, ko smo šli s šolo na izlete.
Čez nekaj časa mi je brat pokazal Minecraft.
Takrat sem tudi dobil svoj prvi računalnik, zato
nisem več igral na slabem maminem računalniku. Igral sem tudi Far cry 3, GTA
San Andreas in Robocraft.

Nejc Drobnič
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Moja prva igralna
konzola je bila Nintendo
DS, na kateri sem igral igre Pokemon (Black&White, Diamond, Pearl,
Platinum, Mystery dungeon …) in dosti
Mario kart s prijatelji. Po tem sem za božič
dobil Nintendo Wii z Mario kart Wii, kar
sem rad igral z bratom. Pozneje sem
si kupil Skylanders, dosti pa sem na
Wiiju igral še Mario sports mix.

Nik Glavič

Od nekdaj sem
zelo rad igral igre. Te so
bile zelo različne in so se z leti
spreminjale. Ene izmed prvih, ki so
me najbolj zaznamovale, so bile flash
igre na internetu, Playstation 2 in PSP.
Zelo sem užival v Fancy Pants, Need
for speed pro street, Final Fantasy
in drugih igrah na internetu.

Nejc Krajnc
Večino svojega časa
v otroštvu sem posvetil video
igram. Kot otrok, rojen po letu 2000,
sem odraščal s konzolami, kot so Playstation 1, Playstation 2 in PSP. Igral sem igre,
ki so me zanimale, čeprav jih ne bi smel igrati
(God of War, Resident Evil, Silent Hill), in nekatere, ki sem jih smel (Crash Bandicoot, Tomb
raider, Spyro, Sly, Need for Speed). Po letu
2010 sem začel posvečati svoj prosti čas
igram na računalniku, kot so Minecraft,
Splinter Cell, Terarria.

Andraž Polajnar

Igre, ki so me
izoblikovale? Prva, ki sem
jo vzljubil, je bila Donkey Kong
64 na konzoli Nintendo 64, druga
je bila Sonic the hedgehog na SEGA
Master System oziroma SEGA Genesis.
Moje prve igre na PC-ju so bile Hugo,
Moorhuhn in Worms. Te igre si bom
za vedno zapomnil.

Luka Majer

Prva igra, ki sem jo
spoznal, so Yu-Gi-Oh karte,
vendar pri štirih letih še nisem razumel, kako se igra. V četrtem razredu sem
ugotovil, da lahko igre igram na emulatorjih.
Tako sem tudi spoznal igre Super Mario in
Pokemon. Igral sem Super Maria 64 in Pokemon
Blue. Najbolj sta me oblikovala Yu-gi-oh in
Pokemoni, saj smo že kot otroci skupaj gledali
risanke na to temo. Ko sem dobil svoj računalnik, sem preko sošolca spoznal Minecraft, ki je tudi igral pomembno
vlogo v mojem življenju.

Dolgčas nam pa res ni!

w w w. s e r s . s i

Chris Zerjavic
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Moj hobi — programiranje videoiger
Z izdelovanjem videoiger
sem se začel ukvarjati v devetem razredu. Predtem sem
v nižjih razredih osnovne šole
svoje ideje risal na papir. Za
izdelavo videoigre potrebujemo primerno strojno in programsko opremo. Dandanes
je dovolj navaden računalnik,
na katerem izberemo programsko okolje in programski
jezik.
Zraven izbranega programskega okolja in jezika
potrebujemo program, v katerem napišemo kodo, dobro
je imeti še dodaten program
za izdelavo grafike. Najprej
pa je potrebna ideja, ki si je
ni preprosto zamisliti. Igro je
lahko začeti, težje pa jo je
končati, saj programer zanjo
potrebuje veliko znanja, časa
in motivacije.
Velikokrat sam ne dokončam iger iz naslednjih
razlogov: ideja je prevelika,
nimam dovolj izkušenj oz.
znanja, potreboval bi pomoč
pri oblikovanju grafike, slaba
nepregledna koda ali slaba
organizacija komponent v
programskem okolju. Vsi ti
razlogi so pogosti in jim le
stežka uidemo. Toda če igro
končamo, naj bo kratka, dolga, slaba ali dobra, ni boljšega občutka, ko vidimo, da v
njej nekdo uživa.
Delam v programskem
okolju Unity s programskim
jezikom C++. Do sedaj sem
naredil nekaj manj obsežnih
iger, sedaj pa delam malo
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večjo. Idejo zanjo sem dobil nekega dne, ko sem bil na poti do šole.
Njen koncept je v osnovi trgovanje med mesti. Ko se igra začne, si igralec
iz svoje shrambe izbere stvari, ki jih bo vzel s seboj v naslednje izbrano mesto.
V mestu igrskega junaka obiščejo kupci in izberejo stvar, ki jo želijo kupiti. Na
zaslonu se prikaže pet gumbov s petimi različnimi cenami, glede na stvar, ki so
si jo izbrali in glede na tip kupca. Igralec mora v zelo kratkem času izbrati ceno, s
katero bo imel dobiček, in pritisniti na ustrezen gumb. Torej če izbere nižjo ceno,
ima izgubo, če pa preveliko, pa izdelka nihče ne bo želel kupiti.
Od časa do časa pride na obisk v mesto prav poseben človek. Posebni ljudje
imajo že vnaprej določene podatke o ceni, količini in stvari, ki jo kupujejo ali prodajajo. Ponudbe posebnih ljudi se vsakič splačajo, od njih pa je mogoče izvedeti
tudi zgodbo o mestu, njih ali kakšno uporabno informacijo.
V prihodnje nameravam igri dodati še način pridobivanja osnovnih surovin.
Igra je izgubljena, kadar igralcu zmanjka denarja in se ne more več preživljati ali
plačati davkov. Težavnost igre je pravilno odločanje o tem, kdaj je dobro obiskati katero mesto in katere stvari kupiti. Treba si je tudi zapomniti tržne cene, saj
se te sčasoma spreminjajo.

