
 

 

 

 

 

ŠOLSKI E-ČASOPIS 

2022 
 

 

 

 

S E   A EKO O SKA  S O I  E A I  
  A  E A ŠOLA

Š K A  



VSEBINE, KI JIH ZAJEMA E-ČASOPIS 2022: 

 

 

 

DOGODKI 

Tedni vseživljenjskega učenja in Parada učenja 

Znam, torej veljam 

Več znanja za več turizma 

Projektni teden: Izdelava sivkinih krem, Obisk Centra trajnostne mobilnosti Kranj 

Kulturni dan, posvečen trajnostni Evropi 

Aktivno državljanstvo: Mednarodni dan demokracije 

Medgeneracijsko sodelovanje 

U E  IŠKI KO IČEK 

Likovna snovanja 

Pesmi 

Sanjski frizerski salon 

Literarno-ustvarjalno druženje – V objemu (za)misli o ljubezni in življenju 

PROJEKTI, V KATERIH SODELUJEMO 

OBJEM (Kadar spodbuda postane izziv …) 

VSUO 

Pripravljeni za 21. stoletje 

Načrt za gradbeništvo  

Dekleta v gradbenih poklicih 

POTOVANJA I  ŠPO   E AK I  OS I 

Avtomobilistična Italija 

Mobilnost (Nadgradimo znanje z izkušnjami 3) 

Športni dnevi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOGODKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN PARADA UČENJA  

Tedni  vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju TVU) so potekali od 9. 5. do 12. 6. 22, Parada 

učenja pa 25. 5. 2022. Na TVU smo sodelovali z dogodkoma Pilates in Body balance.  

V okviru TVU pa smo 25. 5. 2022 sodelovali na Paradi učenja, ki se je odvijala na Planini. 

Dogodek je namenjen vsem generacijam, željnim 

učenja. Parado je sestavljalo kar 47 stojnic z različno 

rekreativno, prehransko, zdravilno, duhovno in 

storitveno ponudbo. Pester in zanimiv je bil tudi 

spremljevalni program, ki se je dogajal skozi ves dan 

na glavnem odru. Predstavili so se vrtci, različne 

športne skupine, organizacije starejših občanov 

(pevski zbori, folklorne skupine, rekreativne sekcije 

ipd.).  

Kot šola smo se predstavili s stojnico vseh poklicev, za katere izobražujemo, z delavnico Kitke 

na tisoč in en način ter z dvema plesnima točkama: skupina frizerjev s točko Chocholate  in 

Petja Florjanič ter Amra Kostić s trebušnim plesom Zikrayet. 

Špela Mihelčič, koordinatorica TVU 

 

       



ZNAM, TOREJ VELJAM 

Konec maja smo organizirali dogodek, ki je povezoval poslovne ideje, kreacije dijakov ter 

delodajalce. Na šoli si že vrsto let prizadevamo razvijati podjetnost in spodbujati podjetništvo. 

Predvsem si želimo, da bi dijaki pridobljeno teoretično znanje prenesli v čimbolj avtentično 

izkušnjo. 

Celoten dogodek predstavitev dijakov je spremljalo vodilo – pogled v lepšo prihodnost. Skozi 

oči babice povezovalke programa (prof. Metke Hegler), ki je svoje poglede na življenje 

humorno primerjala z današnjim, je svoje delo predstavilo šest skupin dijakov.  

 

Pod vodstvom prof. Jane Jemec so dijaki izhajali iz vizije preoblikovati učilnico tako, da bo 

postavila dijaka v svoje središče. Uredili bi računalniško učilnico, ki bo spodbudno in 

optimistično naravnana na dijake, da bodo z veseljem opravljali svoje delo. Dijaki so zasnovali 

učilnico, kjer se bodo dobro počutili in dodatno razvijali dobro mero radovednosti, 

odgovornosti in samostojnosti. 



Dijaki prof. Gabrijele Jošt so oblikovali projekt Modra soba. Modra soba je skupen kotiček na 

šoli, namenjen druženju, učenju, uživanju, sproščanju ... Dijaki so izdelali načrt in se tudi fizično 

lotili dela. Po skupinah so si razdelili delo: skrb za čiščenje prostora, napeljava novih oz. 

dodatnih inštalacij, prenova sten in tal, oprema prostora in promocija.  

Pri prof. Nini Hladnik je dijake zmotila gora plastenk, ki kot odpadek konča večinoma tam, kjer 

zanesljivo ni prostora zanjo. A kako to 

omiliti, kako zmanjšati ta odpadek? 

Morda je rešitev za to stiskalnica? S tem 

in vsemi zapleti celotnega postopka so 

se spopadali dijaki in iskali ter našli 

rešitev. 

