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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 brali o vtisih dijakov 
in učiteljev, ki so letos prvič prestopili prag naše šole v vlogi dijaka oz. učitelja; o 
dejavnostih v okviru šole in izven nje, o šoli v naravi in praktičnem usposabljanju dijakov pri 
delodajalcih na Portugalskem. Dijaki so se razpisali tudi o šolanju na daljavo in preživljanju 
epidemiološkega časa. Naslovnica je aktualna – dijaki so na njej ujeli sebe v danem 
trenutku. Upodobljeni obrazi izražajo njihova trenutna občutja, pa tudi trenutno situacijo, 
ko maske včasih zlezejo tudi pod nos … Članke Stika bogatijo likovni oz. grafični izdelki 
dijakov. Predstavljajo se tudi naši mladi virtuozi. Letos so revijo s svojimi fotografijami iz 
otroških in mladostnih dni popestrili naši učitelji – jih prepoznate? 

Naši dijaki so dobri pisci proze in poezije, dijak prvega letnika je napisal lastno knjigo, 
dijak drugega letnika je dober risar, imamo tudi vrhunske glasbenike, zato preglejte in 
preberite naš novi Stik. Morda najdete kakšno misel, ki vas bo motivirala za razmislek o 
možnostih lastnega razvoja, ali kritično misel, namenjeno sedanjemu trenutku, in spodbudo 
za doseganje ciljev. 

Želim vam veliko užitka in zabave ob branju prispevkov. Ostanimo v stiku!

                                                                                           RavnateljicaRavnateljica  
Irena Srša Žnidarič, spec.
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Novim zmagam naproti

Osnovnošolska vrata se za nas de-
vetošolce počasi zapirajo. Naše poti 
se bodo razšle in večina nas bo s stra-
hom odprla nova. Pogrešal bom zna-
no, varno okolje, sošolce in učitelje, 
hkrati pa se veselim novega začetka, 
novih spoznanj in novih doživetij. To 
so misli, ki sem jih zapisal v svojem 
zadnjem prispevku osnovnošolskega 
glasila.

»Končno si bom lahko malo od-
dahnil,« sem si rekel, ko sem v rokah 
že držal zrcalo svojega celoletnega 
dela – zaključno spričevalo. Z iskri-
cami v očeh sem zakorakal v težko 
prigarane počitnice. Toda vemo, da 
čas teče hitro, a neopazno. Kot bi 
tlesknil s prsti, sta dva meseca izpuh-
tela neznano kam in trdo prigaranega 
dopusta je bilo naenkrat konec. Med 
zadnjim vikendom pred začetkom 
šolskega leta sem počasi premleval 
»neznosne muke in trpljenje«, ki me 
čakajo. Bil sem nekoliko slabe volje, 
a ne tako kot leta poprej. Vedel sem, 
da me čaka neke vrste nov začetek ... 
Srednja šola. Na tihem sem jo že vse 
počitnice nekako z vzhičenjem priča-
koval, vendar si tega nisem želel priz-
nati. Verjetno zato, ker mora biti šola 
otrokom pač trn v peti, ne glede na 
to, ali se v njej počutiš dobro ali sla-
bo. »Ali se bom tam dobro počutil? 
Je SERŠ res prava šola zame?« sem 
se negotov spraševal, saj so mi prija-
telji iz osnovne šole govorili, da to ni 
prava šola zame in da me bodo tam 
tepli, čeprav za to niso imeli razloga. 
Tudi učitelji so me nagovarjali, naj se 
vpišem na eno od gimnazij, a me niso 
prepričali. 

»Kaj, danes moram v šolo?!« sem 
se nekoliko nejeverno in še na smrt 
utrujen vprašal na dan, ki bi ga želeli 
izbrisati s koledarja vsi otroci – 1. sep-

tember. Vedno bolj so me začeli prep-
lavljati dvomi in postalo me je nekoli-
ko strah. Nisem imel pretiranega teka 
in tudi premikal sem se počasi kot 
megla. Ati mi je ob ogledu poti, po 
kateri sedaj vsako jutro »poln radosti, 
energije in navdušenja« tacam v šolo, 
povedal, da so jim dijaki višjih letni-
kov prvi šolski dan pripravili nekakšen 
tunel (stali so tesno drug ob drugem 
in oblikovali ozko, temno pot), ki je 
fazanom pognal strah v kosti. Najbrž 
me je želel nekoliko razvedriti, ven-
dar so njegove besede imele naspro-
ten učinek. Sestrično so pred leti na 
njen prvi srednješolski dan popisali z 
alkoholnim flomastrom, česar sam ni-
sem želel občutiti na lastni koži. Kljub 
dvomom pa sem vedel, da je balon-
ček udobja moral enkrat počiti in da 
mora človek za to, da nekaj doseže in 
novega doživi, stopiti iz cone udobja. 
Vodstvo šole je bilo očitno kar razum-
no, saj smo se morali pred šolo zbrati 
šele sredi dopoldneva. Ob zboru je 
prijatelju dijak višjega letnika dejal, 
da se mu je odvezal »zokn«, kar me 
je kar nasmejalo. Smeh je bil morda 
eden od znakov, da dan ne bo slab. 
V šolski telovadnici smo prisluhnili 
prijetnemu govoru gospe ravnatelji-
ce. Vemo, da so govori gesta dobro-
došlice in da so nujni, a novinci smo 
komaj čakali, da ga bo konec in da 
spoznamo sošolce in razrednika. Po 
dolgih minutah smo se razporedili po 
svojih razredih. Naš super razrednik 
nam je povedal, kar je bilo poveda-
ti treba in po številnih podpisanih 
dokumentih smo bili »osvobojeni«. 
Med potjo do avtobusne postaje sva 
s prijateljem kramljala o prvih občut-
kih, ki so bili dobri, le pravila in raz-
poreditev učilnic so bila zapletena.

Naslednji dan sem se ob petih 

zjutraj napol mrtev zvlekel iz tople 
postelje. Nikakor nisem bil vajen to-
vrstnega hitrega vstajanja. Med po-
tjo v šolo sem Nejcu potožil, da bo 
vstajanje ob tako rani uri težko, ni-
sem si pa niti približno predstavljal, 
da bo težje kot zmagati Igre lakote ali 
katerokoli od iger v priljubljeni seriji 
Squid Game. »Bova sploh preživela 
en teden?« se nama je porajalo vpra-
šanje. V razredu je bilo bolj turobno 
kot na pogrebu. Učilnico je preveva-
la čista tišina. Še šivanko bi bilo moč 
slišati, če bi padla na tla. Med seboj 
nismo govorili. Če si imel srečo, je bil 
vsaj en tvoj sošolec nekdo iz osnovne 
šole ali nekdo, ki si ga nekoliko poz-
nal. Jaz sem jo imel. Nekaj dni je še 
bilo tako, naposled pa so se skupi-
nice začele širiti. Začeli smo govoriti 
med seboj. Mogoče si na začetku še 
nismo zaupali in se nam je zato po-
govor zdel odveč. Snov obravnava-
mo veliko hitreje kot v osnovni šoli 
in hitro sem ugotovil, da bo za do-
seganje ciljev potrebnega več truda, 
odgovornosti in samoiniciative. Vse 
je nakazovalo, da se bodo moji dvo-
mi uresničili. Upal sem, da se bo kaj 
spremenilo – in se tudi je – na bolje. 
S sošolci in učitelji smo skupaj preži-
veli že kar nekaj časa in se že bolje 
poznamo, na samostojno delo smo 
že bolje navajeni, tepen še nisem bil 
(zaenkrat), celo zgodnje vstajanje me 
še ni pokončalo!

Na SERŠ-u sem se naučil že veliko 
novega, sošolci, učitelji in ostali de-
lavci šole so zelo prijazni in ti z vese-
ljem priskočijo na pomoč. Če bo tako 
ostalo, se bom lahko čez leta z ve-
seljem spominjal srednjega šolanja. 
Zdaj pa pogumno naprej in novim 
zmagam naproti!

Filip Gračner, 1. ar
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Postal sem dijak

Proti koncu devetega razreda je 
prišel čas, ko sem se moral odločiti 
za vpis v srednjo šolo. Na začetku 
nisem vedel, kam bi se vpisal, nato 
pa mi je prijatelj povedal za tehniško 
gimnazijo na SERŠ-u. Takoj sem 
vedel, da bi to lahko bila prava šola 
zame. Odločil sem se, da se bom 
vpisal na tehniško gimnazijo, saj 

bom po končani srednji šoli imel 
splošno maturo, prav tako pa imamo 
še nekaj strokovnih računalniških 
predmetov. V šoli smo izpolnili in 
oddali vpisne liste in že se je bližal 
prvi dan novega šolskega leta v novi 
šoli. Mislim, da še nikoli nisem bil 
tako živčen. Ko sem prvič prišel v 
šolo, nisem poznal nikogar, vendar 

smo z določenimi sošolci že po nekaj 
dneh postali dobri prijatelji. Sčasoma 
sem spoznal še druge sošolce. Prav 
tako smo spoznali vse profesorje in 
nekatere druge dijake na šoli. Sedaj 
mi je na šoli zelo prijetno in mislim, 
da bo tako tudi ostalo.   

Klemen Gril, 1. ag

Avtorica: Tijana Mohar, 1. ar
Mentor: Domen Rupnik
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Dijaki 1. ap razmišljajo
o srednji šolio srednji šoli

Všeč mi je 
športna vzgoja. 

Opazil sem, da pri enih 
predmetih pričakujejo 

več kot pri drugih. 

Beranič TimotejBeranič Timotej

Opazil sem, 
da je srednja šola kar 

precej drugačna od osnovne 
šole. Všeč mi je šport in da 

imamo veliko prakse. Želim si, 
da mi ne bi bilo treba malice 

naročati en dan prej.

Orešič MitjaOrešič Mitja

Všeč 
mi je šport, rad 

igram različne igre. 
Opazil sem veliko stopnišče. 

Želim si uspešno in lepo 
leto v šoli.

Caf SergejCaf Sergej

Všeč mi je, da 
imamo veliko prakse. 

Opazil sem, da nas je več 
v razredu kot v osnovni šoli. 

Želim si uspešno 
šolsko leto.

Drame NikDrame NikOpazil sem, da 
so učitelji strožji, kot so 

bili v osnovni šoli.
Všeč mi je, da so vsi učitelji 

in sošolci prijazni.
Želel bi si, da bi se pouk 

začel pozneje.

Všeč mi je 
matematika. Opazil 

sem veliko novih pred-
metov. Želim si uspešen 
zaključek šolskega leta.

Krušnik DenisKrušnik Denis

Opazil sem, da 
je tu boljše kot v OŠ. 

Hrana je dobra. Želel bi 
si krajše dni.

Puhar Puhar 
Križanič TajKrižanič Taj

Všeč mi je, da 
je šola blizu mojega 

doma. Opazil sem nekaj 
novih predmetov. Želim 

si, da bi bil uspešen 
v šoli.

Mohamad WalidMohamad Walid

Všeč mi je, da je 
blizu šole Hofer. Opazil 

sem, da nam razredno uro 
podaljšajo v odmor. Želim si, 
da bi lahko malico jedel isti 

dan, kot jo naročim.

Mlakar Mlakar 
LukaLuka

Opazil sem, da 
ima šola  dobre profesor-

je, ki si vzamejo čas za nas. 
Všeč mi je, da glavni odmori 

trajajo 1 šolsko uro, kar je dovolj, 
da si odpočiješ. Želel bi si, da se 

pouk začenja kasneje.

Pliberšek ErikPliberšek ErikOpazil sem, da je 
srednja šola drugačna od 

osnovne šole.
Všeč mi je, da imamo proste 
ure. Želel bi si, da bi uspešno 
končal srednjo šolo in pridobil 

poklic, ki si ga želim.

Skerget NejcSkerget Nejc

Dolinšek Dolinšek 
AleksanderAleksander
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Opazil sem, da 
postajam bolj samostojen.

Všeč mi je, da sem se odločil za 
šolanje na tej šoli, saj me ta poklic 

zelo veseli. Vidim, da bi tudi v 
prihodnje rad delal z računalniki. Želel 

bi si, da bi mi vsa leta izobraževanja šlo 
zelo dobro, saj bi si želel pridobiti 

poklic tehnik računalništva.

Skrinjar NinoSkrinjar Nino

Všeč mi je 
praktično delo, ker se 

tam veliko naučim. Opazila 
sem, da smo veliko bolj 

samostojni kot v osnovni šoli. 
Želim si zdravo in uspešno 

šolsko leto.

Mihelič PolonaMihelič Polona

Všeč 
mi je, da imamo 

enourni odmor za 
malico. Opazil sem, da je 

srednja šola veliko boljša od 
osnovne. Želim si dober 

šolski uspeh.

Novak PatrikNovak Patrik

Všeč mi je, da 
imamo dovolj časa za 

šolsko malico.
Opazil sem, da je drugačni 
sistem kot v osnovni šoli.

Želim si, da uspešno 
opravim srednjo šolo.

Stanta LanStanta Lan
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Moj Moj prvi šolski dan prvi šolski dan     na SERŠ-una SERŠ-u

Prvi šolski dan je bil zanimiv 
zaradi novega okolja in novih 

ljudi. Po drugi strani pa me je bilo 
tudi strah, kako se bom navadil 

na to novo okolje in kako se bom 
spoznal z novimi ljudmi.

Žan Vršič, 1. bpŽan Vršič, 1. bp

V šolo sem prišel štirideset 
minut pred dobrodošlico, zato smo s 

prijatelji odšli še v trgovino po prigrizke. 
Ob sprejemu sem ugotovil, da bo moj 
bratranec moj sošolec. Spoznal sem 

tudi ostale sošolce.

Jan Pušnik, 1. bpJan Pušnik, 1. bp

Zbrali smo se na parkirišču šole, nato pa smo odšli v 

telovadnico, kjer je imela gospa ravnateljica govor. S sošolci in 

razredničarko smo si ogledali šolo ter odšli v našo učilnico. 

Že tisti dan sem spoznal sošolca Žigo, s katerim sem se 

takoj razumel. Naslednji dan je Žiga že sedel v moji 

klopi in sva se še bolje spoznala. Dan za dnem sem 

spoznaval več sošolcev. Razumemo se in upam, da 

bomo ostali prijatelji tudi po koncu srednje šole.

Dijak iz 1. bpDijak iz 1. bp

Prvi šolski dan sem se 
zbudil že ob 8.00. Bil sem nervozen, 

saj nisem vedel, kako bom našel telovadnico, 
v katerem razredu bom … Ob prihodu do šole 

pa sem takoj spoznal, kje je telovadnica, saj je bilo 
pred njo veliko ljudi in je res ne bi mogel zgrešiti. V 

telovadnici so nas sprejeli in nagovorili. Po razvrščanju 
smo z razredničarko odšli v razred, kjer nam je 

povedala vse pomembne informacije. Takšen je bil 
moj prvi srednješolski dan.

Žiga Gračnar, 1. bpŽiga Gračnar, 1. bp

V sredo, 1. 9. 2021, sem odšel 
v 1. letnik Srednje elektro-računalniške šole. 

Med vožnjo proti šoli sem bil zelo živčen in mi je 
bilo slabo, ker sem vedel, da bom to šolo obiskoval le 
jaz iz svojega nekdanjega razreda v osnovni šoli. Strah 

me je bilo tudi ob sprejemu v telovadnici in ob 
odhodu v učilnico. Tam sem se usedel zraven Aljaža, 
ki ga prej nisem poznal, ampak sva sedaj že dobra 
prijatelja in zaradi njega je minilo tudi nelagodno 

počutje prvega šolskega dne.

Tim Kotnik, 1. bpTim Kotnik, 1. bp
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Moji “prvi” vtisi o SERŠ-u

Morda bi bil bolj ustrezen naslov 
tega sestavka "moji drugi vtisi", in 
sicer iz kar dveh razlogov: sedaj že 
drugič obiskujem SERŠ in drugič 
poučujem. Prvič sem namreč spoz-
naval SERŠ že pred 40 leti, takrat 
še v vlogi dijaka. Marsikaj se je od 
takrat spremenilo. Nihče od mojih 
nekdanjih učiteljev danes ne pou-
čuje več, šola se je takrat imenova-
la drugače, celo država se je vmes 
zamenjala in z njo nekaj valut. Oce-
ne smo nekoč zapisovali na papir, 
spleta, računalnikov in projektorjev 
še nismo imeli, glavni vir znanja so 
bile knjige. Pouk pa je kljub vsemu 
potekal podobno kot danes, saj ima 

dr. Bojan Ploj, 
učitelj strokovnih predmetov

učiteljeva živa beseda v učilnici še 
vedno pomembno vlogo. 

Moji drugi vtisi o SERŠ-u pa so 
še zelo sveži, stari le nekaj mesecev. 
Čeprav sem pred tem bil učitelj že 
skoraj tri desetletja in poučevanje 
zame ni več nova izkušnja, je zame 
moj prihod na SERŠ vseeno pre-
lomnica. Spremenil sem okolje in 
dobil številne nove sodelavce. So-
delavci in dijaki ste me krasno spre-
jeli, zato se tukaj počutim dobro. 
Lahko rečem, da je SERŠ zelo dobra 
šola, kjer vladata red in tradicija, kar 
se odraža tudi na uspehu dijakov in 
učiteljev. 