Marino Vuk

Med izdelavo videoigre

Računalniško izdelana glasba

Zadnji dve leti se ukvarjam s produciranjem glasbe, kar je zahteven
postopek, saj zahteva veliko znanja.
V delo je treba vložiti veliko časa,
truda in preizkušanja. Z različnimi
zvočnimi vtičniki, zvoki in analognimi napravami ter digitalnimi programi se da izdelati marsikaj.
Najprej si izberem tempo, ki je
odvisen od zvrsti glasbe. Zvrst dance ima na primer 120-130 udarcev
na minuto. Zatem se lotim oblikovanja melodije. Ta je sestavljena iz
glavne melodije, basa in spremljave. Ko vse dokončno izoblikujem,
pridejo na vrsto digitalni zvočni
vtičniki. Z njimi lahko ustvarim

mnogo različnih zvokov, ki jih nato
uporabim v melodiji. Ko sem z njo
zadovoljen, se lotim ritma. Ritem
je v osnovi sestavljen iz bobnov,
ploskov in tleskov.
Za polnejši ritem po navadi
uporabim še druge, manj običajne
zvoke. Ko končam osnovni ritem,
se lotim sestave pesmi. Ta vsebuje
začetek, sredino in konec. V začetku, uporabim različne zvočne učinke in postopoma dodajam ritem in
melodijo, da se ustvari napetost.
Napetost v pesmi narašča tako dolgo, dokler ne doseže spusta. Takrat
bi lahko rekli, da v pesmi nastane
eksplozija. Uporabim veliko zvoč-

nih učinkov in komponent, saj gre
za glavni, najzahtevnejši in najbolj
prefinjen del pesmi. Nato nastopi zaključek, v katerem uporabim
glavno melodijo in osnovni ritem.
V zaključku se napetost postopoma zmanjšuje do konca pesmi. Ko
je pesem končana, nastopi faza
''masteringa''. V njej za boljši rezultat očistim in oplemenim zvok. Po
vseh korakih je pesem dokončana.
Vse, kar še sledi, je objava pesmi in
držanje pesti, da bo uspešna.

Gregor Polegeg

w w w. s e r s . s i

Očiščenje in oplemenitenje zvoka
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SERŠ-rock
Za glasbenike SERŠ-a je po več tednih vaj napočil čas, da pokažemo, kaj
smo se naučili.
Že zjutraj smo se dobili v šolski vadilnici (tako smo poimenovali prostor,
kjer vadimo) in še zadnjič pred nastopom zaigrali pesmi, s katerimi bomo
nastopili. Nato smo pospravili opremo in jo odpeljali v Pekarno, kjer smo
se popoldne ponovno zbrali. Ob prihodu smo se seznanili s tonskim tehnikom, pogledali smo si tudi oder, na katerem bomo čez nekaj ur otvorili SERŠ-rock. Postavili smo opremo in počakali, da so se vsi nastopajoči
pripravili na tonsko vajo. Zunaj je bila že tema in ljudje so se zbirali pred
vhodom. Ob 20.15 smo začeli igrati. Publika je uživala! Med igranjem sem
opazil, da je tolkač zdrsel z bas pedala, kar je na srečo opazil tudi tonski
tehnik in mi prišel pomagat. Ker sem se moral tehniku umakniti, da popravi
pedal, sem vstal in dalje igral, kot da se nič ne dogaja. Medtem sem moral
z levo nogo še vedno kontrolirati činelo Hi-Hat, zaradi česar me je pričel
grabiti krč. To je postalo zelo neprijetno, saj sem moral odigrati še ostalih

SERŠ-rock 2019
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pet pesmi, sedaj že s popravljenim
pedalom. Čeprav me je noga bolela, sem zdržal. Bilo je vredno, saj
nas je občinstvo nagradilo z velikim
aplavzom.
Po naši točki so se predstavile
tudi druge skupine, ki so se prav
tako odlično odrezale. Slišali smo
veliko glasbenih zvrsti, od funka do
flamenco metala. V zgodnjih jutranjih urah smo se poslovili in se veseli, a tudi utrujeni, odpravili proti
domu.

Rene Šoštarić

Novo poglavje

rbi,
Nov letnik, nove sk
či
novo leto, nove re
vih ljudi.
in spoznavanje no
glavje življenja,
To je kot novo po
selja,
veliko žalosti in ve
a,
ljubezni in trpljenj
sreče in skrbi,
resnic in laži.
s noro.
Hja, življenje je re
skrbi,
Poskušam biti brez
seli:
in delati, kar me ve
ram,
snemanje za Instag
sram,
ker me ni niti malo
igram
vmes odbojko rad
o kam.
ali potujem neznan
jiga,
Življenje je kot kn
veriga,
ki jo obdaja močna
avlja
ta zaupanje predst
iti,
in je težko jo preb
š otežiti.
če si življenja noče
en biti?
Bi moral vsak takš
o eno,
Ker življenje je sam
enako ni nobeno.
tira vsako
In naj te ne vrže s
slabo mnenje,
a,
ker to je tvoja knjig
tvoje je življenje.
Enej Arsevski

Navodila novim
dijakom
skrbite,
Novi dijaki, nikar ne
i pohitite.
le brž v šolske klop
sa,
Čakajo vas tu čude
antskega
od snovi do matur
plesa.
ite,
Lepo se vi udomač
ite,
sproti pridno se uč
to niso volkovi,
i,
ne bodo vas pojedl
do
le kakšne cveke bo
vam uvedli.
ne želite,
Pripora hišnega si
sno odložite,
telefone svoje obča
stopimo skupaj,
o,
pokažimo, kaj znam
kot pa da delamo
galamo.
Adem Nasufi

w w w. s e r s . s i

je,
Šola spet se začela
se,
jaz moram zdramiti
se
zjutraj hitro zbuditi
iti ne.
in avtobusa zamud
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Predstavim se
Še to:

Kot pravi dijak SERŠ-a sem surfal po internetu in našel super prispevek o
slovnici, ki ga je napisala ga. Mojca Klug. Odločil sem se, da se vam predstavim s pomočjo njene ideje.

ob ideji profesorice
Polone Krivec Švab

KDO ali KAJ sem? Lenko Seršič, tipičen predstavnik SERŠ-a iz Maribora.
KOGA ali ČESA nimam? Cigaret v žepu, denarja, punce. Še ne, a se trudim …
KOMU ali ČEMU dajem? Prijateljem dajem del malice, sošolcem domače
naloge, da jih prepišejo, dekletom zaljubljene poglede.
KOGA ali KAJ zatožim? Nepridiprave, ki prodajajo mamila, nasilneže, ki se
spravljajo na šibkejše.
PRI KOM ali PRI ČEM? Včasih se dobim s sošolcem pri meni doma ali v knjižnici, da se skupaj učiva.
S KOM ali S ČIM? Vedno bom z veseljem pomagal sošolcem in ljudem v stiski, včasih z izreki, kot je naslednji: Pogosto zadostuje ena sama beseda, da
človeka razglasijo za modreca, in prav toliko, da ga razglasijo za tepca.
Resnično moramo paziti, kaj govorimo. (Konfucij)

me je narisal

Nino Vrbanec Ferk.

To j
e
Len
ko

Ker sem opazil, da veliko ljudi ne zna sklanjati imen in priimkov in ker mi je
slovenščina zakon, se ti predstavljam tako: Lenko Seršič, Lenka Seršiča, Lenku
Seršiču, Lenka Seršiča, pri Lenku Seršiču, z Lenkom Seršičem.
Imam tudi sestro Leno. Njeno ime sklanjamo, priimka pa ne: Lena Sešič,
Lene Seršič, Leni Seršič, Leno Seršič, pri Leni Seršič, z Leno Seršič.