Dijaki pri prof. Luku Zazvonilu so se lotili 

opremljanja učilnice. Pripravili so načrt, časovni in stroškovni plan. Podjetjem so poslali 

različne ponudbe za donacije. Na koncu so učilnico opremili z materialom, ki so ga prejeli, 

nekaj pa so tudi sami izdelali. Dijaki so se naučili osnov risanja preprostih objektov za 3D 

tiskalnik. 

Pri prof. Aninu Severju so projekt zastavili zelo ambiciozno. Z velikim navdušenjem so začeli s 

projektom združitve sejne dvorane z razredom v prizidku. Po končanih meritvah so prikazali 

shematski 3D model z vrisano programsko shemo dejavnosti. Računalnik so uporabljali kot 

orodje (program CorelDraw) in ne kot nadomestek razmišljanja.  

Dijaki so se pod mentorstvom prof. Janeza Černilca predstavili z raziskavo Naravna kopališča 

ob pisateljski pešpoti po Sloveniji. Predstavili so nam tudi kviz Ugani, kje leži. Vsak obiskovalec 

se je lahko preizkusil v vlogi poznavalca naravnih lepot naše Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavitve je z nežno melodijo popestrila mlada harfistka Evelina Zazvonil, temperaturo pa 

so dijaki frizerji dvignili s plesno točko Čokolada in se predstavili s kostumi ter z lasnimi 

kreacijami. 

 

Na dogodku so se kot spremljevalni program predstavili tudi dijaki slikopleskarji, ki so 

obiskovalce seznanili z najnovejšimi slikopleskarskimi trendi. 

Delo svojih dijakov je na ogled postavil tudi prof. Jože Verbič z odprtimi vrati pečarske 

delavnice. Obiskovalci so si lahko ogledali izvirne pečarske izdelke in spoznali delo pečarja. 

Ob koncu prireditve je sledila predstavitev delodajalcev, s katerimi šola tesno sodeluje že vrsto 

let. Svoje delo so predstavili Mercator, Gorenjska gradbena družba, Penzel in Frizerski studio 

Tia. Dijaki si želijo še več sodelovanja z delodajalci, saj jim lahko ti s svojimi izkušnjami ponudijo 

potrebno znanje in veščine za reševanje postavljenega izziva. Predvsem pa jih usmerjajo k 

skupnemu cilju ter jim nudijo potrebna sredstva za realizacijo ideje. 

                                                                                                             

Metka Hegler, prof. matematike 

 

 

 

 

 



VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA 

V sredo, 23. 3. 2022, so dijaki 4. a (Žan Brankovič, Rok Bečić, Lara Cergolj in Mark Kutnjak) 

nastopili na sejmu za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria. Letošnja tema je bila Voda in 

zdravilni turizem. Dijaki so nastopili s temo Značilnosti naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti 

po Sloveniji. Izdelali so plakat, ki je krasil stojnico. Prikazoval je zemljevid Slovenije, na katerem 

so bile vrisane točke naravnih kopališč ob Pisateljski pešpoti po Sloveniji. Identificirali so 18 

naravnih kopališč. Obiskovalce so animirali tako, da so morali položiti na slike pripadajoče 

statistične regije. Zmagovalci so prejeli brošuro Značilnosti naravnih kopališč ob Pisateljski 

pešpoti. 

Nastop dijakov na stojnici lahko ocenim kot odličen. Na vseh področjih so dosegli visoko 

kakovost: izdelali so informativno gradivo (plakati, brošura, zastavici), ustrezno so komunicirali 

z obiskovalci in ustvarili spot. 

Janez Černilec, prof. ekonomije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lebinca.com/dokumenti/naravna-kopalisca-ppps-22-2-22-koncna.pdf
https://lebinca.com/slike/stojnica-kopalisca-velika.JPG


PROJEKTNI TEDEN 

V času od 19. do 23. 9. 22 je na šoli 

potekal jesenski projektni teden na temo 

Ogljični odtis in trajnostni razvoj. 

Z dijaki smo obravnavali teme, povezane 

z ogljičnim odtisom in trajnostnim 

razvojem, ter izdelovali različne izdelke. 

Računali smo ogljični odtis ogrevanja, 

svetil in električnih naprav. Spoznali smo, 

kako temperatura prostorov, izbira 

svetil, ugašanje luči in elektronskih 

naprav vplivajo na ogljični odtis. 

Pozornost smo namenili tudi vampirskim 

napravam in razmišljali, kaj lahko storimo, da bi zmanjšali njihovo energijsko porabo. S 

pomočjo rezultatov smo ugotovili, kako lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju. Pripravili 

smo načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa, ki ga bomo upoštevali v vsakdanjem 

življenju. 

Želeli smo tudi spodbuditi 

ponovno uporabo materialov 

in jih seznaniti s krožnim 

gospodarstvom. Iz blaga smo 

izdelali dišeče vrečke s sivko 

in elastike za lase. Dijaki so v 

šolo prinesli ostanke blaga, iz 

katerih smo sešili vrečke in 

elastike. Vrečke smo napolnili 

s posušeno sivko, ki smo jo 

nabrali na šolskem vrtu.  