»Ti greš delat na SERŠ?«

S septembrom sem začela delati 
na SERŠ-u kot svetovalna delavka. V 
srednji šoli sem že delala kot učitelji-
ca in kot svetovalna delavka. Ampak 
na tako veliki šoli pa še ne. Velik ko-
lektiv in preko 1000 dijakov. Priznam, 
da me je bilo sprva malo strah, imela 
sem pomisleke, ali bom zmogla op-
ravljati delo tako kakovostno kot go-
spa, ki jo nadomeščam. Ob prvem sti-
ku z zaposlenimi so bili strah in dvomi 
odveč. Sodelavci so me lepo sprejeli, 
veliko mi jih je zaželelo dobrodošli-
co. Ko sem prijateljem povedala, da 
sem dobila službo na SERŠ-u, so vsi 

najprej rekli: »Ti greš delat na SERŠ? 
Sami fantje, ti ne bo neprijetno? Fan-
tje se radi 'zravsajo', delajo proble-
me …«  Pa sem to preslišala, čeprav 
vem, da za SERŠ nekako velja, da je 
fantovska šola. Po treh mesecih dela 
na SERŠ-u vsakemu z veseljem in po-
nosom povem, da imamo zelo vljud-
ne dijake. Besedi hvala in prosim jim 
nista tuji. Še več, imamo tudi dijake, 
ki izstopajo na različnih področjih – 
nekateri obvladajo robotiko, drugi so 
mladi raziskovalci … Ponosna sem, 
da imam priložnost začutiti utrip šol-
ske dinamike SERŠ-a.

Monika Lovrenčič, 
svetovalna delavka
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Pogled novega profesorja

Veliko stvari se v življenju zgodi 
nepričakovano. Tudi moja zaposli-
tev na SERŠ-u je bila nepričakova-
na, čeprav sem se v preteklosti že 
poigraval z mislijo, da bi poučeval 
na tej šoli.

Že kot dijak sem štiri leta skoraj 
vsak dan preživljal čas v stavbi na 
Gosposvetski cesti 9. Tudi v času 
študija sem občasno poučeval na 
SERŠ-u, ko sem nadomeščal od-
sotne profesorje. Kasneje me je pot 
življenja zanesla v Slovensko Bistri-
co, kjer sem skoraj 20 let poučeval 
v Srednji šoli Slovenska Bistrica.

Spominov na srednješolska leta 
mi ni ostalo ravno veliko. Spomnim 
se kakšnega zelo dobrega profe-
sorja, nekaj sošolcev in nekaterih 
posebnih dogodkov, ki pa jih raje 
ne bom opisal. Nasploh sem bil 
zelo dober dijak in sem šolanje na 

SERŠ-u končal z odličnim uspe-
hom. Od profesorjev nas je najbolj 
impresioniral mag. Dušan Kosec. 
Zahteval je zelo veliko znanja, ki je 
bilo zelo uporabno. 

Šolanje je bilo precej podobno 
temu danes, le da še ni bilo raču-
nalnikov in informacijske tehno-
logije. Sicer pa tudi sedaj dijaki 
zelo veliko uporabljajo zapiske v 
zvezkih, tudi pisno ocenjevanje 
znanja se še vedno izvaja pretežno 
na papirju. Šolska stavba je bila 
praktično enaka, le tam, kjer so se-
daj kabineti profesorjev, so deloma 
bile garderobe. Seveda je oprema 
sedaj posodobljena. Takrat je bila 
najslabše urejena šolska jedilnica, 
ki si ni zaslužila tega imena. V kleti 
je bila ena linica, kjer smo kupovali 
sendviče in hot doge, gneča pa je 
bila neznanska. Na splošno mi je 
bilo v srednji šoli prijetno.

Ko sedaj, po treh mesecih po-
učevanja na SERŠ-u, razmišljam o 
svojem novem delovnem mestu, 
lahko rečem, da mi je prijetno. Di-
jaki so zelo v redu, šola je urejena, 
kolegi profesorji so prijetni. Z vese-
ljem grem v razrede. Pri poučeva-
nju se trudim, da bi snov podal na 
čim bolj preprost in razumljiv način, 
čeprav so nekatere vsebine, še po-
sebej za dijake prvih letnikov, zelo 
zahtevne. Vendar ne gre drugače, 
saj delo na področju elektrotehnike 
zahteva veliko znanja, z razvojem 
IKT-tehnologije pa se zahtevnost 
dela na vseh področjih povečuje.

Darko Korošec, 
prof. strokovnih predmetov



11       

w
w

w
.s

e
rs

.s
i

Jih prepoznaš?

Tokrat smo 
se za vas potrudili 
tudi profesorji in 

profesorice ter pripravili 
nekaj fotografij iz 
svojih otroških ali 
mladostnih dni. 
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Nas 
prepoznaš?
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Verjemite, da ste za nekaj 
nadarjeni in to razvijte 

za vsako ceno

Gospa profesorica, naša generacija dijakov vas je spoznala 
v vaših zadnjih letih poučevanja: kdaj v življenju pa vam je 
postalo jasno, kaj želite postati po poklicu?

Čeprav ne izhajam iz učiteljske družine, sem že zelo zgodaj 
vedela, da bom večji del svojega življenja preživela pred tablo 
in s kredo v roki. Krivec za to pa je bila moja sestrična, starejša 
od mene samo dva meseca, ki je imela privilegij, da je lahko 
šla v šolo eno leto pred mano. Vsak dan sem jo pričakala pred 
dvoriščnimi vrati in skupaj z njo delala domače naloge ter se 
z njo učila. Za igro sem si ustvarila svoj domišljijski razred in 
posnemala delo učiteljice. Moja odločitev se je ob vstopu v 
šolo samo še utrdila, k čemur je v veliki meri pripomogla uči-
teljica Hilda Povše, ki se je v teh jesenskih dneh za vedno pos-
lovila od nas. Hitro je opazila moje veselje do branja, pisanja 
in nastopanja ter ustvarjanja. Vse to sem nato nadgrajevala v 
višjih razredih osnovne šole, predvsem pa v srednji šoli, takratni 

Pogovor z upokojeno profesorico slovenščine, Marjano NeratPogovor z upokojeno profesorico slovenščine, Marjano Nerat

Marjana na potepu z možem

V zadnjih letih se je upokojilo 
kar nekaj naših profesorjev – med 
njimi tudi Marjana Nerat, profe-
sorica slovenščine. Njen glas je 
bil na SERŠ-u navzoč povsod – v 
zbornici, na hodnikih, v učilnicah, 
tudi na šolskem dvorišču je rada 
postala in izrekla kakšno modro 
ali pa vsakdanjo vljudno frazo. 
Svojemu poklicu oz. poslanstvu, 
kot ga je poimenovala sama, je 
bila predana do zadnje šolske 
ure. Svoje znanje in izkušnje je 
rada – na premišljen in preuda-
ren, a tudi energičen način – pre-
dajala dijakom in učiteljem, ki so 
se počasi pridruževali uigranemu 
kolektivu. Znala je poiskati nekaj 
dobrega v vseh nas in nas spod-
buditi, da ta drobec, ta talent 
razvijemo. Z njo sta poklepetala 
njena nekdanja dijaka, letošnja 
maturanta.
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Pedagoški gimnaziji, na Pedagoški 
akademiji v Mariboru ter Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. 

Tako v osnovni šoli kot srednji 
in v času študija sem sodelovala v 
dramski skupini KUD Zvonka Anto-
ličič v Miklavžu. Izkušnje iz dramske 
igre sem uporabljala pri delu z dija-
ki v krožkih.

Kaj vas je pri delu učiteljice naj-
bolj pritegnilo?

Zelo rada govorim, kar je jasno 
vsem mojim generacijam dijakov, in 
če imam sogovorce z bistrimi mis-
limi, novimi in nenavadnimi ideja-
mi, je to zame en sam užitek. Ker 
me zanima veliko stvari, od glasbe 
(čeprav je moj posluh zelo slab, 
sem pa prepevala v vseh mogočih 
zborih), gledališča, filma, športa, 
potovanj, mode in še marsičesa, 
sem uživala v svobodi povezova-

nja predpisane učne snovi z vsem 
mogočim. Večkrat me je zaneslo, in 
sicer tako, da so dijaki včasih malo 
čudno pogledali, ko sem jim pred-
vajala glasbo, za katero so menili, 
da jo poslušajo samo oni. Torej, 
pritegnila me je možnost poučeva-
ti lepo slovensko besedo, razširjati 
lepoto literature in s tem širiti ob-
zorje občutljivim najstnikom od nji-
hovega nebogljenega vstopa v prvi 
letnik do izoblikovanega mladega 
človeka ob zaključku srednješolske-
ga izobraževanja. Je pa res, da so 
se generacije v 41 letih mojega po-
učevanja zelo spremenile. Nenehen 
izziv mi je bil vsaki novi generaciji 
dijakov in njihovim staršem približa-
ti se in jih spoznati. 

 
Kdo je (bil) vaš največji navdih?

Moj največji navdih je bila vse-
kakor razredničarka v gimnaziji, 
zelo stroga, a pravična profesorica 

matematike, gospa Marija Šket. Ko 
se mi je dobesedno porušil svet pri 
prvi šolski nalogi iz slovenščine, ki 
je bila ocenjena z nezadostno, ker 
sem, po besedah profesorja, pisala 
predolge povedi, me je potolažila z 
besedami: “Zaupaj vase in v svoje 
sposobnosti, kajti zaradi ene enke 
še ne bo konca sveta.” 

Kateri so največji izzivi pri poklicu 
profesorja? Kaj vas je gnalo, da 
ste se zmogli vsak dan soočati s 
temi izzivi? 

Izziv je že vsak dan znova stopiti 
v razred pred dijake in opraviti uro 
tako, kot sem si jo zamislila. Zakaj? 
Nikoli ni bilo tako, kot sem si za-
mislila, kajti dijaki ste živ organizem, 
ki je vsak naslednji trenutek druga-
čen in to mi je vedno znova pognalo 
adrenalin po žilah, kajti vedno zno-
va sem vas, vsaj navidezno, želela 
»disciplinirati«. Če sem večkrat de-

Z dijaki na Siciliji v okviru projekta Erasmus
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lovala strogo, je to bilo samo zato, 
da vas preizkusim, koliko vas lahko 
vodim in koliko moči zmorete upreti 
se mi in uveljaviti svoj jaz – seveda z 
argumenti. Na ta način sem vam, ne 
da bi se tega zavedali, posredovala 
učno snov in vas vzgajala v samo-
stojne in kritične mlade ljudi.

Kateri del dela na šoli vam je bil v 
največji užitek?

Uživala sem predvsem pri delu v 
razredu, ko mi ni bilo potrebno pre-
verjati znanja, uživala sem ob branju 
dijaških prispevkov za Stik, katere-
ga urednica sem bila več let, uživala 
sem pri pripravi in vodenju dijakov 
za nastope na kulturnih in drugih 
prireditvah, pri režiji dramskih po-
stavitev – torej povsod tam, kjer so 
dijaki lahko pokazali svojo nadarje-
nost in izvirnost. Biti mentor, učitelj, 
vzgojitelj in zaupnik je bilo tisto, kar 
me je navduševalo.

Kako ste razvili svoj način pouče-
vanja?

 Do konca, še zadnjo uro v razre-
du, 22. oktobra 2021 ob 9.30, sem 
čutila, da je morda še kakšen drug 
način približevanja snovi dijakom. 
Je pa res, da sem kot začetnica z 
veliko znanja, pridobljenega na 
fakulteti, zelo suvereno stopala v 
razred pred dijake in pričakovala, 
da bodo tudi oni na mah z veliko 
željo osvajali vse tisto, kar sem jim 
bila pripravljena posredovati. A še 
zdaleč ni bilo tako! Zaradi tega sem 
bila vsaj na začetku pretirano stro-
ga. Ko sem se kasneje spominjala 
svojih začetkov, si niti slučajno ni-
sem želela imeti takšne učiteljice, 
kot sem bila jaz kot začetnica.  

 
Ali ste kdaj poučevali na drugih 
šolah? Katerih? 

Svojo učiteljsko pot sem začela 

na OŠ Franca Rozmana Staneta v 
Mariboru v oddelku podaljšanega 
bivanja, a ko je zbolela učiteljica 
slovenščine, sem dobila priložnost 
stopiti v razred. Bilo je lepo, učenci 
so me sprejeli in me celo povabili 
na zaključni izlet. 

Nato sem se za eno leto zapo-
slila na takratni Srednji gradbeni 
šoli, kjer sem se »spopadala« z di-
jaki poklicnih, skrajšanih in tehni-
ških programov. Nato sem 13 let 
poučevala na kmetijski šoli oziroma 
današnji Biotehniški šoli Maribor. 
Leta, preživeta na kmetijski, so bila 
polna sprememb, kajti v tistem času 
sem postala mama Tomažu in Tja-
ši ter številnim dijakom, ki so me v 
zahvalnih govorih na maturantskih 
plesih vedno omenjali kot »drugo 
mamo«. Če ne bi prišlo do spre-
membe v vodstvu šole, bi verjetno 
upokojitev dočakala sredi vinogra-
dov in sadovnjakov na Vrbanski in 
ne med avtomobilsko pločevino 
na Smetanovi. A ker je v vsakem 
slabem tudi vedno nekaj dobrega, 
me je leta 1995 usoda pripeljala na 
SERŠ, kjer sem doživela »kulturni 
šok«. Pouk je bil dvoizmenski, česar 
do takrat nisem poznala. V nasprot-
ju s prejšnjimi šolami so bile učilnice 
zaklenjene, puste, z nedelujočimi 
lučmi, hodniki temačni, dijaki so se 
selili iz učilnice v učilnico, parkirišče 
je bilo eno samo blato, a večina so-
delavcev prijaznih in pripravljenih 
pomagati. Sčasoma sem si uredila 
svoj učni prostor, a tudi vodstvo 
šole je poskrbelo, da ste danes 
dijaki v svetlih in verjetno najbolje 
opremljenih učilnicah v Mariboru.

Katera literarna dela vam največ 
pomenijo? 

Berem že od nekdaj zelo rada, za 
kar sem navdušila tudi svoja otroka 
in vnuka. Pri nas so knjige povsod 
po hiši in to od otroških, leposlov-
nih, znanstvenih, učnih – torej ni da 

ni. Tako kot se spreminjajo letni časi, 
se spreminja tudi moj bralni okus. 
Če berem poleti predvsem lahkot-
ne romane in kriminalke, predvsem 
skandinavski pisci kriminalk so mi 
blizu, je bila do sedaj moja izbira v 
ostalih delih leta vezana predvsem 
na literaturo, povezano s poukom 
slovenščine in zahtevnejšo literatu-
ro sodobnih avtorjev. Rada berem 
dela Ferija Lainščka, Iva Vojnovića, 
Draga Jančarja, blizu so mi tudi 
romani Nade Gaborovič. Berem 
predvsem prozo, lirika me prev-
zame občasno, blizu so mi pesniki 
zbirke Pesmi štirih. Predvsem Tone 
Pavček je tisti, ki me vedno znova 
preseneti, pa Strniša s svojimi bese-
dili popevk.

 
Ali je bil kakšen trenutek v vaši 
karieri, na katerega ste posebej 
ponosni in je vreden omembe? 

Ponosna sem na vse tiste tre-
nutke, ko so mi dijaki dali čutiti, da 
me spoštujejo zaradi mojega dela z 
njimi. Nagrade in priznanja ustanov 
in organizacij so brez vrednosti, če 
so samo črke na papirju. Pozdrav, 
prijazen stisk roke, objem, kakšna 
čestitka ali voščilnica, pa tudi samo 
razglednica z lepimi pozdravi bivših 
dijakov je tisto, kar me vedno zno-
va opomni, da sem izbrala zame 
enega najlepših poklicev na svetu 
– poklic učiteljice.

Ste med leti poučevanja opazili 
kakšne spremembe pri dijakih in 
v šolskem sistemu? 

Dijaki ste vedno bili mladostni-
ki s svojimi posebnostmi. Če so 
bile prejšnje generacije med seboj 
bolj povezane, saj so se pogosto 
družile tudi izven šolskih zidov, ste 
danes bolj vase zaprti, premalo se 
pogovarjate med seboj, ne opazite 
vedno stiske sočloveka, a vseeno 
znate biti tudi vi odgovorni in srčni, 
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Tim Zemljina in Tomi Benko, 4. ar

če vam je dana možnost. So pa bili 
včasih dijaki večji »lumpi«, kot ste vi 
danes. 

Moja prva generacija s kmetijske 
šole, s katero se srečujemo vsakih 
pet let, me še vedno zna presenetiti 
s kakšno skrivnostjo iz njihovih di-
jaških časov. Tako sem postopoma 
izvedela, kdo je razdejal fantovske 
sanitarije, kdo je gospodu Tonč-
ku vrgel kačo v škornje, kdo mi je 
zjutraj pred hišo pustil steklenico z 
mlekom, kdo in kako je iz zaklenje-
ne omare odnašal knjige in še mar-
sikaj.