Lenko Seršič

1.
4.
5.

ti.
Zdaj si pa na vrsti
V križanko vpiši
imena sklonov.
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2.
6.

3.

Prvi dnevi na
SERŠ-u
Življenje je zgodba, sestavljena iz
nešteto delcev. Vsak delček je nekaj
novega, neznanega. Tak je bil tudi
prehod iz osnovne šole v srednjo –
neznan in povsem edinstven. Devet
let sem obiskovala isto stavbo, videvala znane obraze, a letošnjega 2.
septembra se je vse spremenilo. Ta
dan nisem vstopila v znano zgrad-

bo, ampak v zgradbo Srednje elektro-računalniške šole Maribor. Vse
je bilo novo, drugačno. A že prvi
dan sem spoznala nekaj profesorjev, sošolcev. V razredu sem edina
punca, zato me je zelo skrbelo, kako
bo potekal prvi mesec … Teden za
tednom sem se počutila bolj suvereno in danes lahko rečem, da mi je

program tehniške gimnazije pisan
na kožo. Počutim se odlično. Spoznala sem nove sošolce, prijatelje
in komaj čakam, da spoznam, pred
kakšne izzive me bo v letošnjem šolskem letu postavilo življenje.

Tina Aubelj

Še nekaj izjav Tininih sošolk in sošolcev:

Matic
Prvi
teden ali dva na
SERŠ-u je zaznamovalo
iskanje učilnic – s sošolci smo pogledovali na urnik, hodili iz nadstropja v
nadstropje in iskali pravo učilnico. Seveda
smo zamujali k pouku in na ta račun dobili
tudi kakšno neopravičeno uro. Kmalu smo
dobili tudi prve ocene, ki so bile za nekatere spodbudne, za druge manj. S
sošolci se dobro razumemo.

Lan

Nejc

Po prvem
mesecu na novi šoli se
počutim dobro, čeprav je
snov zahtevnejša od osnovnošolske. Moj najljubši
predmet je multimedija.

Rok

Šolske ure so
zelo poučne in zanimive,
profesorji pa tudi zabavni.
Najbolj všeč so mi dolgi
odmori, rad pa pogledam tudi
preko ceste – na dvorišče III.
gimnazije.

Ian Luka
Ustrezajo mi
daljši odmori in da
nekateri profesorji malo
zamudijo. Pogrešam sošolce iz osnovne šole.

Gašper
Edino, kar
me moti, je, da se
pouk začne zgodaj.

Jernej

w w w. s e r s . s i

Po prvem mesecu
obiskovanja SERŠ-a lahko
rečem, da v šolo rad zahajam.
Zelo me je navdušilo število
krožkov. Profesorji so super, všeč
mi je, da imajo več avtoritete
kot v osnovni šoli.

Prvi mesec na
SERŠ-u je bil zame zelo
zanimiv. Spoznal sem številne
nove ljudi, odnos profesorjev do
dijakov je veliko boljši kot v osnovni
šoli. Čeprav imam povprečno eno šolsko uro na dan več kot v osnovni šoli,
mi pouk tu mine hitreje. Težave
sem imel le pri iskanju učilnic,
saj je šola res velika.
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Všeč
mi je, da sem s
prijatelji in da imamo
daljši odmor za malico
kot v osnovni šoli.

Aleks
Šola
je zelo velika,
a sem se po nekaj
dneh znašel in tudi s
sošolci se dobro razumem.

Anej

Šola je velika,
profesorji so
prijazni, malica je
super.

Vasil

Na šoli se že kar
dobro znajdem, čeprav mi je
na začetku to, da je šola razdeljena
na dve stavbi, ki sta poleg vsega še
ogromni, povzročalo kar nekaj težav. Od
vseh predmetov sta mi najbolj všeč športna
vzgoja in multimedija. Opažam pa, da so mi
predmeti kot angleščina, slovenščina in
matematika postali zanimivejši. Spoznal sem veliko novih prijateljev, s
katerimi se družim tudi izven
šole.

Anej

Daljši odmori,
novi prijatelji in
profesorji ter veliko
ljudi na hodnikih.

Prvih nekaj
dni je bilo kar stresnih, sčasoma pa se je
stres zmanjšal.

Andraž

Tukaj je boljše
kot v osnovni šoli,
ker imamo daljše odmore in tudi profesorji so
super – za zdaj.

Mitja

Vstajati je
potrebno zelo
zgodaj.

Vito

Kevin

2. at spet v šoli
Počitnice so:
Dar ministrstva za šolstvo. (Lan)
Čas za počitek in mentalne priprave na novo šolsko leto. (Luka S. in Dominik)
Čas za sprostitev in uživanje. (Klemen in Aljaž)
Sprostitev, uživanje in spanje. (Maj)
Mentalna in fizična sprostitev. (Mirnes)
Čas za zabavo s prijatelji. (Ognjen)
Čas, ki ga porabimo zase. (Jan Š.)
Čas, ko ne mislim na šolo. (Luka T.)
Čas za hobije in Prijatelje. (Enej)
Potrebne za naše telo, še posebej možgane. (Marko)
Najboljši čas v letu. (Nejc)
Bile prekratke, a toliko bolj sladke. (Jan in Jakob)
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Kratko obdobje sprostitve. (Nace)
Takšne kot sanje. (Adem)
Najboljši čas za oddih. (Tine)
Čas za odhod na morje. (Altin)
Hitro minile; upam, da bo tudi šolsko leto. (Danej)
Bile v redu, dokler jih nismo pokopali. (Blaž Š.)
Oddih od šole. (Blaž B.)
Zabava in užitek. (Luka S.)

Občutki ob začetku pouka:
Malo sem žalosten, vendar sem korak bližje službi in družini. (Adem)
Vznemirjen, da sem znova na poti pravim ciljem. (Tine)
Žalosten in vesel hkrati. (Altin in Luka)
Veselim se novih izkušenj. (Danej in Tian)
Veselim se, da spet vidim sošolce. (Blaž Š.)
Končno nazaj v družbi in vsakodnevnih pripetljajih. (Blaž B.)
Nasproti novim ciljem. (anonimnež)
Poln motivacije in veselja zaradi novih sošolcev. (Žiga)
Vesel sem, saj nisem več ves dan doma. (Luka T.)
Končno spet med prijatelji. (anonimnež)
Veselim se prijateljev, pripravljen na učenje in nove izzive. (Enej)
Spet zgodnje vstajanje. (Marko)
Žalujem za počitnicami. (Nejc)
Psihično bolečino mi povzroča zgodnje vstajanje. (Jakob)
Spet nekaj novega. (Jan)
Vesel novih znanj, a žalosten zaradi jutranjega vstajanja. (Nace)
Odvisno od dneva. (Luka)
Večino časa dolgčas. (Lan)