Elastike so dijaki preizkusili pri izdelovanju frizur. Pri frizerstvu smo iskali recepte za 

izdelovanje preprostih šamponov in mask iz domačih sestavin.  

       

 

 



Dijaki so tudi okrasili staro tablo z različnimi materiali in jo postavili v avlo šole. Tabla je sedaj 

namenjena pisanju pozitivnih in spodbudnih misli.  

Svoje izdelke, ideje in ugotovitve so dijaki ob koncu projektnega tedna predstavili drug 

drugemu. 

Špela Likovič, prof. naravoslovja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izdelava sivkinih krem 

Na šolskem vrtu imamo postavljene visoke grede, ki so bogate z zelišči. Dijaki in dijakinje, ki se 

izobražujejo na frizerski smeri, so ravno zaradi bogastva, ki nam ga nudijo zelišča, zasnovali 

načrt njihove uporabe. 

Že jeseni so obrezali zeli, kot so: poprova meta, timijan, melisa, žajbelj in sivka. Skupaj so 

obrezana zelišča povezali v šopke ter jih postavili v suhi prostor, kjer so se zelišča posušila. V 

času spomladanskega projektnega tedna (25. 3. 22 – Pomladni dan) so se dijaki navdušili za 

domiselno idejo. Pričeli so z načrtovanjem izdelave sivkine kreme. Kar nekaj časa so porabili 

za iskanje ustreznih receptov za izdelavo, saj so želeli, da bi bila krema zasnovana na čimbolj 

naravni osnovi ter ne bi vsebovala umetnih snovi. Tako so se odločili, da poleg sivke uporabijo 

še mandljevo olje in čebelji vosek. Celoten potek izdelave krem v šolskem laboratoriju je bil 

zelo zabaven. Sem in tja so naleteli tudi na kakšno težavo, ki pa so jo složno in hitro odpravili. 

Tako so v tem času izdelali čudovite negovalne in dišeče sivkine kreme za kožo. 

Sandra Zec, prof. kemije 

 

Navodilo za izdelavo kreme 

       Sestavine: 

• jedilna žlica cvetov sivke 

• 200 ml vode 

• 10 jedilnih žlic čebeljega voska 

• 5 jedilnih žlic mandljevega olja 

• čajna žlička kisa 

Priprava: 
Cvetove sivke na grobo zmeljite, prelijte z vrelo vodo ter pustite pokrito stati od 
5 do 10 minut in nato precedite. V vodni kopeli pri majhni vročini stopite 
drobno narezan vosek. Dodajte olje in premešajte. Lonec odstavite s štedilnika, 
dodajte kis in toliko sivkinega čaja, da nastane kremasta zmes. 

 

Recept je povzet po knjigi: SIVKA – LEPO DOŽIVETJE (E. Stadler in I. Wintterlin). 



Obisk Centra trajnostne mobilnosti Kranj 

V tednu med 16. in 22. septembrom 2022 je potekal Evropski teden mobilnosti. Pomena 

trajnostnega razvoja in mobilnosti se zavedajo tudi naši dijaki, ki so v septembru obiskali 

Center trajnostne mobilnosti Kranj (v nadaljevanju CTM). Miha Juvan, predstavnik CTM, je 

dijake informiral o možnostih potovanj na trajnostni način, dijake pa je seznanil tudi s 

storitvami centra (izposoja navadnih in električnih koles, hramba in njihovo popravilo). Dijaki 

so izurili svoje praktične veščine. Naučili so se, kako servisirati kolo in osnove njegovega 

vzdrževanja, kot je menjava pnevmatik. Zaradi dežja dijaki niso mogli voziti e-koles, so pa imeli 

priložnost preizkusiti Kranvaj.  

Ana Penko, mag. soc. 

 

 

Kako lahko prispevamo k trajnostnemu razvoju? 

Žana Kajnih: »Zame trajnostni razvoj pomeni, da imam omogočen dostop do pitne vode, razvoj 

novih metod za izkoriščanje naravnih virov, ozaveščanje o globalnem segrevanju in drugih 

posledic onesnaževanja, organizacija čistilnih akcij ipd. Sama vsakodnevno ločujem smeti in jih 

ne mečem na tla. Prav tako se vozim v šolo z avtobusom, za sabo vedno ugašam luči in tudi 

varčujem z vodo. Pazim na to, da se ne tuširam predolgo.«  

Lotti Klara Kovačić: »Usmerjenost v trajnostni razvoj pomaga človeštvu, da ne propade. Zdi se 

mi pomembno, da se stalno izobražujemo in da se na pot namesto z avtom odpravimo peš ali 

s kolesom.« 

Neja Vončina: »Trajnostni razvoj je nekaj, v kar bi morale biti vpete vse generacije. Zelo veliko 

lahko naredimo z recikliranjem starih stvari, saj jih lahko čez čas na novo uporabimo.« 

Rok Draksler: »Trajnostni razvoj vidim kot skrb, da se potrudimo ohraniti čim bolj čist planet, 

ki bo omogočil kvalitetno življenje tudi naslednjim generacijam. Udeležujem se čistilnih akcij in 

skrbim za okolje, v katerem živim.« 

Jaka Marolt: »Vsakodnevno varčujem z vodo tako, da jo zapiram, medtem ko si umivam zobe. 