Največja sprememba, ki me je 
doletela, je bilo računalniško opi-
smenjevanje in usposabljanje za 
pouk na daljavo v teh čudnih »ko-
rona časih«. Dobesedno preko noči 
sem se morala usposobiti za pouk 
s pomočjo računalnika. Pri tem so 
mi bili v veliko pomoč dijaki mojega 
takrat 3. ar, saj so me vpeljali v svet 
spletne učilnice in aplikacije Teams. 
Čeprav smo bili oboji, dijaki na eni 

in jaz na drugi strani ekrana, na tre-
nutke že vsega naveličani, utrujeni, 
celo apatični, smo se tudi zabava-
li, za kar ste poskrbeli vi s svojimi 
domislicami in predvsem izgovori, 
zakaj tehnika včasih zataji.  

Ste morda na katerega dijaka po-
sebej ponosni?

Ponosna sem na vse tiste, ki so 
se znali postaviti na lastne noge, 
dosegli vsaj del zastavljenih ciljev, 
se našli v poklicu ali življenjskem 
poslanstvu, razvili in znali uporabiti 
svoje danosti, postali odgovorni in 
dobri ljudje. Ponosna pa sem tudi 
na vse tiste »lumpe«, ki so me znali 
nasmejati do solz in mi s tem po-
lepšati dan.

Če bi lahko spremenili karkoli v 
vaši karieri, kaj bi spremenili? 

Ničesar. Nekje v času, preden 
sem prišla na SERŠ, sem si želela 
poučevati na eni od mariborskih gi-
mnazij, saj sem bila prepričana, da 

bi lahko z gimnazijci bolj pogloblje-
no odkrivala skrivnosti slovenske-
ga jezika in književnosti kot z di-
jaki strokovnih programov. Ker te 
možnosti takrat nisem imela, sem 
se prijavila za zunanjo ocenjevalko 
na maturi. No, takrat sem prišla na 
SERŠ, začela poučevati v gimnazij-
skem oddelku, se s tem zadovoljila 
in nikoli več pogrešala gimnazije, 
saj sem spoznala, da je večji izziv 
pripeljati manj nadarjenega otroka 
do mature in ga pripraviti tako, da 
maturo tudi uspešno opravi.

Imate kakšne misli ali nasvete, ki 
bi jih želeli deliti z učenci in pro-
fesorji te šole?

Morda bi zaključila z besedami: 
»Življenje ni lahko za nikogar. A kaj 
potem? Ohranite vztrajnost in še 
zlasti zaupanje vase. Verjemite, da 
ste za nekaj nadarjeni in to uresni-
čite za vsako ceno. Hvala, da ste mi 
dovolili biti del vaše mladosti.«

Z učitelji športne vzgoje na poti proti gradu Kostel
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Kaj je mir?

Lan Kmetič: Mir je, kadar nisi v konfliktu z neko 
osebo. Mir občutim, ko sam ležim v postelji in 
poslušam glasbo.

Rok Sedlanič: Mir je prisoten, kadar se z 
nobenim ne kregamo, ne govorimo in je tišina. 
Mir potrebujemo zaradi boljšega komuniciranja 
in gospodarstva.

Rene Jelen: Svet brez vojne.

Nejc Aberšek: Odseliš se na otok, kjer ni ljudi, si 
zgradiš hišo ter imaš mir pred vsemi.

Matija M.: Mir je surfanje med visokimi valovi 
Atlantika.

Jan Rudelič: Mir je spanje, sproščen počitek 
brez dela. Je tudi tišina.

Anonimnež: Mir dojema vsak drugače. Za mene 
je mir užitek.

Sergej Radin: Mir je, ko začutimo, da je vse 
dobro, da smo vsi v redu in da ni vojn. Mir je 
ljubezen med ljudmi tega sveta.

Aljaž Lončarič: Čas rad preživljam sam. To je 
zame mir.  

Žan Weinzerl: Mir je, ko je tišina.

Nika Korez: Mir je biti brez obveznosti.

Lan Podlesnik: Mir je takrat, ko si sam doma 
ali si z družino in ni skrbi. Mir je tudi, ko greš v 
naravo ali pa se uležeš na travo in zapreš oči.

Uroš Vodušek: Mir je, ko te nihče ne moti in 
imaš proste misli.

Anonimnež: Mir so palačinke.

Foto: David Krček
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Ob mednarodnem dnevu miru so dijaki 3. ar in 3. br razmišljali o miru. 
Njihovo dojemanje miru se precej razlikuje. Kaj pa zate pomeni mir?

Megi Repec: 
Mir je:
• svet brez vojn, 
• stanje brez fizičnega in psihičnega nasilja,
• stanje brez kriminala in diskriminacije,
• sprejemanje vseh ljudi,

• nesebičnosti,
• strpnost,
• lepo obnašanje.
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»CO-VID-IŠ, da tako naprej več ne gre, 
ti ERASMUS+ novo pot utre«

Žal nam je svetovna zdravstvena kriza povzročila nemalo negotovosti in 
nelagodnosti; drugačen pouk, zaprle so se meje, projektne aktivnosti so se 
upočasnile, nekatere tudi prestavile za eno leto v upanju, da bo kmalu bolje. 
Temu tudi največji in najmočnejši niso bili kos. A obupali nismo. 

Želeli smo potovati, a na nebu ni bilo nobenega letala. Obiskati prijatelja 
v sosednji občini je bilo nemogoče. In moji starši, tete in strici? Le zakaj jih 
nisem pogosteje obiskovala. Kaj bo to prineslo dobrega? Kratkoročno zago-
tovo ne veliko, dolgoročno bo morda dobro za naravo? Bo manj onesnaže-
nosti? Bomo postali bolj okoljsko ozaveščeni? Ali bomo svojo ravnodušnost 
končno spametovali? Seveda bomo, verjetno tako kot vsako novoletno za-
obljubo. 

V tem negotovem času Evropa 
ni obupala in šolam ponudila še več 
možnosti sodelovanja v Erasmus+ 
projektih. Dijaki lahko v tujini op-
ravljajo praktično usposabljanje pri 
delodajalcu ali se prijavijo na tamkaj-
šnja tekmovanja. Ob njih so učitelji, 
ki lahko tudi spremljajo delo v par-
tnerskih šolah ali pa se izobražujejo. 
Prav tako lahko k nam povabimo tuje 
strokovnjake. Vse te ugodnosti smo 
na naši šoli seveda izkoristili. 

Ponujene priložnosti pa nimajo 
nobenega pomena, če si tega ne 
želijo učitelji in dijaki. Začetnemu 
vprašanju, ali si kdo (razen mene) v 
teh negotovih časih želi novih izzivov 
v tujini, je kmalu sledil odgovor. Na 
vrata pisarne so potrkali številni dija-
ki, ki so si želeli te izkušnje. A kdo bo 
šel z njimi? Od povabila sodelavcev 
k sodelovanju ni minila niti ura, ko 
je na moja vrata ponovno potrkalo; 
sodelavka si je neizmerno želela v 
tujino in tako še druga, tretja, četr-
ta … A bo sploh še prostor zame? 
Po nekaj letih sodelovanja peščice 
posameznikov so se rezultati dobre-
ga dela dotaknili tudi drugih in, kar 
je še bolj spodbudno, zanimanje za 
sodelovanje v teh projektih se pove-
čuje tudi med dijaki. Dovolj nam je 
prostorskega omejevanja, želimo si 
spodbud, želimo si osvežitve, želimo 
si, da bi se lahko vrnili v staro življe-
nje. In, »CO-VID-IŠ, da tako ne gre 
več naprej, se obrni na ERASMUS+«.

Z našimi gimnazijci in projektnimi 
prijatelji smo na daljavo spretno re-

Z e-skuterji po Mariboru
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ševali zastavljene naloge in uspešno 
zaključili projekt »Zeleni podjetniki«. 
Izdelati prototip zelenega produkta, 
predstaviti zeleno Slovenijo in prele-
pi Maribor ni bilo tako težko; virtual-
ni izlet po spletnih straneh Slovenije 
in vožnja z e-skuterjem po Mariboru 
in bližnji okolici pa sta bila nenav-
sezadnje zelo zabavna. A virtualno 
sodelovanje ne more nadomestiti 
druženja v živo s projektnimi prijatelji 
iz Portugalske in Sicilije. Spomini na 
takšna druženja ostajajo in morda se 
še kdaj srečamo.

V oktobru in novembru 2021 sta 
se na opravljanje PUD-a na Portu-
galsko odpravili prvi dve skupini 
dijakov, Finska se je takrat zaprla. 
Dijaki so skupaj z novimi učitelji spre-
mljevalci preživeli nepozabni čas. V 
skoraj 30 dneh so spoznali kulturo in 
naravo severozahodnega dela Por-
tugalske, navade in običaje tamkaj-
šnjih ljudi, sklenili nova poznanstva 
in predvsem preizkusili sebe. Izkazali 
so se v sporazumevanju, védenju in 
vedênju, obogatili so tujejezični be-
sedni zaklad, se izpopolnili v svoji 
najstniški vedoželjnosti in radoživosti 
ter dokazali, da zmorejo. 

Skupaj s študenti in dijaki z Dan-
ske, Švedske, Finske, Španije, Češke 
razmišljamo o vse bolj zaskrbljujo-
čih vremenskih spremembah. Dela 
smo se lotili kot mladi raziskovalci; 
raziskovali smo spremembe v svoji 
okolici, se pogovarjali s starši, obi-
skali prijatelje in sorodnike. Dijaki so 
svoja poizvedovanja posneli, pripra-
vili video posnetek in se predstavili 
projektnim partnerjem – žal, le vir-
tualno. Potovati še ni bilo mogoče: 
ko se ponudi priložnost za srečanje 
v eni od partnerskih držav, se v drugi 
državi COVID »ne šali« in se znajdejo 
v njegovem okovju. Tako svoje delo 
opravljamo virtualno, čeprav je po-
gosto slišati: »Kaj že spet ta MS Te-
ams? No, prav« (nekaterim tudi ne). 

Digitalno v pouk in za pouk je nov 
projekt novih partnerjev s Češke, 
Portugalske in iz Španije. Digitali-
zacija pouka s poudarkom na infor-
macijskih vsebinah in novih metodo-
logijah dela prinaša nove upe tudi 
Inštitutu za informatiko na FERI-ju. 
Prvo srečanje učiteljev je bilo v živo, 
ujeli smo pravi »necovidni« trenutek, 
izpolnjevali zahtevane zdravstvene 
pogoje in bili dovolj preračunljivi. 

Zagotovo ne bomo pozabili na 
ranljivejše skupine in tiste z manj pri-
ložnostmi – na še eno od žrtev, ki ji 
ta neusmiljeni COVID ni prizanesel. 
Lepo, da jih Evropa ni prepustila 
udarnemu pretoku žalosti in obupa 
ter ponudila nove priložnosti, ki jih 
bomo, če bomo željni, tudi izkoristili.

In kaj nas čaka v prihodnosti? V 
tem letu načrtujemo še nekaj mo-
bilnosti za dijake in učitelje. Željo in 
upanje imamo, tokratnemu COVID 

valu se ne damo. Razmišljamo kaj, 
kam in kako. Erasmus+ spodbuja 
zeleno, ob tem še digitalno, aktivno 
in vključeno. Če si tega želimo, do-
bimo. Pozabimo na dvome in se po-
dajmo novim izzivom naproti.

Kako dolgo se bo ta svet vrtel 
virtualno? Kdaj bomo lahko ponov-
no segli prijatelju v roko, kdaj bomo 
lahko ponovno potovali, pa če tudi 
»zeleno«? Ali je res, da je zrak čistej-
ši, da so vode manj onesnažene, da 
se vremenske razmere popravljajo? 
In kaj bo z naravo človeka, ki  za po-
trjevanje samega sebe potrebuje še 
nekoga? 

Še dobro, da v tej solati vprašanj 
izstopajo začinjene možnosti in rešit-
ve, ki projekte omogočajo. Želimo si, 
upajmo si! 

Suzana Rehberger, prof. in 
koordinatorica Erasmus+
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Učitelji spremljevalci z vseh držav
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Potovanje na Portugalsko

Na Portugalsko smo odpotovali 
2. novembra z majhnim avtobusom. 
Najprej smo se napotili proti Benet-
kam, ki smo si jih ogledali na popol-
danskem sprehodu. Videli smo sla-
ven most Rialto, ki ga večina dijakov 
SERŠ-a dobro pozna iz igre CS:GO, 
Trg svetega Marka, ki je dolg kar 
175 metrov, na njem pa stoji še 99 
metrov visok Campanile (zvonik), in 
še posebej znano Doževo palačo. 
Med sprehodom po mestu smo sre-
čali tudi Afričana, s katerim smo se 
zapletli v pogovor, na koncu pa nam 
je dal še nekaj zapestnic. Po ogledu 
mesta smo se do avtobusa odpravili 
z gondolo, nakar smo pot nadalje-
vali do letališča Treviso, od koder 
smo leteli do Porta. Pristali smo ob 
23. uri, na letališču pa so nas že pri-
čakali člani Braga Mobilityja, ki so 
nas s kombiji odpeljali do hotela. 
Sledil je zaslužen spanec v pričako-
vanju novega dne.

Po zajtrku smo se odpravili na 
ogled Brage, ki je vključeval razi-
skovanje središča mesta in voden 
ogled Bom Jesus do Monte ter Sa-
meire. Po ogledu smo se odpravili 
v Braga Parque (nakupovalni center) 
in si privoščili pice slavne restavraci-
je Pizza Hut. Sledila sta dva dneva 
praktičnega usposabljanja, potem 
pa smo že dočakali naš prvi vikend. 

V soboto smo se odpravili v mes-
to Guimarães, oddaljeno kakšno 
uro, v katerem smo si ogledali sve-
tišče Penha (Santuario da Penha), 
grad Guimarães in palačo vojvod 
Braganza (Palacio Duques de Bra-
ganca). 

V nedeljo smo obiskali drugo 
največje mesto Portugalske, Porto. 
Razvilo se je ob izlivu reke Douro, 
po kateri so z jadrnicami v lesenih 
sodih prevažali portovec v Atlantik 
in nato po vsem svetu. Porto je tudi 
eno izmed najstarejših mest Evrope 

in predstavlja kulturno-zgodovinsko 
središče, uvrščeno na Unescov se-
znam svetovne dediščine. Najprej 
smo se ustavili na dveh razglednih 
točkah, ena izmed njih je bila ka-
tedrala sv. Frančiška, s katere smo 
imeli lep razgled na celotno mesto 
in reko, nato pa smo se odpravili 
na zelo znan most Luísa I. Njegova 
konstrukcija nas je spominjala na Ei-
fflov stolp, saj je bil njegov arhitekt 
Theophile Seyrig, Eifflov sodelavec. 
Po kosilu je sledil izlet z ladjico po 
reki Douro, nato pa še majhna de-
gustacija vin v Espaço Porto Cruz, 
saj je mesto Porto znano kot središ-
če pridelave znanega vina portovec. 

Naslednji vikend smo ponovno 
raziskovali Portugalsko. Odšli smo 
na sever države, v mesto Viana do 
Castelo, kjer smo si ogledali svetiš-
če Santa Luzia (Santuario de Santa 
Luzia), ki ponuja najlepši razgled na 
Atlantik v Evropi. Sledilo je kosilo, 

Pogled na Španijo z Valence S člani Braga Mobility
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Vito Senič, Gal Prah, Vasil Trajkovski in Matjaž Pahič

izlet pa smo zaključili z uživanjem na plaži, kjer je morje imelo le 16 stopinj, 
kar pa ni ustavilo nekaterih sošolcev, da zaplavajo v Atlantiku.

Tretji vikend smo preživeli v Lizboni, kamor smo se vozili kar štiri ure, zato 
smo se tokrat morali zbuditi že ob 5. uri zjutraj. Najprej smo si ogledali Stolp 
svetega Vincenta iz 16. stoletja, gre za utrdbo, ki je raziskovalcem služila kot 
točka vkrcanja in izkrcanja. Zelo blizu tej utrdbi pa stoji spomenik, posvečen 
odkritjem (Padrão dos Descobrimentos). Sledil je kratek sprehod do Samo-
stana Jerónimos, pred katerim smo se fotografirali in si ga ogledali še od 
znotraj. Nato smo se z avtobusom odpravili proti središču, kjer smo obiskali 
enega izmed največjih trgov na Portugalskem (njegova površina meri kar 
30.600 m²), in sicer Praça do Comércio. Tam smo naleteli na očarljiv mestni 
trg Luis De Camoes, priljubljeno zbirališče z mogočnim kipom legendar-
nega pesnika iz 16. stoletja. Nato smo mesto raziskovali samostojno, med 
drugim smo si ogledali tudi grad Castelo de S. Jorge, s katerega je čudovit 
razgled na Lizbono. Na poti domov smo se ustavili še v kraju Fátima, ki velja 
za eno največjih katoliških romarskih središč.