Nisem več toliko doma. (Klemen)
Prevladujejo tragični občutki. (Mirnes)
Grenkoba ob spoznanju minljivosti počitnic. (Ognjen)

w w w. s e r s . s i

Nova pričakovanja. (Maj)
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K sreči pripomorejo nova prijateljstva
Moje ime je Jelena Kuzmić in
obiskujem Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor in hodim v tretji letnik, in sicer v program tehnik
računalništva. Prihajam iz Bosne,
kjer sem živela v bližini Banja Luke.
V Sloveniji sem že eno leto. Živim
skupaj z mamo, očetom in bratom.
V Maribor sem prišla, ker je moj
oče že dolgo delal v Sloveniji. Prvi
letnik srednje šole sem končala v
Banji Luki. Hodila sem na Srednjo
elektro-tehniško šolo Nikola Tesla.
Na začetek srednje šole oziroma
prvega letnika se ni bilo težko
navaditi in se vanj vključiti. To pa
zaradi tega, ker sem nekatere sošolce že poznala od prej in pouk je
potekal v mojem maternem jeziku.
Vse to se je naenkrat spremenilo,
ko sem začela hoditi v drugi letnik
na SERŠ-u. Prišla sem v drugo državo, kje sem poznala samo svojega
brata, mamo in očeta. Jezika nisem
poznala, pa tudi nobenega prijatelja nisem imela v Sloveniji.
Ko sem prišla v Maribor, ni bilo
lahko izbrati šolo, na katero bom
hodila. Vedela sem, da ni enako
kot je v Bosni, vendar sem izbrala
SERŠ, da bi nadaljevala to, kar sem
že začela. Vedela sem, da bo težje
in da je dosti stvari drugačnih. Prvo
polletje je bilo najhujše, saj nisem
poznala jezika in nisem vedela,
kako bi se vedla, da bi me sprejeli.
Sošolci in razredničarka so mi veliko pomagali pri vsem. Največ pa
sta mi pomagali Daniela in Sabina.
Ko sem potrebovala pomoč, sta
bili vedno tukaj zame. Profesorji
so me zelo lepo sprejeli, vedeli so,
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ESTŠ Nikola Tesla

da sem prišla na novo ter iz druge
države, zato so mi tudi priskočili
na pomoč, ko sem jo potrebovala.
Drugo polletje je bilo dosti boljše,
saj sem jezik tudi že boljše razumela, spoznala sem pa tudi zelo dosti
novih ljudi, kateri so postali moji
prijatelji.
Uspešno sem končala drugi letnik in sem zdaj v tretjem. Ko pogledam eno leto nazaj, ugotavljam,
da je bilo res težko in da sem ponosna sama nase. Po enem letu se
je v mojem življenju veliko zgodilo
in spremenilo, pa tudi sama sem se
spremenila.
Zdaj lahko rečem, da je tu v Sloveniji dosti boljše kot v Bosni. Je
dosti več priložnosti za boljše življenje, kakršno si zamišljam zato,
ker si po končani srednji šoli in
fakulteti lahko uredim normalno
življenje. V Sloveniji sem srečna

tudi zaradi tega, ker imam svojo
družino, katera mi je stala ob strani
že od samega začetka in me spodbujala. K sreči pa pripomorejo tudi
nova prijateljstva. V Bosni ostajam prijateljica z vsemi prijatelji in
imam še vse stike z njimi, saj so mi
tako kot družina. Dostikrat se je
zgodilo, da jih pogrešam. Vendar
se zavedam, da če so pravi prijatelji, ti bodo tudi oni stali ob strani
neglede, če si več kilometrov stran
od njih in bodo spodbujali moje
odločitve.

Jelena Kuzmić
(Besedilo je objavljeno v originalni obliki.)

Zdravo, jaz sem Nemanja Lakić.
Prihajam iz Bosne, iz mesta Prijedor. Zdaj sem v Mariboru.
Star sem 15 let, imam rjave lasje
in rjave oči. Visok sem 193 cm.
Treniram košarko in vsak dan
hodim na trening. Rad igram
tudi odbojko in hodim v telovadnico ali fitnes. Rad se pogovarjam s sošolci in hodim s prijatelji na pijačo. V družini smo
štirje: oče, mama, brat in jaz.
Brat in mama nista v Mariboru,
a bosta prišla naslednje leto in
naša družina bo spet skupaj.

Ime mi je Mihajlo, pišem se Nikolić. Star sem 17 let. Z družino
sem prišel v Slovenijo 4. avgusta. Hodim na SERŠ, v 3. letnik,
smer tehnik računalništva. V šoli
je v redu, saj mi profesorji in
sošolci pomagajo. Moja sestra
hodi v Osnovno šolo Franca
Rozmana Staneta. Stara je 6 let
in je v 1. razredu. Mama hodi
na tečaj slovenščine, ker se želi
hitreje vklopiti v družbo. Ata
dela kot šofer, a je vsak vikend
doma, kar mi je zelo všeč. Na
začetku mi je bilo v Mariboru
težko, ampak zdaj je boljše, ker
sem spoznal ljudi in jezik.

Ime mi je Eshtref, pišem se Salii. Star sem 17 let. Hodim na
SERŠ, v 2. letnik, smer računalniški tehnik. V Mariboru živim z
bratom, ki je star 18 let. Mama
in sestra sta v Makedoniji, v Kumanovem, ker sestra tam študira ekonomijo. Oče je gradbenik
in dela v Nemčiji, v Münchnu.

Sem Meldin Omerović. Star sem 15 let. Tukaj sem z družino. Moja družina
so: ata, mama in brat. Ata dela v gradbeništvu. Stanujemo v Mariboru, v
Maistrovi ulici. Brat hodi v osnovno šolo, jaz hodim na SERŠ, v 2. letnik,
smer elekrikar. Hodim na tečaj slovenščine in sem se že dosti naučil.

Ime mi je Haris, pišem se
Džambo. Star sem 16 let.
Prihajam iz Bosne. Prvi letnik
sem končal na elektrotehniški šoli v Bugojnu. Zdaj sem
se z očetom preselil v Radlje ob Dravi. Moj oče dela v
gradbeništvu. Jezika ne znam
dovolj, zato hodim v šoli na
tečaj slovenščine za tujce.
Sošolci so me lepo sprejeli
in mi pomagajo. Profesorji so
zelo prijazni in se trudijo, da
mi olajšajo učenje. Mama in
brat sta ostala v Bosni. Enkrat
na mesec grem domov. Rad
grem domov.