Po pranju sadja, vodo, ki mi je ostala, porabim še za zalivanje rož. Pazim tudi na to, da se ne 

tuširam predolgo.« 

Anej Mavri: »Doma se ogrevamo s pomočjo sonca. Ko sonca ni, zakurimo v peči na drva. Če 

ugotovimo, da je v gozdu lubadar napadel drevesa, jih posekamo in odstranimo ter posadimo 

nova. Vozimo se z električnim avtomobilom.« 



KULTURNI DAN, POSVEČEN TRAJNOSTNI EVROPI 

Po končanih krompirjevih počitnicah je kmalu sledil kulturni dan, znotraj katerega so se dijaki 

in dijakinje SESGŠ Kranj odpravili v kino Cineplexx Kranj. Tam so si brezplačno ogledali dve 

dokumentarni oddaji Zadnja generacija in Film o podnebnem planetu. Filmske projekcije je 

omogočil inovativen projekt pod imenom EU Youth Cinema: Green Deal (Mladinski kino EU: 

zeleni dogovor jeseni 2022), ki je posvečen trajnostni Evropi in ki predstavlja zelene cilje 

Evropske unije. Ozaveščanje o podnebnih spremembah in posledicah globalnega segrevanja 

je nujno za vrednotenje in razumevanje Zelenega dogovora EU med mladimi gledalci. 

Prepričani smo, da sta filma vzbudila razmišljanje dijakov in dijakinj o skrbi za naš planet in 

izzivih, ki nas čakajo v prihodnosti na področju energetike in podnebja. 

Ana Penko, mag. soc. 

 

 

   



AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

 

Mednarodni dan demokracije 

Naši dijaki pri predmetu aktivno državljanstvo skozi različne aktivnosti v razredu in zunaj njega 

pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi 

medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih 

integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih 

izzivih človeštva. 15. septembra praznujemo mednarodni dan demokracije. Omenjeni dan je 

za dan demokracije novembra 2007 z resolucijo razglasila Generalna skupščina ZN. Iz tega 

razloga smo uro pri predmetu aktivno državljanstvo namenili razmišljanju, v kakšni državi 

živimo. Svobodni? Demokratični? Pravični?  

Ana Penko, mag. soc. 

 

 

 

 

 



 

Jaka Marolt iz 2. Gb je svoje misli o demokraciji strnil v spodnjo pesem. 

 

Demokracija naša je pravica, 

to v Sloveniji je resnica. 

Vsaka država potrebuje meje, 

zato vsak glas majhnega človeka šteje. 

Svoje politične predstavnike izbiramo, 

da se kasneje večinoma strinjamo. 

Da zakon je sprejet, 

vsak glas za eno je štet. 

Greš na volišča, 

da mogoče na drugo stran premakneš težišča. 

Demokracija je fajna stvar,  

saj ljudem za spremembe je res mar. 

 

 

 

 

 

 

 



Spreminjamo svet na bolje je slogan, ki se drži društva Amnesty International Slovenija. To pa 

je tudi misel, ki nas vodi pri urah aktivnega državljanstva. Iz tega razloga smo društvu poslali 

pobudo, če bi za nas izvedli spletno predavanje o svojem poslanstvu, organizaciji in načinih 

dela. Na naše povabilo so se prijazno odzvali, zato so v oktobru za dijake in dijakinje 2. FA, 2. 

FB, 2. GA, 2. GB, 2. GC in 2. GD izvedli spletno predavanje, kjer je direktorica društva, gospa 

Nataša Posel, razširila glas o zaščiti človekovih pravic. V Amnesty International želijo s 

povečevanjem tega znanja prispevati k razvoju kulture aktivnega državljanstva in posledično 

boljšemu svetu za vse. V spletno srečanje se je vključila tudi okoljevarstvenica, gospa Mateja 

Sattler iz društva Eko Inhovo in dolina Soče, ki je predstavila peticijo za čist zrak v Anhovem in 

Srednjesoški dolini. Gre za peticijo, ki je tudi del letne akcije AI Pišem za pravice.  Društvo EKO 

Anhovo in dolina Soče je bilo ustanovljeno z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki 

onesnaževanja našega bivalnega okolja. Svojemu cilju vztrajno sledijo, saj poskušajo preko 

različnih aktivnosti mlade ozavestiti o zdravju ljudi ter o škodljivih vplivih sežiganja velikih 

količin odpadkov. Poučno in zanimivo srečanje smo zaključili z mislijo: »Vaše besede imajo 

moč. Uporabite jo.« 

 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS)  