Zadnji vikend pred odhodom smo si na severu Portugalske ogledali mes-
to Valença. Tam smo lahko videli ogromno utrdbo, s katere smo imeli lep 
pogled na reko Minho in na Španijo. Ker smo bili tako blizu meje, smo 
našega vodiča prosili, da obiščemo še Španijo. Peljal nas je na ogled mesta 
presenečenja in tako smo se čez kakšno uro znašli v kraju Vigo, na plaži Sa-
mil s čudovitim pogledom na Atlantik. 

Da smo se od Brage, kjer smo 
bivali ves mesec, poslovili tako kot 
je treba, smo se s profesoricami 
odpravili še na Monte do Picoto, 
približno eno uro hoda od našega 
hotela, kjer smo imeli zelo lep raz-
gled na celotno mesto.

En mesec je minil kot bi trenil, 
imeli smo se zelo lepo in z veseljem 
bi se še kdaj vrnili. Ob vsem doga-
janju ob koncih tedna in polnem 
urniku čez teden na praktičnem 
usposabljanju smo ob vsem dogaja-
nju nekateri hodili še v fitnes, zjutraj 
tekli, obiskali kino in barber shop 
ter poskusili portugalsko kulinariko, 
ki je v Sloveniji ne poznamo. Spoz-
navali smo tudi portugalsko kulturo, 
njihov način življenja in sklepali nova 
poznanstva z dijaki Erasmus+ iz raz-
ličnih držav. 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu Praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujiniv tujini      

Drugi dan po prihodu v Brago so nam mentorji iz Braga Mobilityja predstavili naša delovna mesta, sodelavce in 
potek dela, naslednji dan pa smo že pričeli z delom. Delali smo v štirih različnih podjetjih in pri vsakem je delo po-
tekalo nekoliko drugače. Začenjali smo ob deseti uri zjutraj, sledila je malica okoli dvanajste ure, okoli enih ali dveh 
smo se vrnili in nato končali ob petih ali šestih popoldan. Začetki so bili težki, še posebej zaradi komunikacije, saj 
malo Portugalcev govori angleško, tako da je bil naš najboljši prijatelj prevajalnik, sčasoma pa smo ga potrebovali 
vedno manj. Nekateri so imeli veliko dela, nekateri malo manj, ampak vsak od nas se je na praktičnem usposabljanju 
naučil nekaj novega in vsi smo se imeli lepo. Tako smo se v enem mesecu naučili zelo veliko, kot na primer: pridobili 
smo veliko novega znanja na našem področju, nadgradili sposobnosti komuniciranja s tujci, spoznali njihove delov-
ne navade, reševanje najrazličnejših izzivov in podobno. Delodajalci so bili prijazni, pripravljeni pomagati v vsakem 
trenutku, na koncu pa so se nam še posebej zahvalili za vso opravljeno delo.

Obrigado Portugal!Obrigado Portugal!
Vito Senič, Gal Prah, Vasil Trajkovski in Matjaž Pahič
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Dijakom, ki bodo imeli prilož-
nost opravljati PUD v tujini, 
to izkušnjo zelo priporočam. 
To je bil zame mesec, ki ga 
ne bom nikoli pozabil in mi 
bo ostal za vedno v spominu. 
Gre za osebno premikanja 
mej; greš iz cone udobja, do-
mačega, že znanega okolja in 
vidiš nov svet, spoznavaš dru-
ge kulture in ljudi. 

Veliko je novih izzivov. Meni 
je največji izziv predstavljala 
komunikacija s tujci, saj ve-
čina Portugalcev ni najbolj 
vešča angleščine. Ne gre po-
zabiti tudi novih poznanstev, 
saj so bili  v hotelu, kjer smo 
bivali, tudi dijaki iz drugih 
držav. Tako smo imeli mož-
nost spoznavati tudi njihov 
jezik in kulturo. Skratka, bilo 
je nepozabno. 

Opravljati prakso v tujini je bilo 
zame nekaj novega. Prednosti 
je kar nekaj:

• komunikacija s tujci,
• spoznavanje tuje kulture,
• drugačen način življenja,
• nove veščine, ki jih pridobiš 

pri opravljanju PUD-a v pod-
jetju,

• obisk znamenitosti, mest, 
krasna narava.

 

Možnost opravljanja PUD-a v 
tujini je res priložnost, ki je ne 
bi smel izpustiti nobeden. Tja 
se odpraviš s super sošolci in 
profesorji, ki ti celotno izkušnjo 
le še polepšajo in popestrijo. 
Delo je zanimivo, raznoliko in 
zelo poučno, izboljšaš pa tudi 
svoje komunikativne spretnosti, 
saj se večino časa sporazume-
vaš v angleščini ali pa si poma-
gaš s prevajalnikom in se hkrati 
naučiš še nekaj besed domači-
nov. 
Ko nisi na delu, ti ni nikoli dolg-
čas. Ob vikendih te čakajo razni 
izleti in aktivnosti, kjer spozna-
vaš pokrajino, kulturo doma-
činov in zanimivosti države, v 
kateri bivaš, v svojem prostem 
času pa se zabavaš s prijatelji in 
spoznavaš še ostale dijake pro-
jekta Erasmus+, ki  prihajajo iz 
različnih držav. 

Vito Senič, 3. crVito Senič, 3. cr Gal Prah, 3. crGal Prah, 3. cr

Vasil Trajkovski, 3. crVasil Trajkovski, 3. cr

Zakaj na PUD v tujino?

Če rad potuješ – pojdi. 
Če ne potuješ rad – vseeno 
pojdi, govorim iz lastnih izku-
šenj. Če želiš dobre izkušnje, 
ki je bodo bodoči delodajalci 
zelo veseli – POJDI. 
Ne bo ti žal.

   Andraž Krajnc, 3. cr   Andraž Krajnc, 3. cr
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Zelo sem bil fasciniran nad Portugalsko in hvaležen za to nepozabno izkušnjo, ki mi jo je omogočila šola s 
projektom Erasmus+. Edina želja je, da bi PUD na Portugalskem trajal dlje časa. Če bi moral poimenovati to 
dogodivščino, bi rekel »Vse prvič«, saj sem večino stvari preizkusil/storil prvič: prvič sem letel z letalom, prvič 
obiskal Benetke, Portugalsko, Španijo, poskusil različne tradicionalne jedi, si ogledal izjemne cerkve, muzeje, 
gradove in mnoge druge kulturne znamenitosti. Naučil sem se malo portugalščine, španščine, madžarščine 
in poljščine, saj smo se družili tudi z dijaki iz drugih držav. Na Portugalskem smo obiskali mnoga mesta: Bra-
ge (kjer smo bivali), Porto, Viana Do Castelo, Guimaraes in Lizbono. S sošolcem Vitom sva se celo kopala v 
Atlantiku. Veliko smo se smejali in preživeli nepozabne dni. Zanimivo pa je, da ne zna vsak govoriti angleško, 
kar me je presenetilo. Kljub temu pa so bili domačini zelo prijazni in gostoljubni. Jaz sem opravljal PUD s 
sošolcem Andražem, najin šef in sodelavci so dobro govorili angleško. Potrebno je omeniti, da je bil najin 
šef zelo prijazen in uspešen v življenju, saj uči programiranje na dveh fakultetah ter ima celo svoj posel. Na 
Portugalskem je zelo zanimivo tudi, da malica traja dve uri in pol, tudi zamujanje ni nič posebnega. Z delom 
smo pričeli ob 10. uri, zaključili pa nekje med 17. in 18. uro. Kljub temu pa smo ob koncih tedna imeli dovolj 
časa za raziskovanje mest, kjer smo bili priča tudi protestom in športnemu maratonu. 
Skratka; nepozabni trenutki, ki posameznika obogatijo za nova spoznanja in življenjske izkušnje v dobri družbi.

David Vindiš, 3. crDavid Vindiš, 3. cr
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Mednarodno sodelovanje 
mladih – EYE-NET 2.0

V telovadnici Srednje elektro-ra-
čunalniške šole Maribor smo 16. no-
vembra 2021 prisostvovali predstavi 
v okviru projekta EYE-NET 2.0, v 
kateri so nastopali študentje iz Fran-
cije. Predstavitev je bila nenavadna, 
a zanimiva. Potekala je v francoščini, 
prevedena je bila tudi v angleščino, 
da jo je lahko razumela večina pos-
lušalcev. Nastopajoči so nam želeli 

prikazati stanje družbe v Franciji, 
verjetno pa je takšno stanje tudi v 
nekaterih drugih državah. V ospred-
ju je bila želja po zasebnosti in svo-
bodi posameznika, svobodi govora 
in varnem okolju. S predstavo so 
nam sporočali, kako smo ljudje ved-
no bolj nadzorovani, zaradi česar se 
večkrat znajdemo v težavah, in kako 
nismo z ničimer zadovoljni. 

Predstavi je sledila debata o pri-
merjavi posameznikovega položaja 
v Franciji in Sloveniji. Končna ugoto-
vitev je bila, da so večje in razvitejše 
države na nekaterih področjih slabše 
urejene in da je tam zelo težko živeti 
brez strahu, različnih načinov nadle-
govanja in vdiranja v zasebnost. 

Adnan Kazić
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Vtisi Vtisi       s šole v naravis šole v naravi

Ko smo po dolgi hoji do Areha tam počivali, 
se nam je približala starejša ženska in nas podučila o 

nevarnostih cepiva proti COVID 19. Podučila nas je, da 
cepivo vsebuje mikročipe, da deluje skupaj z omrežjem G 
5 in nam tako z njegovo pomočjo sledijo povsod. Izjave 

so nas zabavale še dolgo po tem dogodku. 

Neimenovan dijakNeimenovan dijak

Spoznali smo se tudi z 
lokostrelstvom. Kmalu smo ugotovili, 

da bi bili hitro sestradani, če bi bili 
odvisni od naše spretnosti z lokom. 

Matic Vernik, 3. agMatic Vernik, 3. ag

Naš razred se je v preprosto zaljubil 
v igro »bejžbol«, ki je iznajdba tamkajšnjih učiteljev. Gre 

za igro, podobno bejzbolu, le da so igralci razdeljeni v dve 
skupini: ena s ploščatim kijem udarja teniške žogice, člani 

druge pa jih morajo ujeti. Sprva smo potrebovali nekaj 
časa, da smo se privadili na nova pravila. A ko smo jih 

osvojili, smo postali vneti »bejžbolisti«.

Matija Sternad, 3.agMatija Sternad, 3.ag
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Šola v naravi

Nekoliko drugačno šolsko leto 
2019/2020, ki ga je zaznamovala epi-
demija, smo uspešno sklenili s šolo v 
naravi na Pohorju.

Tik pred začetkom poletnih poči-
tnic smo se dijaki 1., 2. in 3. letnika 
tehniške gimnazije z avtobusom, av-
tom, nekdo celo s kolesom odpeljali 
na Pohorje. Ob prihodu sta nas pre-
senetila svež pohorski zrak in gosto-
ljubje tamkajšnjih gostiteljev. Še pred 
namestitvijo v sobe smo se odpravili 
na pohod po pohorskih poteh. Dob-
ra volja nas je spremljala celotno pot. 
Kosilu je sledilo nameščanje po so-
bah. Popoldne smo se razdelili v sku-
pine, ki so v nadaljnjih dneh skupaj 

opravljale različne dejavnosti. Naji-
na skupina se je najprej preizkusila 
v adrenalinskem parku, kasneje pa 
v igri, poimenovani »štrbunk«. Dan 
smo zaključili ob ognju, ki smo ga za-
kurili sami.

Naslednji dan se je najina skupi-
na po zajtrku odpravila v gozd, kjer 
smo se seznanili s tehniko gradnje 
bunkerja in jo seveda tudi preizku-
sili. Popoldan je zaznamovala igra 
»bejžbol«, v katero se je naš razred 
preprosto zaljubil. Ta večer je bil 
obarvan z astronomijo, saj smo skozi 
teleskop opazovali zvezde in prisluh-
nili razlagi gospe Nataše Petelin. Se-
veda smo spremljali tudi nogometne 
tekme Evropskega prvenstva.

Tretji dan smo se peš napotili do 
Areha, popoldan pa se je naša sku-

pina posvetila lokostrelstvu. Ciljanje 
tarč nas je zelo zabavalo. 

Zadnji dan nas je čakal največ-
ji izziv – orientacijski tek. Iskali smo 
številke različnih znakov, ki so bile 
na različnih lokacijah. Zmagal je tisti, 
ki je zbral vse znake. Po kosilu smo 
pospravili sobe in se poslovili.

Šola v naravi nama je ostala v le-
pem spominu, saj smo se lahko po 
šolanju na daljavo končno družili in 
skupaj preživeli lepe trenutke. Po-
horski zrak, izjemno gostoljubje, 
odlična hrana in zanimivi štirje dnevi 
so dejavniki, zaradi katerih bi se na 
Pohorje še vrnili. Veseli pa smo pred-
vsem tega, da smo okrepili razredne 
vezi in skupaj postali močnejši.

Tina Aubelj, Žiga Kasjak, 3. ag
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Čas šolanja od doma

Čas širjenja koronavirusne bolez-
ni. Življenje se je ustavilo. Najstniki 
smo postali ujetniki svojih sob ter 
moderne tehnologije.

Stike s prijatelji in sošolci sem 
ohranjal le s pomočjo telefonskih 
in video pogovorov, pa tudi šola na 
daljavo je dodala svoj pečat. Najbolj 
me je prizadelo, da nisem mogel 
do svojih sester in nečakov, ker so 
živeli v drugi občini, video klic pa 
pristnega stika ne more nadomesti-
ti. Po drugi strani pa sem se v tem 

obdobju še bolj povezal s starši, saj dolgi sprehodi in skupni pogovori tudi 
veliko štejejo. Veliko sem pomagal staršem pri zunanjih opravilih in ob tem 
pridobil nova znanja. Poleg tega pa mi je v bil v veliko podporo moj pes 
Dino, s katerim sva skupaj preživela veliko prostega časa. Ker pa je mama 
hodila v službo in sva z očetom velikokrat ostala doma sama, sva ji malce 
pomagala ter postorila veliko gospodinjskih del, ki bi drugače počakala 
mamo. Seveda pa mi tudi časa za prijatelje ni zmanjkalo, saj smo se ob 
večerih velikokrat »srečali« v video klicih in igrali igrice. 

Čeprav širjenja koronavirusne bolezni še ni konec, je vseeno življenje 
postalo prijetnejše … Zopet sem lahko v stikih z ostalo družino in prijatelji, 
kar mi zelo veliko pomeni.

Alen Marguč, 2.br

Na začetku leta vse je bilo normalno,
v šolo šli smo kot običajno. 

A vsega lepega je enkrat konec,
zdaj nikjer več ne poje šolski zvonec. 

Vsak učenec učiti se mora sam
in gledati le v računalniški ekran.

Pouk je preko spleta – 
velika težava za vse brez interneta!

Nekateri v tem času uživati znajo:
pojejo, telovadijo, rišejo in inštrumen-

te igrajo.
Spet drugim je dolgčas,

šolskega zvonca pogrešajo glas. 

Učitelji se trudijo močno,
želijo nas učiti, pa ne vedo kako.
Za nas, učence, delajo nadure - 
vsaj za tiste, ki ne znamo snovi 

prejšnje ure …

Pouk na daljavoPouk na daljavo

Patricija Preglav

Že stotič ponovi se dan,

že stotič bulim v ekran.

Razpoka z dneva v dan se veča,

s tem nastaja neizmerna gneča.

Dan postaja krajši,

čas nehote postaja daljši.

Ko življenje postane virtualno,

težko se je vrniti v normalno.

KarantenaKarantena

Jan Žvižaj, 4. cr
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V šoli ali na daljavo?

Nihče 
od nas ni vedel, 

kaj nas čaka, ko smo začeli s 
šolanjem na daljavo, in nihče ni bil 

na to pripravljen. Nismo vedeli, ali bo 
karantena pustila na ljudeh kakšne fizič-

no-psihične posledice. Izolacija je nekatere 
kar ohromila, veliko nesmiselnih ukrepov je 
zamajalo naše življenje. Ampak kot vedno: 

vsaka stvar ima dve plati in zgodilo se 
je tudi veliko lepega, nepozabnega. 

Čas smo lahko namenili sebi in 
notranji rasti. 

Ž. T.Ž. T.

Delo od doma mi 
je bilo sprva zelo všeč, saj 

sem lahko več časa preživel s 
starši in sestro. Lahko pa sem tudi 

dolgo spal, saj mi ni bilo treba loviti 
vlaka. Zdaj smo v šoli, kjer sem bolj 
zbran, saj moram poslušati. Doma 
sem med poukom tudi igral igrice, 

pri spraševanju in testih pa 
goljufal.

JakaJaka

Pri pouku v šoli se 
veliko več naučimo. Ni mi 

pa všeč, da se moramo redno 
testirati in nositi masko, saj imam 
pogoste migrene, ker zaradi ma-
ske ne morem sproščeno dihati. 

Tablete mi več ne pomagajo, 
zato upam, da bo korone 

kmalu konec.