Sem Luka Tomić. Star sem 15
let. Prihajam iz Bosne, iz Bijeljine. Zdaj živim v Mariboru.
Hodim na SERŠ. Rad imam
igrice, programiranje, zato
sem se vpisal na SERŠ. Všeč
mi je jazz. Rad imam košarko in včasih grem na igrišče.
Imam sestro. Moj ata je elektrikar, moja mama je zobna
tehnica. Zdaj išče delo. Vsi
smo srečni, ker smo skupaj tu.
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Sem Anes Kovačević. Star sem
16 let. Prihajam iz Bosne, iz Bihaća. Zdaj živim v Mariboru, v
Dijaškem domu Drava. Moja
šola je SERŠ. Zelo je velika in
moderna. Dobro je opremljena, boljše kot šola v Bihaću. V
vsaki učilnici imamo računalnik
in projektor. Sošolci so dobri,
profesorji so zelo prijazni. Rad
imam mojo družino. Imam sestro Majro. Stara je 6 let in hodi
v osnovno šolo. Moja mama
je Mirhada, moj ata je Nisvet.
Mama živi v Bosni, ata dela v
metalni industriji v Nemčiji. V
Maribor sem prišel, ker imam tu
boljše možnosti za šolanje. Rad
imam nogomet in dobro hrano.

Skupina tečajnikov na pijači

Dijaki tujci se predstavijo
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Kam po maturi?
Odgovarjajo dijaki 4. ag

Verjetno bom
šla na GING. Strojništvo me zanima, na gimnaziji sem dobila dobro
podlago iz matematike
in fizike.

Eva

Razmišljam,
da bi se vpisala na
policijsko akademijo, saj
je to moja želja iz otroštva.
Žal je ni v Mariboru, tako
da razmišljam tudi o
drugih opcijah.

Katja

Obstaja možnost
študija v tujini (Avstrija),
saj tam cenijo mlad, izobražen kader. Menim, da sem na
SERŠ-u dobil dobro podlago
za študij. Kam, se bom odločil tik pred zdajci.

Gregor

V 4. letniku me je
začela zanimati robotika,
saj me delo z roboti veseli. Prej
ko slej bodo postali spremljevalci
v našem vsakdanjem življenju. Če
hočem študirati robotiko, moram
na FERI, v Ljubljano ali v Graz.
Odločitev bo padla po informativnem dnevu.

Marcel
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Na SERŠ sem
prišel, ker me je zanimalo
programiranje. Že od 6. razreda
programiram v C++. Na SERŠ-u
sem poleg programiranja izpilil
tudi znanje o sestavi računalnika, o
omrežjih in o računalniški varnosti. Vpisal se bom na fakulteto
preko ceste …

Blaž

Nisem se še
odločil. Zanimajo
me razne tehniške
smeri, mogoče celo
študij športa.

Jernej

Rada
bi šla na FERI,
smer medijske komunikacije. Od nekdaj me je zanimal
grafični dizajn, zato upam, da
bom lahko to študirala. Če mi ne
uspe, imam tudi pan B: fakulteto
FH Joanneum (Design & Communication) v Grazu.

Tina

Po
maturi se bom
vpisal na Ekonomsko
fakulteto Univerze v
Ljubljani. Nekoč bi namreč
rad ustanovil svoje podjetje.

Domen
Še
vedno se nisem
odločil. Razmišljam o
študiju računalništva, torej
je najbližja fakulteta FERI.
Ampak še prej moram
opraviti maturo.

Trenutno se
odločam med
študijem radiologije
in mehatronike.

Gašper

Jure

Na
SERŠ sem prišel v
želji po znanju elektrotehnike. Ker nas ni bilo dovolj za skupino, sem se začel zanimati za – šport.
Ker sem športnik po duši, se zadnje
čase vedno bolj nagibam k odločitvi,
da bi študiral šport na Fakulteti za
šport v Ljubljani. Zanima me smer
športno treniranje.

Še vedno se spomnim dne, ko sem prišel na
SERŠ. Zanimalo me je računalništvo, tudi programiranje, sedaj pa
sem ugotovil, da to ni zame. Seveda
to ne pomeni, da nisem hvaležen
za znanje, ki sem ga dobil na tej
šoli. Odločil sem se za študij
kemije.

Rok

Gašper

Hearts are fragile things,
They are fueled by love or hate.
They can break easily.

You don't need
everyone to love you,
just a few good people.

Ardi

Domen
I am breathing.
I am living.
I am thinking of life …
What to write … well … oh,
I still don't know!

Love

Izidor

Love is like a dove,
one second it's here,
one second it's gone.
You have to be bold,
or else you'll be
lost in the cold.

Tian

Life is a
marathon, not
a sprint.

When
life is pulling you
back and it is getting
tense, just remember,
you’re like an arrow in a
bow, getting ready to
shoot forward.

Change your
perspective and
“Go for it!”

Rene

Blaž

Mišel

Life

If life is a
soup, I am
a fork.

If we
speak 3 or more
languages it is possible that for each language
we will have a different
personality.

Success
is not a
coincidence.
Time is
precious, waste
it wisely.

Sebastijan

Gregor
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Blaž

Štef
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School
Roses are red. The blackboard is green. This school has things, you have never seen. (Valentin)
If you are looking for a gamer girl, you came to the wrong place … (Anonymys)
I love this school, because it lets me express myself. (Blaž)
I have learned a lot about programming, electronics and networks at this school. (Žiga)
Our school is some kind of a starting point in the long chain of computer science. It teaches you the basics
of different computing languages, which can be later improved if you work hard and want to broaden your
knowledge. Oh, and one more thing: games are NOT played at this school … sorry mate! (Anonymys)
I believe that education is not just about going to school and getting a good grade.
It's about knowing the truth in life and learning how to succeed in it. (Filip)
School is where you become the future. (Tim)
Our school. Robotics. Great labs. Big budget. Awesome gadgets. (Rene)
Work smarter not harder. (Teo)
School is like sports lesson; it stinks but is fun. (Leon)
It is how hard we work that sets us apart. (Tilen)
What’s the point of going to school? You go to school for yourself. Even though you don’t see it yet, you
will see that soon. You get knowledge and that is what you need to live a good life. (Darko)
Going to school is not at all so bad because it's all fun and games till exams come along. (Nik)
I like to learn and I know I am learning for my future.
I also see my friends every day which is actually really nice. (Matevž)
Going to school is not at all so bad because you enhance your knowledge,
get free education and make a lot of good memories. (Lea)
I like socializing and having fun with my schoolmates. (Staš)
I get to hang out with my friends and sometimes learn interesting stuff. (Laren)
I can hang out with my friends, joke around with them, talk about cute girls.
I also learn some really interesting stuff. (Gašper)
Almost everything you learn in school can be used later in life, it makes you go through certain
situations and even if you do something wrong, you learn for later, you gain experience. (Ahac)
I like the fact it forces me to go out, do things and be productive. (Mia)
Friends you meet here could be your future employees, co-workers or life-time friends. (Dominik)
You get prepared for future life, meet friends, socialize, gain confidence,
get inspired by school mates, develop your talents and learn teamwork. (Matic)
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Being a teenager
I hate being a teenager, because you are old enough to act as an adult,
but people still see you as a child. (Sinja)
I hate being a teenager, because I feel nobody understands me! (Sven)
I hate being a teenager, because sometimes I feel I'm the smartest person in the world,
but actually… I'm wrong! (Aljaž)
Being a teenager is fun, because you can do whatever you want. (Žiga)
Being a teenager is a good time to learn from
your mistakes and improve yourself. (Marcel)
Being a teenager is fun, because school is your only
obstacle you must overcome to succeed in life. (Nik)
Being a teenager … well, life is good. Few problems, few worries.
However, this will soon change. (Gal)
Being young is just trying to waste time and being asleep. (Nika)
I feel like we are some kind of creatures, trying to live as the society taught us to live. (Megi)
Step out of your comfort zone and do something crazy.
Live life as long as you are a teenager. (Minea)
It is dumb how the rest of your life depends on your most immature years. (Jure)
Nothing is impossible! (Lan)