Veseli nas, da tudi v letošnjem šolskem letu 

sodelujemo v projektu EPAS (program Šola 

ambasadorka Evropskega parlamenta), 

preko katerega dijake in dijakinje SESGŠ 

Kranj ozaveščamo in izobražujemo o 

Evropski uniji, Evropskem parlamentu in 

aktualnih evropskih temah. V mesecu oktobru smo se koordinatorji projekta srečali v Hiši 

Evropske unije v Ljubljani, kjer smo prisluhnili pogovoru 

med evropskimi poslanci. Ti so razglabljali o 

gospodarskih izzivih, ki so pred nami – iskanje izhoda iz 

energetske krize, spodbujanje aktivnega državljanstva 

med mladimi in boj proti podnebnim spremembam. 

Prijetno druženje smo zaključili z izmenjavo dobrih praks. 

V okviru projekta pa so se naši dijaki in dijakinje udeležili 

tudi spletnega predavanja, kjer so proučili izobraževalna 

gradiva o EU ter dobili navodila za pripravo dogodka ob 

dnevu Evrope, ki ga vsako leto obeležujemo 9. maja.  

Polni zanosa in dobre volje so prvo nalogo v okviru 

projekta že uspešno opravili – v eno izmed šolskih vitrin 

so postavili informacijsko točko o EU.  

 

Ana Penko, mag. soc. 

 



MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – (KI) JE UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN POVEZOVANJE ZA 

ZNANJE 

Osebno zbliževanje in stanovsko prijateljevanje je učiteljici slovenščine Nino Železinger in 

Polono Tomac Stanojev spodbudilo k medkolegialnemu povezovanju ter medrazrednemu 

sodelovanju. Dijaki zaključnega letnika programa ekonomski tehnik SSI so med marčevskimi 

pripravami na poklicno maturo (z)druž(e)no spoznavali, da je medgeneracijsko timsko učenje 

(še bolj) učinkovito, kratkočasno in zabavno. 

Kdor daje, tudi prejema, in ko/če (pri)dobiš, tudi deliš … 

Polona Tomac Stanojev, prof. slovenščine 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UMETNIŠKI 

KOTIČEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIKOVNA SNOVANJA 

             

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialke imen – dijaki 2. Gt 



        

     

         

Poslikave obrazov – dijaki 3. Fb 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Portreti obrazov – dijaki 2. Fa 

 

 

 

 

 

 



 

Slutnja mladosti 
Stol. 

Kje sem? 
Diham. 

Ne diha! 
Pokojnost. 

Živim. 
Svetloba sonca. 

Tišina. 
Ni miru! 

In slutnja mladosti. 
 

                                                                                 Marcel Ropret 4. b in Matej Kuštrin, 3. b 
 

 

Ljubezen 

Kamorkoli grem, tam si ti. 
Koraki v daljavi v temni noči, 
srce mi na polno poskoči. 
Vprašam se: »Kaj sva si?« 
 
Vse se zgodilo neke je zime, 
ljubezen na prvi pogled je bila. 
Vse v življenju zelo hitro mine, 
tako nastala rima je ta. 
 
Bodi vedno na istem naslovu, 
mogoče nekoč poiščem te spet. 
Spomni se najine vožnje v predoru 
in mojih besed: »Kako si prelep!« 
 
Tako minila ljubezen je najina, 
na koncu postala je zlo. 
Ko me vprašajo, kaj si želim, 
jim odgovorim: »Ko le ponovila bi zima se ta.« 

 
Ana Nikolić, 4.b                                                                                                                              

 
  Lara Prača, 2. b                                                                           

                                                                                   
 

 

 

 

 



Sanjski frizerski salon 

Dijaki, ki so si za svojo poklicno pot izbrali poklic frizerja, v prvem letniku pobliže spoznavajo 

frizerski poklic. Poleg vseh kompetenc, ki jih ta poklic zahteva, pa dijaki spoznajo tudi 

zakonodajne okvirje, ki zajemajo postavitev in delovanje delovnega prostora za frizerje. 

Pomembno je, da so frizerski saloni dovolj veliki, da imajo izjemno dobro regulirano svetlobo, 

da je poskrbljeno za dobro prezračevanje, pomembni so tudi materiali, ki jih uporabimo za tla 

in stene. Ker smo želeli malce popestriti ta del učnih vsebin, smo se z dijaki dogovorili, da bodo 

poskušali narisati svoj sanjski frizerski salon. Nekatere dijakinje so se odločile in skicirale tudi 

načrte kozmetičnih salonov, dijaki pa so povečini načrtovali brivnice za urejanje moških pričesk 

in brad. Nastale so krasne skice sanjskih salonov. 