N. N.N. N.

13. 3. 
2020 smo končali s 

poukom v šoli in začeli s karan-
teno in šolanjem na daljavo. Bilo mi je 

všeč, saj sem vstal 3 minute pred začetkom 
pouka. Na začetku je bilo kar nekaj težav, saj 

je bila prava zmešnjava z različnimi aplikacijami 
in storitvami, ki so jih uporabljali profesorji, tako 
da smo včasih tudi kaj zamudili, pomešali ipd. 
Način učenja, spraševanja in pisanja testov je 
bil drugačen kot v šoli. Pouk v šoli ima veliko 

prednosti: bolj smo osredotočeni na razla-
go, delamo sproti in, najpomembnejše, 

v šoli lahko opravljamo prakso.

NejcNejc    

Prvič 
smo se srečali z 

delom na daljavo. Izziv je bil 
zanimiv, saj smo se soočili z nečim 

novim. Vsaka stvar ima svoje prednosti in 
slabosti. Največja prednost je bila, da sem lahko 
dlje spal, saj sem imel učilnico kar v svoji sobi. Da 
smo predelali manj snovi, je lahko prednost, lahko 

pa slabost, saj smo se manj naučili. Največja slabost 
je bila odsotnost druženja s sošolci in odsotnost 
pristnega stika s profesorji. Sedaj, ko smo zopet 
v šoli, je motivacija za učenje veliko večja, saj je 
pouk v učilnici preprosto bolj zanimiv. Radi se 

družimo, posebej med odmori, saj pride 
do situacij, ko se lahko nasmejimo. 

UrbanUrban

Delo na daljavo 
mi ni bilo všeč, saj sem 
težko ostal zbran; doma 

se namreč dogaja veliko, kar 
odvrne pozornost od pouka. 

Pa tudi druženje s sošolci 
sem pogrešal. 

ŽigaŽiga
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Delo od doma je 
popoln kaos. Poteka druga-

če kot pouk v šoli. Življenjski slog 
se je v celoti spremenil, vsakdan je 

potekal drugače kot prej. Počel sem, 
kar mi je srce poželelo: kolesaril, tekal, 
smučal ipd. Zdaj lahko povem, da je 

ocenjevanje potekalo skupinsko, 
saj več glav več ve.

R. K.R. K.

Meni je bilo delo 
na daljavo všeč, saj sem 

imel več časa zase in za dru-
ženje z bližnjimi. Ni mi bilo treba 
vstajati ob petih in iti na vlak. Bil 

sem osredotočen na pouk. Ampak 
vseeno se mi zdi, da se v šoli 

več naučimo.

J. B.J. B.
Med karanteno sem 

ves dan presedel pred računal-
nikom. Ko sem se zbudil, sem imel 

pouk, popoldan nalogo, zvečer pa smo 
igrali igrice, saj zaradi zaprtja občin tako ali 

tako nismo mogli nikamor. Doma smo si nare-
dili vrt, sam pa sem naredil hiško za psa, s kate-
rim sem se veliko sprehajal po bližnjih gozdovih. 

Bilo je bolj umirjeno, a ne tako zanimivo kot s 
sošolci v šoli. Občutek sem imel, da je vsak 

dan kopija prejšnjega. Sedaj, v šoli, o 
tem niti nimam časa razmišljati, saj 

se veliko dogaja.

N. V.N. V.

Delo od doma je bilo 
zame in za moje sošolce zabav-

no. Imel sem več časa zase. O pouku 
pa to: vse je bilo odvisno od predmeta in 

profesorja. Nekateri žal niso imeli videokon-
ferenc in so nam poslali samo gradivo, učiti pa 

smo se morali sami. Kot študentje. To nam ni bilo 
všeč. Ker nismo delali sproti in ker večina pro-
fesorjev ni pridobivala ocen na daljavo, je bilo 

zelo stresno, ko smo se vrnili v šolo. Veliko 
sošolcev tega ni zmoglo, zato so imeli 

popravne izpite, nekateri morajo 
celo ponavljati letnik.

G. O.G. O.

Delo od doma,
motivacija nič,

samo, da bo dve.

Delo od domaDelo od doma

Štef Klojčnik,
 nagrada na natečaju za najboljši 
srednješolski haiku; 
mentorica: Barbara Gajšek
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V šoli si prisiljen 
delati in si marsikaj 

zapomniš, doma pa si 
odvisen sam od sebe.

N. NN. N..

Delo na daljavo 
nam je spremenilo življenje 

z danes na jutri: naš delovni dan se 
je sicer res začel nekaj minutk kasneje, 

a se je podaljšal, saj smo bili primorani več 
delati sami. Če se nam je na začetku zdelo, da 

je več prednosti, so se kar hitro pokazale slabosti: 
motivacija za delo je padala, predelali smo 

manj snovi, nismo imeli praktičnega pouka. Z 
delodajalcem sem imel kar srečo, saj sem imel 

priložnost spoznati veliko novih materialov 
in se naučil delati z orodjem, ki ga še 

nisem poznal.

Anej G.Anej G.

Stvari se spreminjajo 
iz dneva v dan: pouk imamo 

v šoli, občasno doma. Oboje ima 
svoje prednosti in slabosti. Doma se 

težje skoncentriraš na pouk, a imaš več 
časa zase. Ker rad poležavam, mi je delo 

od doma ustrezalo. Dan sem si lahko orga-
niziral sam, več časa sem imel za delo na 
projektih, kot je npr. izdelava robotske 

roke, s katero se bom letos udeležil 
tekmovanja v šoli.

S. K. S. K. 

Seveda so prednosti 
dela na daljavo: lahko dlje 

spiš, imaš več časa zase, delo si sam 
razporejaš. A težava je s prakso. Jaz sem 

imel srečo, saj sem lahko ves čas delal pri de-
lodajalcu, kjer sem se veliko naučil. Tudi delo v 
šoli ima svoje prednosti: si bolj motiviran, več se 
naučiš, družiš se s sošolci. Sedaj smo že dolgo v 
šoli in priznam, da je ok, a se kakšnega tedna 

doma ne bi branil, da bi si malo oddahnil 
od zgodnjega vstajanja in nenehnega 

dela. Ja, saj vem, da so za to poči-
tnice … 

TilenTilen

Delo na daljavo
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Prišli smo nazaj v šolo,
Radirali iz zvezkov, to je noro.
Iskali učilnice ves čas,
Da nam ni postalo dolgčas.

Evo, spet tote maske,
Taki smo z njimi, kot da prišli bi z Aljaske.
Alo, si spet masko pozabil?
Kaj si že vse porabil?

O, že skoraj dve leti minili sta,
Le kam je vsa zabava šla?
Eh, naša generacija je osamljena.

Tega, upam, kmalu konec bo,
O, vem, da spet nam bo lepo.

Pride tako letoPride tako leto

T. K.

Avtor: Nik Bernik, 1. ar; Avtor: Nik Bernik, 1. ar; 
mentor: Domen Rupnikmentor: Domen Rupnik

Avtor: Samuel Perovšek, 1. cr; Avtor: Samuel Perovšek, 1. cr; 
mentor: Domen Rupnikmentor: Domen Rupnik
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Šolska ura po meri dijakov

Na začetku šolskega leta smo 
pri angleščini priredili razredni kviz. 
Snov se je nanašala na že predelane 
teme. Razdelili smo se v tri skupine, 
profesorica pa je na tablo napisala 
številke. Vsaka številka je predsta-
vljala eno vprašanje. Vsaka skupina 
si je izbrala eno številko, temu je 
sledilo zastavljeno vprašanje, na ka-
terega smo seveda morali odgovo-
riti. Če je bil odgovor pravilen, smo 
dobili eno točko, za delno pravilen 
odgovor smo dobili pol točke, za 
napačen odgovor pa seveda nismo 
bili točkovno nagrajeni. Zmagala je 
tretja skupina, ki je štela največ čla-

nov in si tako pridobila tudi največ 
točk.

Naše tekmovanje je potekalo tri 
šolske ure, saj je med odgovarja-
njem pogosto prišlo do nestrinja-
nja. S pomočjo kviza smo obnovili 
celotno snov lanskega leta in se 
pripravili na novo šolsko leto. Te 
šolske ure so bile zelo zabavne in 
so minile zelo hitro. Upava samo, 
da ima profesorica dovolj potrplje-
nja z nami in nam bo še pripravila 
kakšen kviz.

B. S. in D. Ž. 

Šolski astronomi
SERŠ ne nudi samo formalne izobrazbe, temveč dijakom 

omogoča tudi obisk različnih krožkov. Eden izmed njih je astro-
nomski krožek. V njem smo zbrani dijaki, ki se zanimamo za 
astronomijo, tj. znanost, ki raziskuje nebesna telesa. To pome-
ni, da se pogovarjamo o zvezdah, planetih, galaksijah in seve-
da vesolju. Naša mentorica je prof. Nataša Petelin. Pri delu si 
pomagamo z zvezdnimi kartami in spletnimi stranmi, kot je npr. 
DMFA. V okviru krožka se tudi organizira nočno opazovanje 
zvezd. V času epidemije smo jih opazovali kar preko spleta. Re-
šujemo tudi naloge v zvezi z astronomijo ter se tako pripravlja-
mo na tekmovanje iz astronomije. Te naloge pa niso uporabne 
samo za tekmovanje, temveč se  lahko pojavijo tudi na maturi 
iz fizike, in sicer na področju moderne fizike in astronomije. 
Krožek poteka vsako sredo od sedmih do osem štirideset.

Vesel sem, da ga obiskujem. Žiga, 4.ag
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Program Moje podjetje – Zavod za 
spodbujanje podjetnosti mladih 

Delo v dijaškem podjetju Reshine

V programu Moje podjetje, ki se 
izvaja v obliki krožka, pod mentor-
stvom Helene Sternad, imajo dija-
ki v enem šolskem letu priložnost 
spoznati življenje in delo pravega 
podjetja vse od ustanovitve, razvoja 
ideje, proizvodnje, prodaje, sodelo-
vanja do izračuna financ poslovanja. 
Program je namenjen mladim sre-
dnješolcem različnih izobraževalnih 
programov, starim od 15 do 20 let. 

V krožku se oblikuje ekipa 5 do 
6 dijakov, ki ustanovijo in registri-
rajo dijaško podjetje pri Zavodu za 
spodbujanje podjetnosti mladih (JA 
Slovenija). Dijakom se v dijaškem 
podjetju dodelijo vloge, prične-
jo poslovati s pravim denarjem in 
tako spoznajo realen poslovni svet. 
Dijaki zberejo zagonska sredstva s 
prodajo delnic, nato pa nadaljuje-
jo s proizvajanjem in prodajo svojih 
izdelkov/storitev. V okviru šolskih 
dejavnosti prodajajo svoje izdelke 
za prostovoljne prispevke in izdajajo 
račune (opredeljene z obvestilom, 
da izdajajo račune v učne namene). 
Ob koncu šolskega leta v projektu 
organizirajo zaključno tekmovanje, 
na katerem izberejo najboljše dijaš-
ko podjetje, ki se udeleži evropske-
ga tekmovanja.

Program od dijakov zahteva sa-
mostojno delo v obliki sprejemanja 
samostojnih odločitev in  odgovor-
nosti, medsebojno sodelovanje, 
nosijo pa tudi finančne posledice 
svojih odločitev. V času poslovanja 
registriranega dijaškega podjetja 

dijaki spoznavajo in razvijajo svoje 
talente, kot so oblikovanje, orga-
nizacija, povezovanje, natančnost, 
sposobnost pogajanja, tehnične 
spretnosti, saj svoj izdelek izdelajo 
popolnoma sami oziroma ob pod-
pori mentorice in učiteljev. S sode-
lovanjem dijaki dobijo podjetniške 
izkušnje v realnih razmerah, ki so 
zelo dragocene za nadaljnje življe-
nje.

Podpremo jih lahko tako, da jih 
spodbujamo pri zbiranja ustano-
vitvenega kapitala. Kasneje lahko 
postanemo njihovi delničarji in jim 
tako pomagamo na poti podje-
tništva.

V šolskem letu 2020/2021 so di-
jaki – Gal, Vito, Žan, Vasil – ustano-

vili dijaško podjetje ReShine, ki je 
iz azijskih jedilnih palčk oblikovalo 
posebne luči. 

V okviru tega programa so se 
dijaki udeležili tudi Inovacijskega 
kampa 2020 in dosegli 3. mesto za 
najboljšo idejo. Inovacijski kamp je 
bil organiziran pod okriljem Zavoda 
za spodbujanje podjetnosti mladih v 
sodelovanju z Evropskim inštitutom 
za inovacije in tehnologijo. 

Na koncu programa so si prido-
bili še Certifikat podjetniškega zna-
nja, ki potrjuje, da so dijaki prejeli 
praktične izkušnje na področju pod-
jetništva in zbrali potrebna znanja, 
veščine in kompetence za ustanovi-
tev podjetja ali boljšo zaposljivost.

(JA Slovenija)(JA Slovenija)
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Spletno tekmovanje na Inovacijskem kampu 2020

Delo v dijaškem podjetju Reshine

Doseženo 3. mesto za najboljšo idejo Inovacijskega kampa 2020

V šolskem letu 2021/2022 sodelujeta že 2 ekipi, ki sta v novem-
bru ustanovili dijaški podjetji. Prvo ekipo sestavljajo Ismar Mujezi-
nović, Žan Mudrin, Liam Jenšac, Patricija Soršak, Žiga Varl in Patri-
cija Rataj. Ta ekipa je ustanovila dijaško podjetje Venty. Izdelovali 
bodo majhne prenosljive lesene škatlice, v katerih je ventilator. V 
drugi ekipi pa so Minea Peer, Megi Repec, Ajdin Kunosić in Elmin 
Jukić, ki se ukvarjajo z reciklažo odvrženih zgoščenk (CD-jev), iz 
katerih bodo izdelali sodobne nočne lučke.
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V četrtek in petek, 18. in 19. 11. 2021, je potekal 3. Junior Achievement 
inovacijski kamp 2021, ki je bil v celoti izpeljan preko spleta. Podjetje ZEOS, 
d. o. o., je dijakom pripravilo osrednji izziv dogodka. Osrednja tematika 
dogodka se je nanašala na odpadno elektronsko opremo. Tekom prvega 
dneva so dijaki pripravili predstavitev izziva in izobraževanje. Slednje je bilo 
namenjeno spoznanju Canvas poslovnega modela, po katerem so dijaki 
tudi pripravili svojo rešitev na zastavljeni izziv. V petek smo kamp izvedli v 
knjižnici – posvečen je bil ustvarjanju novih poslovnih idej in izobraževanju 
na področju priprave dobre predstavitve. Na koncu so dijaki predstavili svo-
je delo članom žirije. Naši dijaki so dobro sodelovali in ustvarjali s posebno 
energijo. Vzdušje je bilo res odlično, tudi sami so bili veseli, da so se do-
godka lahko udeležili. Lahko se pohvalimo, da je v igrici Kahoot dijak Žan 
Mudrin dosegel 2. mesto in osvojil nagrado.

Inovacijski kamp 2021 – JA Slovenija

Helena Sternad

Jaz, folklorist
Že od malega sem se zanimal za narodne pesmi in plese. V vrtcu sem pel v zbo-
ru in v prvem razredu osnovne šole, torej pri šestih letih, začel plesati. Najprej 
sem plesal pri otroški folklorni skupini Koreninice iz Bistrice ob Dravi, kjer sem 
se lahko z drugimi otroki pozabaval, nato pa vadil lažje plese in pesmi. Imeli 
smo tudi nekaj nastopov in prišli celo do nastopov na državni ravni. 
Kasneje sem se pridružil otroški folklorni skupini Kulturno-umetniškega društva 
Študent. No, pa je zadeva postala veliko resnejša! Z več vajami in veliko ur 
vloženega truda smo pridobili mnogo nagrad, plesali in peli na veliko odrih 

po Sloveniji in potovali po Češkem, 
Poljskem, Makedoniji itd. 
Zdaj plešem v eni izmed treh aka-
demskih folklornih skupin društva 
Študent, ki so na voljo vsem dijakom 
in študentom. Če želite, se nam kar 
pridružite in doživeli boste veliko le-
pih trenutkov v prijetni družbi!

Na Poljskem Plesi z Dravskega polja
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Moje ime je Nikita Lytvynenko, 
prihajam iz Ukrajine in zelo rad igram 
kitaro. 

Moje zanimanje za ta instrument 
se je začelo leta 2012. Starši so se 
odločili, da mene in mojo sestro poš-
ljejo v glasbeno šolo, kjer se bova 
učila igranja na kakšen instrument. 
Izbiral sem kitaro, a se še nisem za-
vedal, zakaj bi to znanje potreboval. 
V tistem trenutku se mi je učenje 
igranja na kitaro zdelo nezanimivo in 
dolgočasno, še bolj nesmiselno pa se 
mi je zdelo, da sem bil poleg igranja 
kitare prisiljen še študirati solfeggio 
in glasbeno zgodovino. Kakorkoli že, 
glasbeno šolo mi je vseeno uspelo 
končati. Pouka sem se hitro naveli-
čal (učenje kitare v moji državi traja 6 
let). Nenehne skrbi glede nastopov, 
ocen, pravočasnega oddajanja na-
log in prepogosto izrečena beseda 
"moraš" s strani mojih staršev so mi 
popolnoma odvrnile željo, da se po 
končani glasbeni šoli še kdaj dotak-
nem glasbil in vsega, kar je z njimi 
povezano.