2019 is the last year of our lives with
a “teen” in it. (Blaž)
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Don’t do drugs, rather stay in school or hang out with your friends while doing sports.
Believe in yourself because you are the strongest and
the best person if you put your mind to it. (Blaž )
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My Hometown
I am Anej Bradač Vranc, currently attending the second year of the Computer Technician programme. I live in Maribor, so it is my hometown. It lies in
the southeastern part of Slovenia. It is the second biggest town in Slovenia
but still pretty small with roughly around 100.000 inhabitants.
Maribor is a beautiful town. It has an old part and a new one. The Drava
River separates the parts. You can go on nice peaceful walks along the river,
go jogging or even take some beautiful photos of the landscape and nature.
The old part of the town is mainly restored and gives off a cosy, vintage
vibe. The first thing I like about it is Castle Square. It has some shops and
cafes for people to hang out. I go there almost every day to buy some snacks
in the shop called Spar. Next to it is Liberty Square with the Kođak Statue.
The monument is dedicated to all the soldiers who fell during the World War
II. In the winter time there is an ice skating place set up next to it. You can
also go to the theatre at Slomšek Square to see our well-developed artistic
culture or go shopping on the other side of the river in the shopping centre
Europark.
I would also like to point out the public transport. I use it every day. It is
cheap, convenient and efficient and the drivers of the buses usually arrive
on time.
This is my short presentation of my hometown Maribor.
For our English lesson, I have made a video presentation of my hometown
alongside some classmates. We had to record our voices and use some of
our own photographs. I think the videos brought out the productive and
creative sides in us. It made the lessons more intuitive and interesting. Many
of my classmates were more interested and engaged in learning than usual.
I think it was a good and beneficial way to present our hometowns through making videos in English.

Anej

Beautiful nature
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Maribor

Public transport

Going for a walk

We had the option to describe our
hometown via a short video or with
the help of PowerPoint. The presentation had to be 1-2 minutes long.
Most students have gone with the
video option, because after all, they
are attending the school where they
work a lot with computers. The videos were pretty good. The oral presentations in PowerPoint did not miss
a bit. We really put our backs into it.
I was keen on this style of lessons
because they were more relaxed,
very dynamic and interesting.
We all learned about different places, some more known, some less,
plus some of places may have made
an impact so big, someone will go
visit them.

Jan Falež

Dijaki 1. d in 3. ar o matematiki

Kenan

Matematiko imam rad, samo
testov nimam rad. Ko pišem
test, mi je jasno, da bo 1. Drugače pa nimam težav.

Gašper

Počasi postaja vedno zahtevnejša, zato mi ni pretirano pri
srcu. Nekatere ure znajo biti zanimive, a jih je vse manj. :)

Amadej

Matematiko imam rad, saj se
rad poigravam s števili.

Siniša

Matematike nimam rad! Ampak
profesorico pa imam rad.

Ajsel

Matematiko imam rad, ker ni
fizika.		

Marsel

Matematiko imam rad, ker mi
pomaga razvijati logično mišljenje, ki je potrebno za moje delo.

Mark

Patrick

Matematiko imam rad, ker rad
rešujem probleme.

Miha

Zakaj matematika obstaja?

anonimni dijak

Matematike nimam rad, ker
sem že od nekdaj imel probleme z njo; ne morem kompenzirati vse snovi.

Matematika je kul, saj imam rad
izzive.

Matematike ne maram, ker zasede preveč mojega kreativnega možganskega prostora.

Matematiko imam rad, saj mi
pomaga razvijati moje intelektualne sposobnosti, ki mi
bodo prišle prav v poznejših
letih življenja.

Žan

David

Matematiko imam rad, saj
rad logično razmišljam in s
tem povečujem število možganskih celic.

Nejc

Izjave zbrala Petra Tisnikar.

Matematiko imam rad, ker je
matematika, ki jo imam rad
zelo. Je zanimiva, ker jo imam
rad, ker je matematika.

Aleš

Jeremija

Matematika mi ni všeč, ker mi
zasede preveč RAM-a v možganih.