Sandra Zec, prof. kemije 

 

 

 

 

 

 

        

                                            Luka Atanasov, 2. Fa                                                 Ana Mesec, 2. Fa 

 

                                               Ema Puškar, 2. Fa                                            Patricia Štempihar, 2. Fa 

 

 



       

                                              Neža Jeglič, 2. Fb                                             Manca Dolinar, 2. Fa 

 

 

                                                                                                            Nirvana Aldžić, 1. Fb 

 

 

 

 



V »objemu« (za)misli o ljubezni in življenju 

  
Literarno-ustvarjalno druženje, s katerim smo učitelji in dijaki dejavno in povezovalno obeležili 
Prešernov dan, smo zasnovali kot priložnost in uresničili kot izziv za simbiozo učenja in znanja, 
življenja ter sodelovanja. 
  
Dijaki so ob premišljeno izbranih slovenskih pesmih in mislih domačih ter tujih avtorjev tvorno 
razmišljali, (do)miselno (po)ustvarjali in spontano razvijali sporazumevalno zmožnost ter 
krepili pripadnost šoli, kulturi in skupini. 
  

Sodelovanje za znanje, učenje za življenje! 
Polona Tomac Stanojev, prof. slovenščine 

 

 
 
 

Aplikacija Wheelofnames z (iz)branimi 

pesmimi 

 

                      Elma Bajramović, 2. AT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepljenke – skupinsko delo dijakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blend Kabashi, 4. Gt 



 

Domen Pleško, 4. b 

     

                   Vasilije Dasić, 2. A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobarvanke za odrasle 



 

 

 

 

 

 

 

 

Knjižna kazala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledarji lepih misli – skupinsko delo dijakov 



 

Tabla lepih misli 



 

 

SODELOVANJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI, V KATERIH SODELUJEMO 

KADAR (S)PO(D)BUDA (P)OSTANE IZZIV, JE MOTIV OBET, ŽELJA DOSEŽEK, PRIČAKOVANJE 

OBVEZA IN STREMLJENJE  ZAVEZA ... 

(Šele) če/ko učitelji razmišljajo homogeno, (so)delujejo pobudno in inovativno, zaradi česar so 

večinoma tudi dijaki bolj in dovolj zavzeti, ustvarjalni ter povez(ov)a(l)ni.  

S priložnostnimi (ob)šolskimi dogodki, kot so npr. bralno-literarna druženja, ki so po 

horizontali medvrstniška in vertikali medgeneracijska, se − ko/ker lahko od blizu in na daljavo 

dejavno in tvorno sodelujemo − sočasno in sčasoma tudi vsestransko združujemo ter 

zbližujemo.  

Če, kar povezuje, zavezuje, tudi (p)ostaja bolj(e), več in dlje ...  Zato so nasledki drznejših 

učiteljevih prizadevanj dolgotrajni le/predvsem tedaj, ko se pot in cilj približata tako in toliko, 

da sta, če že ne eno oz. ista, vsaj vedno bolj in zares skup(n)a(j). 

Ker tudi, kar je daleč, lahko (p)ostane blizu, če/ko pobudna ideja preraste v stremljivo 

vzajemno željo in uresničljivo realno možnost; sta tudi pouk oz. delo na daljavo sprejemljiv 

izziv in tvorna priložnost za timsko razmišljanje ter dejavno sodelovanje. 

Gradnik bralne pismenosti odziv na besedilo in njegova tvorba, ki smo ga člani ŠPT v 

operativnem načrtu* premišljeno izbrali kot temeljno izhodišče skupnih prizadevanj pri 

razvijanju dijakovih sporazumevalnih (z)možnosti, pa predstavlja dovolj »odprto« ambiciozno 

izhodišče za horizontalno in vertikalno širjenje ter (raz)rast tako realn(ejš)ih (z)možnosti in 

konkretn(ejš)ih pričakovanj kot manj določ(e)nih ter splošn(ejš)ih brezčasnih stremljenj. Zdi 

se, da med njimi je in bo želja ter hkrati potreba po dvigu ravni bralne pismenosti pri 

posameznikih in v družbi, sploh ker ni več tako samoumevna, vse bolj prednostna razvojna 

usmeritev, stalna družbena naloga in človekova vseživljenjska vloga. 

ŠPT SESGŠ Šolskega centra Kranj: 

− Nada Šmid, ravnateljica 

− Nina Hladnik, članica 

− Darja Košnik, članica 

− Julijana Prevc, članica 

− Miha Povšič, član 

− Polona Tomac Stanojev, vodja 

− Sandra Zec, članica 

− Nina Železinger, članica 

 

* Kako s tipološko raznolikimi (ne)umetnostnimi besedili spodbujati razvoj bralne pismenosti? 

(Kako s tipološko raznolikimi besedili spodbujati razvoj bralne (in digitalne) pismenosti s poudarkom na 

motivacijskem in kritičnem branju ter razumevanju in tvorjenju besedil?) 