Tako je moja kitara nedotaknjena 
in zaprašena ležala skoraj 2 leti. A 
nekega dne sem naletel na posne-
tek takrat senzacionalne pesmi Beli-
ver, skupine Imagine, v stilu igranja 
fingerstyle –  gre za tehniko igranja 
kitare, ko en izvajalec s prsti igra več 
delov na kitari in posnema celotno 
skupino. Ta način igranja me je zani-
mal in motiviral, da sem se ponovno 
začel učiti. Imel sem klasično kitaro, 
ki ni primerna za ta način igranja, zato 
sem se odločil, da si kupim akustično.

Zaradi dolgega premora sem po-
treboval kar nekaj časa, da sem se 
spet naučil igranja na ta instrument. 
A ni trajalo predolgo, saj so si mo-
žgani nekatera zaporedja igranja za-
pomnili za vedno. Zdaj že dve leti 
posvečam ves prosti čas temu, kar 
sem včasih sovražil, igranju kitare. A 
nastopov še vedno ne maram, kitaro 
igram le zase. Med igranjem sem v 
drugem svetu, kjer ni nikogar – le jaz 

in glasba. Sedaj zaznavam melodijo, 
ki jo igram, in tudi svet bolj subtilno 
in čustveno.

Mislim, da so besede prešibke, da 
bi opisal občutek ob igranju. Kitara 
me pomiri, pojavijo se zanimive misli, 
vse postane bolj jasno in lepše. To je 
moja muza, moja zasebna muza.

Nikita Lytvynenko, 2.br 

Avtor: Lamberger Al Khatib Nur

Kitara – moja muza
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Luko Gašpariča smo na naši šoli 
prvič slišali pred dvema letoma, ko se 
je še kot nadobudni »fazan«, s kitaro 
in skupaj s sošolci, predstavil na odru 
naše telovadnice. Že takrat smo dojeli, 
da je kitara ne samo njegov način iz-
ražanja, ampak tudi njegov način živ-
ljenja.

Luka velja za nadarjenega mladega 
ptujskega glasbenika, ki se z glasbo 
ukvarja že od malih nog. Sprva je obi-
skoval Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj 
in končal nižjo glasbeno šolo iz klavirja. 
Pri enajstih se je navdušil nad kitaro, ki 
ga odtlej spremlja povsod – naj bo kla-
sična ali električna. Od samega začetka 
se jo uči pod mentorstvom Marka Ko-
rošca. Blizu so mu tako popularni glas-
beni stili (rock, pop, blues, jazz, metal 
…) kot tudi repertoar klasične kitare (J. 
S. Bach, F. Sor, M. Giuliani) in filmske 
glasbe (H. Zimmer, J. Williams …). Na 
domačih tleh bi pri njegovih letih težko 
našli tako vsestranskega glasbenika. Za 
seboj ima številne koncerte na večjih 
ali manjših odrih in raznih prireditvah 
ter festivalih. Je ustanovni član glasbe-
ne skupine The Golden Frets in solo ki-
tarist skupine Blasius, ki je navdušila s 
projektom Amy Winehouse Tribute by 
June. Sodeluje tudi s Tamburaškim or-
kestrom Majšperk. Ob tem se pojavlja 
na raznih koncertih in tekmovanjih.

Luka kljub rosnim letom v popol-
danskem času, po opravljenih šolskih 
obveznostih, poučuje kitaro na eni od 
glasbenih šol. Tudi letos pa je popestril 
našo, tokrat virtualno, prednovoletno 
proslavo.

Mladi kitarski virtuoz

Foto: Rok Hlade Weis
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Intervju z mladim pisateljem

V novem šolskem letu je v vrste di-
jakov SERŠ-a vstopil Filip Gračner, ki 
se lahko pohvali s prav posebnim do-
sežkom: je avtor slikanice Jezerko, ki 
je pri založbi Roman izšla lansko leto. 

V zgodbi, ki spretno prepleta mi-
tologijo in sodobna vprašanja skrbi 
za okolje, spremljamo osnovnošolca 
Miho in Roka, ki s svojim dobrim de-
lom (in s pomočjo mitološkega bitja 
Jezerka) svet spreminjata na bolje. 
In velika sprememba, kot že vemo, 
zmeraj nastane iz čisto majhnih de-
janj. 

Filip se je prijazno strinjal, da za 
Stik odgovori na nekaj vprašanj o 
njegovem delu in knjigi.

Filip, kako je nastala ideja za pisa-
nje knjige?

Učiteljica za slovenščino, dr. Ana 
Koritnik, mi je predstavila natečaj z 
naslovom Na krilih metulja in laboda. 
Napisati je bilo potrebno krajšo slika-
nico, katere tema so bile reke, jeze-

ra, morja, vanjo pa je bilo potrebno 
vključiti mitološko bitje. Učiteljica mi 
je podala določene smernice in jaz 
sem se natečaja lotil. Začel sem raz-
mišljati, kaj se z vodovji dogaja v da-
našnjem času – onesnažujemo jih, jih 
izsušujemo ... Takrat se mi je porodila 
ideja, da bi predstavil problematiko 
izsuševanja.

Nam lahko opišeš pot od ideje do 
njene uresničitve? Kakšni so bili 
občutki, ko si svojo knjigo prvič 
držal v rokah?

Ko sem natančno razdelal svoje 
ideje, je pisanje kar steklo. Mama 
in učiteljica sta mi pomagali popra-
viti slovnične napake, zapolnili sta 
določene »luknje« v besedilu. Ker 
je slikanica morala biti v celoti delo 
osnovnošolcev, jo je ilustrirala učen-
ka naše šole. S tem je bila zgodba 
pripravljena na to, da bi jo prijavili. 
Žal pa se je tu zalomilo – zaradi pan-
demije koronavirusa je bil natečaj 
prestavljen na prihodnje leto, kar bi 
pomenilo, da ne bi bil več osnovno-
šolec. Bil sem zelo razočaran, kajti 
pisanju sem namenil veliko časa. Ko 
smo bili poleti z družino na morju, je 
mama prejela klic moje mentorice, 
ki je sporočila veselo novico: iskala 
je založbo, ki bi lahko knjigo izdala. 
Ponudil se ji je Roman Kaučič, lastnik 
založbe Roman. V nekaj mesecih se 
je ideja spremenila v realnost. Lahko 
bi rekli, da sem imel srečo v nesreči. 
Ko sem ob koncu septembra lanske-
ga leta knjigo prijel v roke, sem čutil 
veselje, zadovoljstvo in ponosen sem 
bil nase, kar se ne zgodi pogosto. 
Moja mentorica je v veliki meri zaslu-
žna za to, da knjigo zdaj lahko držim 
v rokah.

Od kod ideja za Jezerka? Kako bi to 
bitje predstavil in kakšna je njego-
va vloga?

Ideja za Jezerka je prišla sponta-
no. V zgodbo sem želel vključiti neko 
nenavadno bitje in ker je bila tema 
natečaja reke, jezera in morja, sem 
pošast želel predstaviti kot bitje, ki 
živi v jezeru. Jezerka bi predstavil kot 
dobrega, zaščitniškega in skrbnega. 
Njegova naloga je ščititi vodne eko-
sisteme, predvsem jezera.

Zakaj si se odločil za tematiko 
varstva narave in kakšno je tvoje 
sporočilo vrstnikom, ki si ga želel 
s svojim delom izpostaviti?

Za tovrstno tematiko sem se odlo-
čil, ker se mi zdi varstvo narave zelo 
pomembno in žal še zmeraj prema-
lokrat uspešno realizirano. Narava 
nam daje vse, kar za življenje potre-
bujemo, mi pa jo brezbrižno prepuš-
čamo kruti usodi s tem, ko onesna-
žujemo vodovja, travnike, sežigamo 
gozdove, iztrebljamo živali ... Z Jezer-
kom sem želel izpostaviti, da bi mora-
li na svetu imeti nekoga, ki bi se neza-
držno boril za naravo in da bo nekoč 
nekdo ali nekaj, kar nas bo ustavilo in 
se nam za naša objestna dejanja maš-
čevalo. Vrstnikom sem želel sporoči-
ti, da lahko z majhnimi dejanji, kot je 
to, da glavna junaka pripovedi rešita 
ribico, veliko pripomoremo k skupni 
zaščiti okolja, v katerem živimo. Več si 
lahko preberete v zgodbi sami.

Omenjena slikanica, predvsem pa 
njeno sporočilo, nam je lahko vsem 
v navdih, da skušamo svet polepša-
ti skozi majhna dejanja. Nenazadnje 
veliko naredimo že s tem, da papir-
ček namesto na tla odvržemo v koš 
za smeti ...
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Umetnost izpod peresa, ki krasi tudi 
predsedniško palačo

Z risanjem sem začel poleti 2018, 
in sicer s portretom moje tete za 
njen štirideseti rojstni dan. Risba mi 
je uspela v prvem poskusu, kar me 
je presenetilo, saj sem do takrat risal 
samo hitre, petminutne skice. Od 
takrat rišem skoraj vsak dan.

V prvih dveh letih sem risal iz-
ključno super junake in sorodnike, a 
je to obdobje minilo. Sedaj rišem v 
realističnem slogu, iščem kvalitetne 
izvirne slike z veliko kontrasta in tež-
ko teksturo.

V upanju, da bo moj youtube ka-
nal dobil malce več pozornosti, sem 
pred letom in pol, na moj petnajsti 
rojstni dan, končal portret Boruta 
Pahorja in ga objavil. Opazil ga je 
sam predsednik, ki je video nastan-
ka tega dela objavil na svojem in-
stagramu. Danes ta portret ponos-
no zaseda prostor v predsedniški 
palači, instagram video pa ima že 
čez 27000 ogledov. A v svoji zme-
denosti sem predsedniku države 

pozabil omeniti moj youtube kanal 
– ob njegovi omembi mojega kana-
la, bi ta zagotovo dobil malce več 
pozornosti. Pa nič za to, mogoče 
bom pa nekaj reklame dobil s tem 
člankom.

Trenutno rišem slona v gozdu na 
A2-format. Slonovo razpokano kožo 
je izredno težko ujeti na papir, hkrati 
pa prav na tak način pridobivam og-
romno znanja; med drugim spozna-
vam tudi teksturo človeške kože. 

Gozd je zelo temen, brezoblačno 
popoldansko nebo pa skozi špranje 
v listih na slona in drevesa pošilja 
ostro svetlobo. Za to risbo bom ver-
jetno potreboval okrog 150 ur dela, 
morda več. Vsekakor pa bo to moje 
najzahtevnejše delo doslej.

Sedaj imam 16 let in obeta se, da 
bodo moje risbe kmalu krasile šol-
ske hodnike. 

Dan Štumberger, 2.ag

Slo
n v

 na
sta

jan
ju
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Prva ljubezen

Začelo se je v 1. letniku. Spoznal sem punco, lepo, očarljivo, značajsko po-
dobno meni. Dopisovala sva si preko spleta in se tako spoznavala. Postajala mi 
je vedno bolj všeč, pogovor se je razvijal, šale so naju nasmejale in združevale. 
Minil je mesec druženja preko spleta in začela sva se dogovarjati za najin prvi 
zmenek. Ker je doma iz Slovenske Bistrice, sva se dogovorila v Europarku, in 
sicer ob 16.00, saj prej ni mogla priti. Bil sem tako vesel, da bi lahko skočil do 
Lune in nazaj.

Bližal se je čas prvega srečanja, moje srce je razbijalo kot še nikoli, bil sem 
nervozen in imel sem metuljčke v želodcu. Nenadoma je zazvonil telefon in sli-
šal sem trenerjev glas: »Nujno moraš priti, nimamo drugega vratarja.« Kaj naj 
rečem? »Takoj pridem,« sem odgovoril, preden sem premislil. Ko sem odložil 
telefon, sem pomislil, da se pravkar iz Slovenske Bistrice vozi punca. Ko sem 
razmišljal, kaj naj storim, je telefon spet zazvonil. Pogledal sem nanj in videl 
njeno ime. Joj! Kaj naj rečem? Oglasil sem se in ji razložil, kaj se dogaja. Ona je 
rekla, da že čaka v Mariboru na avtobusni postaji. Nastala je nerodna tišina, saj 
nisem vedel, kaj reči … Tudi ona ni rekla nič, samo prekinila je zvezo. Telefon 
je zasvetil in prebral sem njeno sarkastično sporočilo: Hvala! Najina veza se je 
tako končala, še preden se je sploh začela!

Vsak dan sem mislil na to, kaj sem storil, žgal me je občutek krivde. Dnevi so 
minevali, jaz pa je nisem mogel pozabiti. Minilo je več tednov, celo mesecev. 
Nekega navadnega dne, ko sem se kot običajno družil s sošolci, sem pogledal 
na telefon in zagledal sporočilo od – NJE! Ves začuden sem ji odpisal in iskrica 
ljubezni je zopet začela tleti. Piševa si vsak dan, večkrat na dan, vmes greva na 
nekaj zmenkov, ki jih ni nič prekinilo.

Točno se spomnim, bil je 4. 4., ko sva šla v kino gledat film Shazam. Med 
filmom sva se zabavala, smejala, poljubljala, bolj popolno ne bi moglo biti, 
zato sem se odločil, da jo bom vprašal, če bi hotela biti z menoj v vezi. Ko se 
je film končal, sva šla v park. Ker je bilo hladno, sem ji posodil bundo. Po glavi 
mi je rojilo 100, kaj 100, 1000 misli oz. scenarijev. Kaj če bo rekla ne? 

Sedela sva na klopci, se gledala v oči, ko sem se opogumil in jo vprašal: 
»Bi bila moja punca?« Tedaj mi je srce skoraj nehalo biti, 1000 prejšnjih misli 
se je strnilo v eno. Naj privoli, prosim! Ona me je samo lepo gledala v oči in 
rekla: »Ja.« Nežno sem jo prijel za brado in še nežneje poljubil. Nato sem jo z 
nasmeškom na obrazu in srcem, polnim ljubezni, pospremil do postaje.

S.  A.
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Za vsakogar obstaja nekje nekdo, 

A najde ga le malokdo.

Tebe dan za dnem sem iskala.

Eh, zraven veliko sem jokala.

Naenkrat so se najine ustnice dotaknile,

A bil je nežen, krhek poljub.

Rekli bi, da je bilo načrtovano,

Eni pa, da je bilo spontano.

Dvomim, da bom še kdaj gledala te oči

In čutila ta topel objem, ki me pomiri.

Mnogokrat se spomnim, kot da bi se 

zgodilo zadnje dni.

Vem, da narobe sem naredila,

Saj sem ti upanje dala.

Enkrat sem se ti v ljubezni tudi predala.

Zate naredim vseZate naredim vse

Aneja Voh

What do I seek for?
At moments I wish 

for you to be my only,

for us not to feel lonely.

Moments in the past

made us feel like we couldn’t last.

They told us that love could feel sorrow,

that it would feel like we were stuck in a bottle

in the ocean, it felt like we were drowning,

but we’re still breathing, they’re all frowning.

With all the failures and heartbreaks

our hearts made a steel cage

to separate the rumours from reality

and all the untrue stories from their melodies.

Let them talk behind our backs,

they probably can’t see much further than that.

They say that we are one big tragedy,

but their whole life is a giant calamity.

Remember that love can last.

It’s not a hard quest 

to love each other

at our worst and our best.

Love is a certaintyLove is a certainty

Adem Nasufi, 4.at
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Bojiš se, da zapustila te bi,

A prosim te, bodi brez skrbi.

Boj tvoj zaman ne bo

In vedi, pristopila bom k tebi.

Cvetlice tvoje tam ležijo,

A vendar vse sobe lepo dišijo.

Rožnata so lička, ko nasmehneš se ti,

O, ko bi le vedela, kako draga si mi.

Zelo te boli, saj se z odraščanjem oddaljujem.

A vedi, prosim, tudi jaz se bojim.

Lepo je s tabo, lepo, ko skupaj samo – sva.

In, ne pozabi, posebna si!

Jaz prosim te lepo, ne odidi še.

A saj ne morem vedeti, kako lahko srce boli …

BabiciBabici

Katja Žitnik Slatinšek

Živeti kot trojček
V življenju nisem bil nikoli sam. Kot eden od trojčkov sem 
se navadil, da kadarkoli mi je dolgčas, potrebujem pomoč, 
sem osamljen, najdem vrstnika kar v hiši.

Res je, včasih so vrstniki, sorojenci ali celo najboljši prijatelji 
povsem neuporabni, celo nadležni … Včasih sem zavidal 
edincem, ki lahko imajo večjo sobo, so prej dobili telefon, 
računalnik in jim ni potrebno prenašati svojih sorojencev. 
A ne razmišljam več tako. Brat in sestra me res pogosto 
spravljata ob živce, a imam vedno nekoga, ki mi lahko po-
maga pri šolskem delu ali pa mi samo dela družbo.

Jan Štumberger, 2. ag

ŠportŠport
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Atletika, kraljica športov

Sem Klemen Potočnik, dijak 2. 
letnika Srednje elektro-računalniške 
šole v Mariboru. 