Tilen

Love, love, love Love, love, love Love, love, love There's nothing you can do that can't be
done Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to
play the game It's easy Nothing you can make that can't be made No one you can save that can't
be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time It's easy All you need is
love All you need is love All you need is love, love Love is all you need All you need is love
All you need is love All you need is love, love Love is all you need Nothing you can
know that isn't known Nothing you can see that isn't shown
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Matematiko imam rad, ker moram razmišljati, z razmišljanjem
nadgrajujem znanje in krepim
um. Rad jo imam tudi zaradi
tega, ker ugotavljamo rešitve in
načeloma mi je všeč, saj moram
logično razmišljati.
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Milenijska generacija
»Kako je bilo v šoli?« je vprašala
mama po skoraj polurnem prepiru,
zakaj nisem pospravila sobe in zakaj
nočem jesti. Nejevoljno sem odgovorila: »V redu.« Napotila sem se v
sobo in začela pisati domačo nalogo.
Komaj sem odprla učbenik, že mi je
zazvonil telefon. Dobila sem sporočilo. Najboljša prijateljica Pia me
sprašuje, kako je bilo v šoli. »No ja,
saj veš, same drame s profesorji in
sošolci. Matematiko sem pisala ena,
vendar bom že popravila. Kako si pa
ti? A greva v petek kam na pijačo?«
sem vprašala in nestrpno pričakovala
naslednje sporočilo. Seveda sem čisto
pozabila, da moram napisati domačo
nalogo. Kdo še dandanes sploh dela
domače naloge? Bom jutri prepisala
od sošolke. Končno mi spet zazvoni
telefon: »Pusti šolo, še je čas za to,
boš že popravila. Jaz sem super! Včeraj je bilo nepozabno, sploh ne vem,
kdaj sem prišla domov. Škoda, da te
ni bilo. Za petek pa itak velja!« Naj
pojasnim, moja najboljša prijateljica je
velika žurerka. Meni se zdi super, ker
je zelo prijazna in zabavna. Zavedam
se, kaj povzročajo droge, vendar jih
danes uživa že vsak, zakaj jih torej ne
bi še jaz?
Kljub temu, da imam tako super
prijateljico in tako zoprno, vendar dokaj v redu mamo, očeta in dve sestri,
se še vedno iščem. Kdo v bistvu sem?
To je vprašanje, s katerim se sooča
vedno več vrstnikov. Vem, da mi je
ime Katarina in da sem stara 17 let,
vendar se tako po navadi predstavim
samo tujcem. Sama sebi nisem tujka,
zakaj torej ne vem, kdo sem?
»Halo, zakaj mi ne odpišeš? A ti
mama spet teži? Pridi v bar, da malo
pozabiš na vse skrbi,« mi je sredi mo-
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jih globokih mislih napisala Pia. Takoj
bi odšla, saj bi mi bilo všeč, da se
malo odklopim od sveta. Čakaj, to
je to! Odklopiti se moram od sveta.
Odložiti moram telefon in se posvetiti
sami sebi, odkriti, kdo dejansko sem!
Odpisala sem ji: »Ej, oprosti, ne morem danes, mogoče kdaj drugič. Do
jutri ne bom mogla odpisati! Ne skrbi,
vse je ok.«
Tako se je začel moj dan brez telefona. Zveni enostavno, vendar ni. Kaj
naj delam? Kaj se dogaja po svetu?
Kdo vse je bil danes v tistem baru?
Močno sem se morala obvladovati,
da mi je uspelo ostati brez telefona.
Začela sem se pogovarjati oziroma
nekako družiti z družino. Čez čas sem
ugotovila, da nikoli nisem vprašala
mame, kako je bilo v službi. Ali očeta,
kako se danes počuti. Mlajša sestra je
bila zelo navdušena, da mi je lahko
pripovedovala o svojem dnevu, tudi
če me ni zanimalo, kaj so se učili v šoli.
Nikamor se mi ni mudilo, ni me vleklo
na kakšno zabavo, celo domačo nalogo sem naredila! Starejša sestra mi je
prvič po ne vem koliko mesecih povedala, kakšne probleme ima s fantom
in kako ji gre v življenju.
Priznam, ni bilo lahko. Sicer še vedno nisem povsem odkrila, kdo sem,
sem pa izvedela, da sem zaradi svoje
prezaposlenosti s socialnimi omrežji
pozabila na pomembne stvari. Telefon mi je začel vibrirati. Kdo kliče?
Nisem se javila, še vedno mi je bilo
všeč, da se mi ni treba pretvarjati na
socialnih omrežjih, kako zelo sem vesela. Izklopila sem telefon in se odpravila spat. Namesto telefonske budilke
sem rekla očetu, naj me zjutraj zbudi.
Če povem po resnici, še nikoli nisem spala tako dobro. Sliši se skoraj

nemogoče. En dan brez telefona in
vse je tako zelo drugače. Oblekla sem
se in odpravila proti šoli. Komaj na
avtobusu sem vklopila telefon, da bi
poslušala glasbo. Imela sem sedem
neodgovorjenih klicev in še več sporočil. Vsi od Pie. Kaj se ji je zgodilo?
Takoj me je zagrabila panika, saj se mi
na klice ni oglasila. Do šole je bilo z
avtobusom še pet minut. Začela sem
brati sporočila in glasno jokati. Sredi
avtobusa sem se zgrudila na tla in še
naprej jokala. Ljudje so me gledali,
kot da sem padla s tretjega sveta.
Imela je svoje težave. Vsi jih imamo, vendar se nekateri ne znajo soočati z njimi. Takšna je bila tudi Pia.
Svoje težave je utopila v alkoholu ali
drogah. Tako je pozabila na vse in se
posvetila zabavi. Sama si ni znala pomagati, zato je imela mene, vendar
me ravno včeraj ni bilo. Ni me mogla
dobiti na telefon.
Počutim se ničvredno. Nisem psihologinja ali terapevtka, sem pa prijateljica, ki naj bi v težkih trenutkih stala
ob strani. Včeraj je bila z zelo slabo
družbo, kar se je zanjo tudi končalo
slabo. Če bi se le javila. Če bi le lahko spremenila svoja dejanja … Bila je
dobro dekle, z nekaj napakami, vendar – kdo jih pa nima?
Telefoni so v redu stvar, a tudi zelo
nevarni. So priročni, vendar ti lahko
vzamejo veliko časa in te zaslepijo
pred resničnim svetom. Pia ni imela
nikogar drugega. Le mene in še mene
ne. Sicer sem ugotovila, kako lep je
svet in življenje brez nenehnega gledanja na telefon, vendar občasno ne
škodi nikomur. Žal mi je, Pia.

Amadeja Štih

Kaj je domovina?

Fotografija: Luka Mežnar
tem, kako so ob vsakem državnem
prazniku vsi državljani izobesili državne zastave.
Žal jaz nimam takšnih občutkov
o voditelju moje domovine. Nimam
možnosti spoznati takšne pripadnosti. Živim in odraščam v času,
ki prejšnjemu ni prav nič podoben.
Vsak se žene za svojimi »velikimi«
cilji. Ni enotnosti in medsebojne
pomoči. To ni več čas, ko je vsa vas
pomagala sosedu pri gradnji hiše
zgolj za hrano in pijačo. Vsi stremijo
za zaslužkom, da imajo čim več in
čim boljše. Ni več takšnih prijateljstev. In res mi je žal, da na svoji koži
ne morem občutiti vsaj del tega, o
čemer mi pripoveduje mama.
Želim si živeti v takšni domovini,
ki nam bo v ponos in o kateri bi svojim otrokom lahko pripovedovali,
kako je bilo nekoč in bi na obrazu
imeli izraz, ki ga ob pripovedi izžareva moja mama.

Klemen Kupčič

Fotografija: Anže Ribič

Fotografija: Nataša Kralj
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Kaj je domovina? Je to mesto,
država, dom, kjer si se rodil in imaš
svoje domače, mamo, očeta, sorodnike, prijatelje? Je to kraj, kjer živiš
ali od koder prihajaš? Je to kraj, ki
ti je ljub in si nanj posebej navezan?
Domovina je zame najpomembnejši kraj, kjer se počutim
varno in zaželeno. To je kraj, kjer živim, kjer so moji najdražji. To je kraj,
ki ga razumem in poznam. Je jezik,
v katerem se sporazumevam, in je
občutek pripadnosti. Svojo domovino včasih primerjam z domovino
moje mame, ki je živela že v času
pred osamosvojitvijo Slovenije. Živela je v Jugoslaviji. Kako drugače
je bilo? Kako drugače so državljani
doživljali svojo državo, kako so jo
ljubili? Njihov predsednik je bil Josip Broz Tito. Voditelj velikih razsežnosti. Voditelj, ki jih je vodil in imel
odločilno besedo pri osvoboditvi in
povojnih dogodkih. Bil je voditelj, za
katerega bi vsak državljan dal svoje
življenje. Svet je gradil na mladini.
Oboževal jih je. Imeli so mladinske
organizacije, otroci so bili iz cicibanov sprejeti v pionirje, bili so zelo
ponosni, ko so nosili rdečo rutico
okrog vratu in temnomodro čepico
z rdečo peterokrako zvezdo. Nosili so jo na vseh proslavah, ki so se
odvijale po šolah in drugod. Bili so
Titovi pionirji, ponosni, in ta ponos
čutijo še danes. 25. maja so praznovali dan mladosti – pod sloganom
“Za domovino s Titom naprej”. Takrat je po državi potovala štafeta, ki
so jo nosili mladi in je potovala po
celi tedanji Jugoslaviji. Moja mama
ima še danes solzne oči, ko z zanosom in ponosom pripoveduje o
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Domovina je
kraj, kjer sem
doživel najlepše
trenutke otroštva.