 

Polona Tomac Stanojev, vodja ŠPT OBJEM 



VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE (VSUO) 

Namen projekta, ki ga izvajamo pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, je 

sistematično razvijanje spodbudnega učnega okolja na ravni celotne šole. Članice projektnega 

tima se usposabljamo na spletnih seminarjih, ki so razdeljeni v obvezne tematske sklope 

(psihosocialni odnosi in vodenje razreda, čustveno in socialno učenje, nezaželeno vedenje in 

nasilje, podpiranje procesov v kolektivu ter načrtovanje na ravni pouka in šole) in izbirne 

module. Pri slednjih smo se odločile za teme, ki se nanašajo na vodenje skupinskih procesov, 

vpeljevanje sprememb, kolegialno podpiranje, integriteto, odnosno kompetenco strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju ter sodelovanje s starši. Seminarji vključujejo razne 

aktivnosti oz. vaje in forume, kamor odlagamo refleksije o izvedenih aktivnostih. Vsebine in 

aktivnosti razvojne naloge VSUO prenašamo na kolektiv (predavanja, delavnice na pedagoški 

seji), vključujemo jih v pouk in interesne dejavnosti. Na eni izmed delavnic smo se pogovarjali 

o integriteti, profesionalizmu, odgovornosti in avtonomiji. Razmišljanja smo zapisali na 

plakate. Od dejavnosti, ki jih izvajamo pri pouku, bi izpostavili aktivnosti pri urah nemščine in 

knjižnično-informacijskih znanj. Pri nemščini so dijakinje govorile o svojih čustvih v nemškem 

jeziku, pri urah knjižnično-informacijskih znanj pa smo se z dijaki najprej pogovarjali o 

vrednotah in dobrih značajskih lastnostih izbranih literarnih junakov. Nato so s pomočjo 

vprašanj opazovali, prepoznavali, odkrivali svoje pozitivne lastnosti oz. pozitivne poteze pri 

drugih. 

Julijana Prevc, članica ŠPT VSUO 
   

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



Maja Filipović, 3. Fb

 

 
                                                                                                                               Empatija – dijaki 3. FB 
 

 
Značajske poteze – zapisi dijakov 3. Fb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIPRAVLJENI ZA 21. STOLETJE 
 

V šolskem letu 2020/21 se je naša šola 
pridružila projektu Ustvarjanje učnih okolij 
za 21. stoletje. Z veliko entuziazma in 
dobre volje smo se vsi profesorji, vključeni 
v razvojni tim, podali k raziskovanju, kaj 
moramo še dopolniti pri svojem delu, da 
bomo pripravljeni za vse izzive, ki nas 
čakajo v prihodnosti. Tekom projekta smo 
s pomočjo številnih dejavnosti največ 
pozornosti namenili izboljšanju podajanja 
povratne informacije.  
Sprva smo v razvojnem timu dodobra 
pregledali vsa dosedanja prizadevanja za 

izboljšanje podajanja kvalitetne povratne informacije in določili aktivnosti, ki smo jih nato 
izvajali. V sklopu planiranih aktivnosti je naš učiteljski zbor obiskal tudi Aljoša Bagola, ki je 
pripravil delavnico Kako biti v redu, z namenom izboljšanja učiteljeve samopodobe in 
sprejemanja samega sebe, saj lahko le učitelj, ki sprejema svoje dobre in slabe lastnosti, 
sprejema takšne lastnosti tudi pri drugih. Poudarek delavnice je bil na podajanju kvalitetne 
povratne informacije z namenom, da se bolje razumemo in smo bolje razumljeni tudi sami. 

 
Čeprav smo v našem učiteljskem zboru v dosedanjem času že naredili pomembne premike na 
tem področju, bomo z ozaveščanjem in tematskimi delavnicami še v prihodnje krepili 
pomembne kompetence, potrebne za učitelje 21. stoletja. 

Miha Povšič, vodja ŠPT UUO 

 

 

 



 

 

 

NAČRT ZA GRADBENIŠTVO 

Projekt Construction Blueprint (Načrt za gradbeništvo), pri katerem sodelujemo že četrto leto, 

se letos zaključuje. V letošnjem letu smo predstavili smernice v obliki učnih gradiv na področjih 

digitalizacije, energetske učinkovitosti in krožnega gospodarstva v gradbeništvu za 

izobraževalne in gospodarske namene. EU se nadeja uspehov na teh treh izpostavljenih 

področjih, ki so v gradbenih poklicih z zamudo prihajala v ospredje. Zakonodaja na področju 

gradbeništva se naglo spreminja, gradbeni delavci pa moramo hitro reagirati in se znati 

prilagoditi razmeram. Trajnostna gradnja in s tem povezani pojmi v razvoju družbe nas vežejo 