Izobražujem se v programu teh-
nik računalništva. V prostem času 
treniram atletiko pri Atletskem dru-
štvu Štajerska. Treninge imam šest 
dni v tednu po dve uri.

Že šest let treniram na atletskem 
stadionu Poljane. Na treninge ho-
dim z veseljem, saj tako naredim ve-
liko zase, npr. sprostim vso energijo, 
ki sem jo tlačil v sebi v času pouka. 
Na tekmovanjih sem osvojil že nekaj 
nagrad. Leta 2018 sem npr. postal 
državni prvak v štafeti na 100 in 200 
metrov, leta 2019 pa državni podpr-
vak v isti disciplini.

Kot klub smo izjemno močni v 
večini disciplin: letos se lahko po-
hvalimo z naj atletinjo in podatleti-
njo leta v kategoriji mlajših mladink 
– obe trenirata z menoj. Sam imam 
treninge posebej za disciplino met 
kopja. 

Zelo sem vesel, da sem začel tre-
nirati atletiko, saj sem spoznal og-
romno prijateljev in doživel veliko 
zanimivega, pridobil sem številne 
izkušnje. Atletika je odlična rekre-
acija za vse, ki so radi na prostem 
in se zabavajo. Je preprosto kraljica 
športov.

Klemen Potočnik, 2.br

Ko naši športniki združijo moči
Novembra je potekalo srednješolsko področ-
no tekmovanje v rokometu. Našo šolo so za-
stopali:  
Tibor Zupanič (4. bt), Jan Herlič (2. bt), Marko 
Pliberšek (2. bt), Tjaš Kaučič (2. bt), Anej Košti 
(2. bt), Ivan Ostojić (2. bt), Tine Leskovar (2. 
bt), Matija Sobočan (2. cr), Bine Varžič (2. ag), 
Niko Tomac (2. ag), Jaša Truntič (1. ag).  
Med vsemi prijavljenimi mariborskimi šolami 
so se uvrstili na končno 4. mesto.  

Šolska rokometna ekipa

Čestitamo!Čestitamo!

ŠportŠport
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Treningi šestkrat tedensko 

Šolska košarkarska ekipa

V novembru je potekalo tudi več turnirjev srednješolskega področnega tekmovanja v košarki. Našo šolo so 
zastopali Žiga Erjavec (4. bt), Ognjen Dubravac (4. bt), Rene Zadravec (3. ar), Aljaž Zavšek (3. bt), Haris Sina-
nović (3. ag), Nemanja Lakić (2. bt) in Nik Dolšak (1. ag). 
Igrali so zelo dobro. Med vsemi prijavljenimi mariborskimi šolami so se uvrstili na zaključni turnir štirih naj-
boljših šol v Mariboru, na katerem so osvojili končno 4. mesto.  

Čestitamo!Čestitamo!

V sredo, 15. 12. 2021, je v športni dvorani Železni-
čar potekalo posamično področno tekmovanje SŠ 
v badmintonu. Dijaki so tekmovali kot kategorizi-
rani in nekategorizirani tekmovalci. Našo šolo so 
zastopali Patrik Riboli (4. ar), Miha Roškarič (4. bt), 
Timotej Ornik (2. at) in Sergej Kostić (2. ag). Dija-
ki so pokazali izvrstne igre. Dijak Sergej Kostić je 
med nekategoriziranimi tekmovalci osvojil 3. mes-
to, prav tako je 3. mesto osvojil Patrik Riboli med 
kategoriziranimi tekmovalci. Vsi dijaki so se uvrstili 
na državno tekmovanje, ki bo januarja v Lendavi.

Čestitke vsem tekmovalcem in srečno na državnem tekmovanju. Čestitke vsem tekmovalcem in srečno na državnem tekmovanju. 
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Sem dijak 3. letnika tehniške 
gimnazije, reprezentant sloven-
ske golfske reprezentance. Golf je 
šport, ki se igra na golfskem igri-
šču, in sicer tako, da udarjaš žogico 
s palicami v luknjo. Golfska igrišča 
imajo ponavadi 18 lukenj. Na vsa-
ki luknji so različne dolžine, od 100 
do 600 m. Če želimo odigrati dob-
ro igro golfa, bi morali imeti 3 do 5 
udarcev na vsako luknjo oz. skupaj 
72 udarcev. Golf je zelo zahteven 
šport, saj je tehnično zelo komple-
ksen, naporen pa je tudi psihično. 
Pri golfu uporabljamo več palic, 
vsaka ima svojo funkcijo. Pozna-

mo kategorije pataja oz. udarci na 
zelenici, kratko igro in dolgo igro. 
Golf velja tudi za zelo drag šport. 
Najprej se moraš pridružiti klubu, 
kupiti palice, žogice in obleke; pla-
čati moraš tudi igralnino.

Kot tekmovalni golfist treniram 
vsaj dve do tri ure dnevno, vsak dan 
v tednu. Pred najpomembnejšimi 
tekmami imamo skupne priprave. 
Takrat se zbudimo pred sedmo uro, 
pojemo zajtrk in ves dan treniramo. 
Prosti smo le ob obrokih. 

Turnirji so naporni predvsem psi-
hično, saj trajajo tri dni in se lahko 

tvoj rezultat hitro spremeni, zelo 
hitro lahko pristaneš celo na zad-
njem mestu. Za vsak turnir si moraš 
dobro spočiti in se nanj psihično 
pripraviti. Golfska tekmovalna se-
zona traja od februarja do novem-
bra oz. dokler je temperatura pri-
merna za igranje. Pozimi se fizično 
pripravljamo na novo sezono, vča-
sih odpotujemo tudi v tople kraje, 
kjer so pogoji primerni za trening. 
Golf je zelo tekmovalni šport, a naj-
pomembneje je, da v igri uživaš.

Tom Li Dobnik

Golf je moja strast

Moja zgodba se tako prične,
O tem nisem veliko govoril še.
Jaz treniram že od malih nog,
Dar in voljo mi dal je bog.

Rad igram se z žogo,
A pravilo je, ne igraj z roko.
G'aral sem, kar se da,
Na treningu mi je vsaka vaja šla.

Ocene kmalu pričele so padati,
Goli in asistence rastle so mi.
O tem rajši razpravljal ne bi, saj za tebe 
pomembno ni.

Moja ljubezen do igre izginila ne bo,
Evrogoli mi najbolj od nog gredo.
Ti pa smiliš se mi, saj te ljubezni v tebi ni.

Moj drag' nogometMoj drag' nogomet

Jaka Posteržin

Nikoli mi ni dolgčas, 

zmeraj ob prostem času

žoga je z menoj. 

Naj bo toplo ali hladno, 

samo da ni dežja ali snega, 

za žogo se podimo. 

Tečemo po travniku, 

sem in tja, levo, desno, 

žoga ne pozna meja. 

ŽogaŽoga

Bine Domajnko, 2. bp
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Naša 4 leta šolanja

1. 9. 2018 se je skupina 25 najstnikov in najstnic po uvodnem pozdravu 
ravnateljice v telovadnici zbrala v učilnici N 01. To je bil začetek našega šolanja 
na SERŠ-u. Dobili smo ime razreda, 1. ag, in razredničarko, Danielo Hergan 
Grosek. Naslednji dan smo že imeli dijaka manj. Po začetnem strahu smo se 
kmalu dodobra spoznali in postali dobri sošolci in prijatelji. Januarja smo imeli 
ekskurzijo v Ljubljano, kjer smo si ogledali ostanke obzidja in maketo Emone 
ter NUK (Narodno in univerzitetno knjižnico). Spomnim se, da smo srečali le 
malo ljudi, saj je bilo zelooo mrzlo. Uspešno smo pisali teste in ustno odgovar-
jali. Čas je tako hitro minil vse do konca junija, ko smo imeli šolo v naravi. Željni 
novih dogodivščin smo se odpeljali v Rakov Škocjan, a smo se zaradi nesreče 
v bližnji tovarni (dim) vrnili domov takoj po kosilu.

Po poletnih počitnicah smo se vrnili v šolo, tokrat v drugi letnik, vendar ne 
več 24 dijakov, ampak samo še 15. Nekateri so se prepisali v druge programe, 
predvsem v elektrotehniškega (tudi vsa 3 dekleta), nekateri na druge šole. 
Dobili smo nove strokovne predmete, česar smo se zelo veselili. Naučili smo 
se veliko novega o računalništvu in programiranju. Marljivo smo delali vse do 
marca, ko smo po televiziji slišali odločilni stavek: »Naslednjih štirinajst dni bo 
ključnih.« Takrat smo začeli s šolo na daljavo, vendar ta ni trajala samo dva 
tedna, ampak vse do konca šolskega leta. Tako spet nismo imeli sreče s šolo 
v naravi.

Septembra 2020, po pol leta, smo se znova zbrali v živo, vendar ne za 
dolgo, saj smo se od 12.  oktobra zopet šolali na daljavo. V drugi program se 
je prepisal še 1 sošolec, tako da nas je ostalo samo še 14. 7. marca smo se 
veseli vrnili, a je pouk potekal malo drugače: en teden v živo, drugi na daljavo. 
Tako smo se učili vse do konca tretjega letnika. In ker gre v tretje rado, nam je 
končno uspelo opraviti prvo pravo šolo v naravi. Tri dni smo bili na Pohorju v 
CŠOD-ju. Mogoče se ne sliši zanimivo, a mi smo bili navdušeni! Hodili smo na 
pohode, igrali razne igre, se družili s profesorji in drugimi dijaki. Najbolj nam 
je ostala v spominu igra štrbunk, v kateri z metanjem vrečk na leseno ploščo 
zbiraš točke. Pomerili smo se proti profesorjem. Igrali smo še, ko se je že zmra-
čilo, ob bučnem navijanju sošolcev smo zmagali dijaki!

Potem pa je prišel četrti letnik in z njim tudi več šolskih ur kot v prejšnjih 
letih. Začeli smo namreč s pripravami na maturo. Pri slovenščini in angleščini je 
to branje knjig, pri matematiki pa reševanje na stotine maturitetnih nalog. Za 
dodatne predmete smo si izbrali fiziko, računalništvo, zgodovino in informati-
ko. Tisti, ki imajo informatiko, hodijo preko ceste na III. gimnazijo, kjer imajo 
dodatne ure za pripravo na maturo.

To pa še ni vse. Profesorji so poskrbeli, da nam v teh 4 letih ni bilo dolgčas: 
pri pouku smo  npr. igrali Kahoot in tako na zabaven način utrjevali snov. Pri 
urah nemščine smo, ko smo se učili o hrani, jedli Apfelstrudel, ki ga je spe-
kel Gal, in Mozartove kroglice, ko smo spoznavali Avstrijo. Pri urah biologije, 
kemije in fizike smo naučeno teorijo uporabljali pri opravljanju praktičnih na-

V šoli naravi na Pohorju

Žiga Zadravec

log. Vsako leto smo radi pomagali pri 
organizaciji informativnega dne; lani 
smo npr. pripravili kratke videopo-
snetke in tako šolo približali osnov-
nošolcem. Udeleževali smo se raznih 
tekmovanj in izdelali kar nekaj razi-
skovalnih nalog. Sedaj pa vsi upamo, 
da se bo epidemiološka situacija iz-
boljšala in bomo lahko izvedli plesne 
vaje in maturantski ples.

Malo se tudi že bojimo najtežje 
preizkušnje do sedaj, mature, ki bo 
že čez nekaj mesecev. Najprej bomo 
pisali esej, sledijo pisni izpiti, na kon-
cu, za posladek, pa še ustni deli. Po 
opravljeni maturi bomo zakorakali v 
svet študentov, SERŠ pa bomo s se-
boj nosili samo še v lepih spominih in 
seveda v znanju, ki nam bo v življenju 
zagotovo koristilo.

Z obveznimi maskami
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Aleksić Peter Sinja - šola s prijaznimi in razumljivimi profesorji.

Banjanović Mark - šola, kjer sem spoznal dobre prijatelje.

Bračko Blaž - okolje, v katerem razvijam svoj jaz.

Džambo Haris - življenjska izkušnja ob prihodu v Slovenijo. 
Ima odlične profesorje, ki so mi pomagali pri učenju.

Falež Niko - šola, ki mi je dala znanje in nove prijatelje.

Hekič Niko - prostor za igranje »šnopsa« s sošolci.

Horvat Jaka - šola, na katero bom imel lepe spomine.

Hribernik Sara - šola, kjer sem spoznala moški svet.

Kerec Timon - šola, kjer sem spoznal veliko prijateljev.

Klennert Rey - najboljša šola.

Kovačević Stefan - zanimiva šola, z dobrimi sošolci 
in profesorji.

Nasufi Adem - nenehno zahajanje na Kalvarijo.
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SERŠ mi bo ostal v spominu kot ...

Plesco Adrian - druženje s prijatelji ob 
Dravi.

Poropat Žan Aljaž - šola, kjer je veliko časa 
namenjenega malici.

Šega Blaž - velika prelomnica v življenju.

Šket Dominik - okolje z veliko prijatelji.

Štih Grega - šola z dobrimi profesorji.

Supanič Jaka - šola, kjer sem med odmori 
kartal s sošolci.

Potočnik Rene - šola z odličnimi prof. 
športne vzgoje.

Preložnik Sven - potovanje v Hofer.

Ratej Filip - šola z odličnimi in 
zanimivimi športnimi dnevi.
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Prihodnost je v naši rokah

Rad bi bil prevajalec, in sicer 
iz slovenščine v španščino in 
obratno. Rodil sem se v Do-
minikanski republiki, v Slove-
nijo sem prišel v osnovni šoli, 
tako da zelo dobro znam oba 
jezika. Rad bi potoval po sve-
tu in poleg teh dveh kultur 
spoznal še druge.

Vidim se kot policist v krimi-
nalistični smeri, to je moja 
želja iz otroštva. Začel bi kot 
prometni policist in se kasne-
je prešolal za policista krimi-
nalista. Rad bi namreč poma-
gal preprečiti kriminal v naši 
državi in s tem prispeval k var-
nosti državljanov Slovenije.

Svoj poklic bom opravljal dob-
ro: ko mi bodo nadrejeni do-
delili nalogo, bodo vedeli, da 
bo delo opravljeno, name se 
bodo lahko zanesli. S tem bi 
jim vsaj malo olajšal skrbi, ki 
jim jih verjetno ne manjka. Že-
lim imeti tudi partnerico, saj 
vem, da je v življenju veliko 
lažje, če imaš ob sebi osebo, 
ki ji lahko zaupaš, na katero se 
lahko zaneseš, s katero lahko 
skupaj premagaš vse ovire. Ko 
bom prepričan, da sem našel 
svojo sorodno dušo, si bom 
ustvaril družino. Ta trenutek 
imam o tem še mešane ob-
čutke, ne vem, če bom dober 
oče. Vem sicer, kaj bi spreme-
nil, ko pomislim, kako so me 
vzgajali starši, a ne vem, če mi 
bo uspelo. Upam, da bom znal 
poskrbeti zase, da si bom znal 
postaviti prioritete in sprejeti 
odgovornost za svoja dejanja.

Ker obiskujem elektrotehni-
ško šolo, se vidim v tem pok-
licu. Ampak ne bi rad delal v 
Sloveniji, pač pa v Avstriji ali 
Nemčiji. Sčasoma bi rad usta-
novil svoj s. p., kasneje d. o. 
o. in si ustvaril družino.

Rad bi dovolj zaslužil, da bi 
si zgradil hišo; ker delam na 
kmetiji, sem navajen trdega 
dela. Rad bi še naprej tre-
niral nogomet in sodeloval 
pri prostovoljnem gasilskem 
društvu, kjer bi rad prišel do 
višjih činov. Ker rad poma-
gam drugim ljudem, se prav-
kar učim, kako uporabljati 
dihalni aparat. Ne moti me, 
ko mi vsi pravijo, da je delo 
z ljudmi stresno. Rad bi se 
naučil japonščine, da bi lahko 
nekoč obiskal Japonsko. A za 
pot tja bom moral kar nekaj 
časa varčevati. Glede ljubez-
ni pa: ne bom je iskal, saj 
verjamem, da čisto vsakega 
nekje čaka.  

Vidim se kot direktor svojega 
podjetja, z veliko hišo in dra-
gim avtomobilom. Rad bi imel 
jadrnico, s katero bi z dekle-
tom potovala okoli sveta. Tudi 
zasebno letalo spada zraven; 
vidim se kot milijonar.

Dijaki PTI r
azmišljajo 

Dijaki PTI r
azmišljajo 

o prihodnosti
 

o prihodnosti
 

AneudyAneudy

JanJan

MarselMarsel

AleksAleks

KlemenKlemen

Rad bi opravljal poklic, ki 
spodbuja inovativnost in s ka-
terim bi pomagal ljudem, to 
je poklic elektrotehnika. Prav 
tako bi si rad si ustvaril druži-
no in topel dom. Zame so po-
membne vrednote: zdravje, 
spoštovanje, zadovoljstvo.

Anej G.Anej G.

Anej A.Anej A.

Čim prej bi se rad osamosvojil. 