Domovina je
kraj, kjer odraščaš,
imaš spomine, se
dobro počutiš.

Nejc

Leon, Florijan,
Nik, Tilen
Domovina je
kraj, kjer se šolam.

Domovina
je družina in
prijateljstvo.

David, Maj

Blaž
Domovina je
nekaj posebnega.

V domovini
nastajajo
nepozabni spomini.

Tilen

Denis

Domovina
je kraj z največ
spomini.

Gašper

Slovenija je
(pre)lepa, je država,
zelena, mala kokoška,
bogata, samostojna, naša,
ena in edina, športna in
kulturna. Kaj o svoji
domovini menijo
dijaki 2. ap?

Domovina je
kraj, kjer se počutim
zaželenega.

Andrej

Domovina
je dežela, v kateri
ustvarjam svojo
prihodnost.

Domovina
ni le kraj, ampak
občutek v našem
srcu.

Denis

Domovina
je kraj, v katerem
živim in ga
poznam.

Luka

Klemen

V moji
domovini so
najlepše naravne
lepote.

Rebeka
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Od vseh krajev
je domovina ena in
edina, na katero sem
lahko ponosen.

Jan

Zgodba Tininega olja Cache
Zgodba olja Cache je moja
zgodba večletnega boja s pordelo,
iritirano in srbečo kožo. Je zgodba
o iskanju česarkoli, kar bi učinkovito in za dalj časa ublažilo srbenje in
odpravilo rdečico, a hkrati ne vsebovalo sestavin, ki sicer znajo biti
učinkovite, vendar dokazano zdravju škodljive. Zgodba olja Cache je
zgodba ene od več tisoč oseb, ki
se borijo s kožno iritacijo, na kratko
poimenovano AD.
Moja zgodba boja z AD se od
zgodb številnih, ki se že rodijo z AD,
razlikuje po tem, da sem se z iritacijo in srbečico kože prvič srečala relativno pozno, pri štirinajstih letih.
Problem zato sicer ni bil nič manjši, ravno obratno. Ko si najstnik, te
koža, ki zgleda nenehno vneto in

srbi do te mere, da jo spraskaš do
krvi in odprtih ran, še bolj spravlja
v nelagodje, živčnost in sram pred
vrstniki in ostalimi.
Sledili so obiski pri dermatologih
in napotnice za sredstva s kortiki.
Po prebiranju stranskih učinkov so
ta sredstva kaj hitro romala tudi v
smeti. Spet je sledil obisk pri naslednjem dermatologu. Vse dokler
ena dermatologinja ni rekla, da naj
»iščemo, dokler ne najdemo česa,
kar bo pomagalo«. Potem se je začelo iskanje primerne kreme, ki bi
pomagala in ne bi vsebovala telesu
»strupenih« snovi, torej po domače
kortikov. Kupili smo vrsto losjonov
in krem. Nekatere so celo pomagale. Smo se že veselili, češ to je to,
toda čez čas so postale neučinko-

vite. Pomagale so le delno, saj sta
srbenje in rdečica malo popustila,
pravega olajšanja pa niso prinesle.
Potem se je po naključju zgodilo,
da je moja teta, ki prisega na učinkovitost zdravljenja s tistim, kar nudi
narava, predlagala, da poskusim z
arganovim oljem in smiljem, dvema
naravnima učinkovinama, ki imata
izredno moč vzpodbujanja regeneracije in zdravljenja najbolj zahtevne in občutljive kože.
In dejansko je olje že kmalu po
tem, ko sem ga nanesla na obraz,
prineslo olajšanje. Srbečica je izginila tako rekoč takoj, rdečica pa
kmalu za tem. In učinek je trajal.
AD sicer nisem trajno ozdravila, še
vedno se ob stresu (v šoli) kaj rad
vrne. Toda sedaj ga učinkovito obvladujem z oljem, ki je stoodstotno
naravno, brez parabenov, kortikov,
barvil, konzervansov, umetnih dišav
in barvil.
Če je meni pomagalo, bo verjetno še komu. Zato sem se odločila,
da moj »recept« za uspešno obvladovanje težavne kože delim še z
drugimi. Tako je nastalo negovalno
olje Cache.

Tinin prvi izdelek

w w w. s e r s . s i

Tina
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Zgodilo se je pri pouku

Dijaki tujci se učijo
slovenščine. Pišejo SMS-je.
Dijak zamenja besedo zvečer z včeraj.
Nastane naslednji dialog:
Zdravo, E., a greva včeraj na pijačo?
E. odgovori: Ne, M.,
jaz včeraj ne morem,
grem na koncert.

Dijak 4. letnika gre
s skupino sošolcev na tekmovanje
v Nemčijo. Ker mu nemščina ne gre
najbolje, mu profesorica daje še zadnje
napotke, kako naročiti hrano in pijačo.
Profesorica: Boš znal reči: Ein Bier?
Dijak: Vi me narobe učite! Moj profesor
pravi, da moram reči: Zwei Bier!
Enega zame, enega zanj.
Profesorica:
Razloži besedo dosežek.
Dijak: Dosežek je vsaka
ocena pri matematiki,
višja od 2.

dilo naloge:
Profesorica poda navo
kratko
Preberite sestavek in na
o všeč:
napišite, kaj vam je bil
Dijak napiše: Ni bilo
nobenih nevšečnosti.

Profesorica
slovenščine: Razloži, kaj je
epska širina. Dijak: To je,
ko si ga pisatelj na dolgo in
široko bluzi.

Naloga pri uri angleščine:
Vstavi pravilno obliko glagola go:
Maja _________ (go) to the cinema.
Dijak napiše go.
Profesorica vpraša: No, katera oseba
je Maja? Prva, druga ali tretja?
Dijak razmisli in odgovori:
Pa – ena!

Profesor: Si iznajdljiv?
Dijak: Sem!
Profesor: Povej, kdaj in kje
si se nazadnje znašel?
Dijak: V Slovenski Bistrici.

Srednja elektro-računalniška šola Maribor
www.sers.si