UrbanUrban
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Ko bom končal PTI-program, 
bom študiral v Ljubljani. Tre-
nutno še ne vem na kateri 
fakulteti, ampak imam še čas. 
Po nekajletnem delu bi rad 
odprl svoje podjetje. Dopol-
dne bi delal v službi, popol-
dne pa v svojem podjetju. 
Kasneje pa bi ustanovil še d. 
o. o., a ne sam.

Kot verjetno vsi bi tudi jaz rad 
imel dobro službo v poklicu, 
za katerega se šolam, v ele-
ktrotehniki, hišo in družino. V 
prostem času pa bi z dekle-
tom z motorjem potovala po 
različnih krajih in uživala vsa-
ko sekundo.

Hmm, moja prva misel je, da 
je moja prihodnost – v ogle-
dalu! Ampak ker moramo svo-
jo prihodnost vzeti resno, sem 
najprej razmislil o znancih, ki 
so od mene starejši 10 let. Ve-
čina jih ima partnerice, otroke, 
službo, avto in živijo na svojem. 
Ampak nimamo vsi enakih želja 
oz. ne moremo vplivati na ne-
predvidene okoliščine. Seveda 
bi si tudi jaz rad poiskal zaposli-
tev v svoji stroki, imel svoje sta-
novanje, partnerko in otroke. A 
vse ob svojem času; zgodi se, 
ko si na to pripravljen.Vidim se kot oseba, ki se 

trudi za izboljšanje življenja 
v državi, torej v politiki. Prip-
ravljen sem delati, sodelovati 
v raznih kampanjah, sklepa-
ti poznanstva z ljudmi, ki so 
pripravljeni pomagati, sode-
lovati … Vidim, kaj bi lahko 
izboljšali, da bi bilo naše živ-
ljenje kvalitetnejše: podpreti 
bi morali kmetijstvo, nuditi 
pomoč mladim podjetnikom, 
cestnim podjetjem itd. Pozor-
nost bi posvečali okolju, saj 
ga prehitro uničujemo. Raz-
misliti bi morali tudi o davkih, 
kdo bi lahko plačeval več, 
kdo manj ipd.

Ni pomembno, kakšno služ-
bo bom imel, pomembno je, 
da bom v njej užival. Upam, 
da ne bom sprejemal napač-
nih odločitev. Upam tudi, da 
se bo svet spremenil – na 
boljše. Seveda s tem mislim 
na ljudi, ki so zdaj resni, ner-
vozni, užaljeni za vsako stvar. 
To mi ni všeč, saj se sam rad 
šalim in si želim bolj sprošče-
nega življenja.

V bistvu še nimam pravih načrtov. Upam, da bom končal šolo in si 
našel službo, morda celo izven Slovenije. V bližnji prihodnosti pa bi 
rad obiskal prijatelje v Veliki Britaniji in šel na Norveško.

NejcNejc

DominikDominik

TimonTimon

TilenTilen

N. N.N. N.

Danes je življenje bolj nepred-
vidljivo kot kadarkoli prej, 
zato ne vem, če je smiselno, 
da si postavljamo cilje – mo-
goče nam jih ne bo uspelo 
doseči oz. bomo dosegli/de-
lali nekaj, za kar se sploh nis-
mo šolali. Sam si trdnih ciljev 
še nisem postavil, vem pa, da 
na mojo odločitev o zaposlitvi 
ne bo vplivalo, koliko bom za-
služil. Ni vse v denarju.

R. K.R. K.

ŽigaŽiga

Rad bi delal kot elektrotehnik 
in imel družino z dvema otro-
koma, sinom in hčerko. Sinu bi 
bilo ime Tim, hčerki pa Zala. 

JakaJaka

Foto: David Krček
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Moje (pre)izkušnje iz srednje šole

V življenju se človek sooči s številnimi težki-
mi odločitvami in obdobji. Pri tem niti jaz nisem 
izjema.

V začetku prvega letnika sem po 9 letih 
osnovne šole doživel šok. Bil sem izpostavljen 
popolnoma novemu okolju: novim sošolcem, 
profesorjem, učilnicam itd. Na začetku pouka 
sem imel občutek, da sem se dobro prilagodil 
novim razmeram in okolju, a sem z začetkom 
ocenjevalnega obdobja čisto spremenil občut-
ke. Ko je padla prva enka, sem doživel neprije-
tnost, a ko jih je v prvem ocenjevalnem obdobju Marcel, 4.ag

padlo še naslednjih 13, sem imel občutek, da se moj svet ruši. 
Razmišljal sem, da bi kar obupal. Dosegel sem najnižjo točko v 
življenju. A družina me je še naprej podpirala in mi pomagala. 
Tudi profesorji so bili na moji strani in mi nudili pomoč. Z vso 
to podporo sem – kljub težkim časom – uspešno opravil letnik.

Moja izkušnja me je naučila, da je na koncu tunela – ne glede 
na to, kako obupna je morda situacija – vedno svetloba. Težke 
situacije v življenju človeka naredijo močnejšega, zato so tudi 
pomembne. Ne glede na to, kako globoko pod gladino smo, 
imamo vedno dovolj kisika, da priplavamo na površje. 

Ne vidimo pomena v učenju.
A vidimo pomen v življenju?
Še danes se bomo začeli učiti
Elektrotehniko in upali na pozitivno.

Znanja ni in ni, le v stene strmimo,
Na pozitivne ciljamo, čeprav se ne učimo.
Ali pa pljunemo v roke in začnemo
Na maturo mislit' in se učit'?

Jim z marljivim delom in učenjem
Elektrotehniško znanje dokazovati …
Tako – jutri bomo pa res začeli.

Raba znanja je v današnjem svetu 
Pomembna, saj nam bo življenje lažje.
In, kot veste: več znaš, več veljaš!

Naše znanje trpiNaše znanje trpi

Alen Vrbanjšček
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Moji občutki ob koncu srednje šole 
so »sladko-kisli«, saj sem si v srednji 
šoli pridobil veliko pozitivnih in nekaj 
negativnih izkušenj. Srednja šola me je 
naučila prav to, da vsaka negativna iz-
kušnja s seboj prinese nova znanja, ki 
nam bodo v življenju prišla prav. 

Občutki ob iztekanju 
srednješolskega obdobja

Tian Knezoci, 4. btTian Knezoci, 4. bt

Ker se bliža ena večjih prelomnic v mojem življenju, konec srednje šole, 
moram že nekoliko razmišljati, kako naprej. Prva skrb sta sicer uspešen 
zaključek četrtega letnika in uspešno opravljena matura. Misel na učenje 
za maturo mi ni najbolj pri srcu, a kar je treba, je pač treba narediti. Do-
končno sem se odločil, da bom šolanje nadaljeval na fakulteti. Ob študiju 
si želim nadaljevati tudi svojo nogometno pot.

Tian Knezoci, 4. btTian Knezoci, 4. bt

Zaključka srednje šole 
se precej veselim, saj me 
zanima rezultat mojega 
znanja ob koncu srednje 
šole. Skrbi pa me, kako 
bo potekalo šolanje na 
fakulteti. 

Dijak iz 4. btDijak iz 4. bt

Moji načrti za prihodnost so, da 
končam letnik in se nato zaposlim pri 
delodajalcu ter si kupim svoj avto.

Klemen Čoh, 4. btKlemen Čoh, 4. bt
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Poezija

Dandanes je vse drugače.
Ljudje, ki niso revni, 

nosijo hlače.
Dandanes je hrana umetnina,

nič več ob nedeljah okusa domače pogače.

Dandanes sateliti in letala po nebu letijo,

otroci se zunaj več ne veselijo.
Dandanes bolezen razsaja,
nora je, ta slovenska raja.

Dandanes ni vojn in mir še traja,
kakšna je ta naša pot do raja?

Dandanes je težava z ogrevanjem Zemlje,

ampak to težavo redko kdo resno jemlje.

DandanesDandanes

Alex Curk, 3.ap

Vsako leto isti čas, v našo 
lepo vas, med nas narava

prinese pomlad.

Več tisoč cvetov
opojno diši

tisočletja. Diši po ljubezni.

Po spomladanski toči
se celijo ranjene rože v vrtu.

Po dežju je sončno.

Lepo je ležati v senci drevesa,
ko mati narava nam rumeno,
rdeče, rjavo poslika naravo.

A vse hitro mine.
Vsako leto isti čas, v našo 

lepo vas poseže zima – čas. 

Letni časiLetni časi

Alex Mauko, 2. bp

V mestu živel je deček poseben,

vsak dan vstopil v življenje je čemeren. 

Šola, kino … Vsepovsod je bil slabe volje, 

nikoli z mislimi ni plul v vesolje. 

Tako živel je od mladosti do starosti,

slaba volja ga pripeljala je do norosti. 

Povem vam, da pred smrtjo je ugotovil:
smisel življenja je zgrešil.

Nek dan, ko v bolnici starec je ležal,
sinu se je prvič nasmejal.

Dejal je, da mladost z nasmehom se daljša,

naslednjič smrt več ne odlaša. 

Zgodba o mladostiZgodba o mladosti

Patricija Preglav
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Prijateljstvo je dar življenja,
je up in so skrivna hrepenenja.

In ko pridejo skrbi – 
oh, prijatelj, kje si ti?

A pomembna je tudi sreča,
saj ljudi je cela gneča.

Da pravega prijatelja najdeš si,
traja najmanj mesec dni. 

Najboljši prijatelj je ta,
ki lagati ti ne zna
in kamor koli gre,
skrbi ga le za té.

Najlepši dar Najlepši dar življenja življenja (prijateljstvo)(prijateljstvo)

Patricija Preglav

10 prošenj življenja10 prošenj življenja

Adem Nasufi, 4. at

Kako lepo je živeti življenje,
če spremlja te zdravje.

Na kaj se ne sme pozabiti?
Nikakor na veselje.

In tisto, ko se počutiš v redu,
se imenuje udobje.

In ko se končno počutiš udobno,
ti prija še prava ljubezen.

In koga imamo radi?
Najraje imamo družino.

Kako to vem?
Ker je pomembna tudi modrost.

Z modrostjo pride kultura.
In kaj je kultura? To je lepo vedenje,

kamor pa sodi tudi iskrena resnica.

Tako lahko hrabro naznanim,
da za življenje potrebujem zdravje, 

veselje, udobje in ljubezen,
družino, modrost, kulturo in resnico.

Sedaj, ko vse to vem, pa lahko počivam 
v svojem miru.

VeseljeVeselje

ZdravjeZdravje UdobjeUdobje

LjubezenLjubezen
DružinaDružina

ModrostModrost

ResnicaResnica
KulturaKultura

HrabrostHrabrost

MirMir
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Antične olimpijske igre

Lenko Seršič vam predstavlja antične olimpijske igre

V prejšnjem Stiku sem se vam predstavil, v tem pa vam predstavljam antične olimpijske igre.
Kot veste, sem tipični dijak SERŠ-a – pameten, močan, zdrav in čeden. Ker so bile letos poletne olimpijske igre v 
Tokyju, vam želim predstaviti, kako so nastale. Kar vemo, je narisano na vazah, amforah, napisano na diskih, v raznih 
legendah, v delih raznih piscev … Naše vedenje o olimpijskih igrah pa je dokaj ohlapno in temelji na predvidevanju.
Vemo, da so bila v čast Zevsu, vrhovnemu bogu na Olimpu.

776 pred naši
m štetjem 

776 pred naši
m štetjem 

do 392 našeg
a štetja

do 392 našeg
a štetja
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776 pred naši
m štetjem 

do 392 našeg
a štetja

do 392 našeg
a štetja
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Lenko Seršič razmišlja in 
vas sprašuje:

1. So bile prve olimpijske igre stare 
dobe leta 724 pr. n. št res prve?
2. Ali so stari Grki res vedno 
tekmovali le za čast in slavo in ne za 
denar oz. bogastvo?
3. Ali so v času olimpijskih iger res 
prenehali boji po vsej antični Grčiji?

Polona Švab, prof. športne vzgoje
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Sanje so nam v letu 2022 dosegljive ...

Moja 
želja je, da 

uspešno zaključim 
šolanje in opravim izpit iz 
nemščine. Rad bi namreč 

našel službo v Avstriji.

N. N. N. N. 

Imam 
eno veliko željo: 

rad bi šel na dopust v 
Amsterdam. Lani sem poletje 

preživel s prijatelji iz tujine. Da bi 
jim pokazal lepote Slovenije, smo šli 
na t. i. roadtrip po naši deželi. Letos 
je na vrsti Nizozemska. Alen, Eric, 

Alex in Frank, upam, da bo to 
poletje Amsterdam naš.

M. R.M. R.

V letu 2022 bi 
rad naredil vozniški izpit, 

saj menim, da z njim dobiš 
občutek svobode. Lahko si 

sposodiš avtomobil in se pelješ, 
kamor ti srce poželi.

R. K.R. K.

Februarja bi se 
rad dobro odrezal na 

tekmovanju iz robotike, 
saj menim, da bi mi dober 

rezultat pomagal pri 
iskanju službe.

S. K.S. K.

Želim 
opraviti maturo 

in se vpisati na policijsko 
akademijo. Poklic policista 

bi z veseljem opravljal, všeč 
pa mi je tudi, da med šolanjem 

prejemaš plačo, da je bivanje tam 
brezplačno in da se čas šolanja 

šteje v delovno dobo.

N. V.N. V.

Želim si, da 
bi bil zdrav, da bi mi 

dobro šlo v nogometu 
in futsalu. Upam, da mi 
uspe priti  v slovensko 

reprezentanco v futsalu.

J. P.J. P.Rad 
bi se naučil 

angleščino, saj imam pri 
tem predmetu velike težave. 
Rad bi bil srečen, da bi lahko 

osrečeval druge; vsakemu bi rad 
dal vedeti, da ima pomembno 

vlogo v življenju.

N. L.N. L.

Želim si, da 
bi bilo leto 2022 
drugačno, kot je 
bilo leto 2021. 

L. H.L. H.
Lepo 

bi bilo, če bi bilo 
zopet kot nekoč, da ne bi 

bilo korone. Bolj se bom posvetil 
šoli, saj si želim boljše ocene. Vem, 

da so želje premalo, da bom moral za to 
tudi nekaj storiti. Rad bi tudi napredoval 
v svojem športu – gorskem kolesarjenju. 

Želim si boljših odnosov z bližnjimi, 
da bi bilo več ljudi srečnih oz. 

zadovoljnih.

T. D.T. D.

Po končani srednji 
šoli bi rad šel živet v 

Nemčijo, saj mislim, da je življenje 
tam boljše. Kot elektrotehnik bi 

rad delal v uspešnem podjetju, kjer 
bi testiral naprave, ki bi jih podjetje 

izdelovalo. Če bi zaslužil veliko 
denarja, bi ga daroval ljudem, ki 

ga potrebujejo.

V. A.V. A.Nisem 
edini, ki si želi, 

da bi bilo 2022 konec 
tega »korona obdobja«. Zelo 

sem že naveličan mask in vseh 
ukrepov. Rad bi brezskrbno kam 
šel, ne da bi razmišljal, ali imam 

masko v žepu in ali imam vsa 
ustrezna potrdila. 

T. K.T. K.

Rad bi dobil 
kros motor, da bi vozil 

motokros. Ta šport mi je všeč, 
ker je zelo adrenalinski. Zanj me je 
navdušil dedek. Ko sem bil manjši, 
sem vozil Tomos Apn 6, nato Tomos 

ATX. Pred kratkim sem prijatelja 
prosil, če mi posodi svoj KTM Sx 

85, in privolil je. Pisal bom 
Božičku! 

M. P.M. P.
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V letu 2022 bi rad 
šel na veliko zabav. Zabave 
so nekaj najboljšega: lahko 

spoznaš veliko novih prijateljev, 
punc, lahko odmisliš vse skrbi, zlasti 

tiste, ki so vezane na šolo, in se 
sprostiš. In upaš, da te naslednji 

dan ne boli glava.

T. L.T. L.

  
Če bi lahko izbral 

samo eno željo, bi bila, 
da bi imel svoj ansambel. 

Harmoniko igram že dobrih 5 let, 
glasbeniki so tudi moji stari starši. 

Za narodno-zabavni ansambel 
moram najti torej še kitarista, 

bas kitarista, trobentača in 
kontrabasista.

N. Š. N. Š. 

Želim 
si, da bi slabo 

pustili v preteklosti 
in se pripravili na 

prihodnost, v kateri bi lahko 
normalno živeli, v miru, 
harmoniji in ljubezni.

K. A.K. A.

Februarja 
imamo praktično 

usposabljanje pri delodajalcu, 
plačano dobimo 5,3 evra na 

uro. S tem denarjem si bova kupila 
poslovno obleko. Na AliExpressu si 

bova kupila tudi ponarejeno uro Rolex, 
da bo najin outfit popoln, saj si želiva 

vsaj za en dan biti šefa.

E. P. in K. Z. E. P. in K. Z. 

Ker sem 
letošnje šolsko leto 
slabo začel, si želim, 

da bi bilo naslednje leto 
zame uspešnejše. 

D. K.D. K.

Nič 
materialnega. 

Želim si zdravje, 
zdravje in še enkrat 

zdravje!

E. P.E. P.

Avtorica: Barbara Kukovec Avtor: Ferizi Fisnik Avtor: Jan Falež
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