k premišljenim metodam projektiranja in gradnje, učinkovitejšim načinom izdelave, porabe in 

predelave materiala ter ustvarjajo nova delovna mesta. Gradbeništvo se je prebudilo, 

industrija s polno paro obratuje, izobraževalne institucije in krovne organizacije na nacionalnih 

nivojih in širše pa poskušamo spodbuditi ljudi, predvsem mlade, da se nam pridružijo, spoznajo 

izzive v stroki, zavihajo rokave, se posvetijo podjetništvu in na posameznih področjih gradbene 

obrti prispevajo svoj delež znanja in spretnosti. Evropa se odpira, tudi preko Erasmus+ 

programov mobilnosti za mlade, dijake, študente, podjetnike in posameznike, ki iščejo nove 

izzive. Evropsko gradbeništvo poskuša danes privabiti v svoja okolja več žensk, saj  razvoj na 

področju digitalizacije in avtomatizacije delovnih procesov danes enakovredno omogoča 

zaposlitev vsem, ki si jo želijo. Zato smo letos določen del projektnega časa posvetili tudi 

promocijski kampanji zaposlovanja žensk/deklet v gradbenih poklicih. V sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornico gradbeništva in industrije gradbenega materiala je 

bilo pripravljenega nekaj gradiva sorodnih priključenih projektov, ki se preko sektorskega 

združenja znanj in spretnosti vzporedno odvijajo in razvijajo. Tako Construction Blueprint 

zajema vse do sedaj izpeljane projekte na področju digitalizacije, energetske učinkovitosti in 

krožnega gospodarstva v gradbeni stroki. 



 
 

Na SESGŠ smo septembra v sklopu projektnega tedna izvedli  petdnevno pilotno izobraževanje 

za mlade bodoče gradbenike. Izmed treh izpostavljenih področij smo največ pozornosti 

posvetili energetski učinkovitosti stavb, dobršen del digitalizaciji, nekaj pa tudi krožnemu 

gospodarstvu v gradbeništvu. Z učitelji gradbenih modulov, s povabljenimi predavatelji in 

projektnimi sodelavci z GZS smo uspešno predstavili izzive, ki nas v gradbeništvu čakajo. 

Spletna gradiva bodo prosto dostopna še naslednja tri leta na uradni spletni strani projekta: 

www.constructionblueprint.eu. 

 

 

   
 

Na izobraževanju je bilo prisotnih 90 mladih bodočih gradbenikov: gradbeni tehniki, zidarji, 

slikopleskarji, tesarji, pečarji. Dijaki so izrazili zadovoljstvo in hvaležnost za predstavitve, ki smo 

jih nadgradili z reševanjem kvizov, s sodelovanjem in z nagradnimi vprašanji, v sproščenem 

vzdušju.  

Najbolj pa so nas razveselili pozitivni odzivi po izobraževanju: »Nova znanja nam bodo koristila 

in olajšala prihodnost v izbranem poklicu.«  

Hvala vam, mladi gradbeniki, da se priključujete stroki! Zahvaljujemo se tudi podjetnikom, 

učiteljem, ravnateljem, izobraževalnim centrom in svetovalnim skupinam, združenjem ter 

zbornicam za sodelovanje in potrjevanje, da smo na pravi poti! 

Igor Pinter, projektni sodelavec 

 

 

 

http://www.constructionblueprint.eu/


Dekleta v gradbenih poklicih 

 
Sem dijakinja tretjega letnika programa slikopleskar-črkoslikar. Veliki večini se to zdi zanimiva 
odločitev, saj v tem programu ni veliko deklet. Za to smer sem se odločila, ker od nekdaj rada 
delam z barvami in si rada »umažem roke«. V razredu se počutim odlično in me ne moti, da 
imam okoli sebe same fante, saj sem tudi odraščala predvsem med njimi. Pouk se ne razlikuje 
od ostalih smeri, le da imamo nekaj strokovnih predmetov, ki pa so zanimivi in nam pomagajo 
pri delu na tem področju, pri samem praktičnem pouku pa usvajamo osnovna znanja in 
tehnike slikopleskarstva. Da sem se odločila za ta poklic, mi ni žal, saj me slikopleskarstvo 
zanima in osrečuje. Zavedam se, da bo z leti ta poklic vse bolj iskan, saj nas ni veliko, ki ga 
znamo opravljati. 

Mojca Krek, 3. Ga 

 

 

Zakaj sem si izbrala tak poklic? Všeč mi je, da lahko vsak prostor spremeniš v nekaj posebnega. 

Zelo uživam pri dekoracijah, saj si lahko veliko bolj ustvarjalen in preizkušaš nove tehnike. 

Program slikopleskar-črkoslikar sem že zaključila, vendar sem se odločila, da bom šolanje 

nadaljevala, saj si želim postati gradbena tehnica. Rada bi se preizkusila tudi v drugih 

gradbenih delih in mogoče v prihodnosti odprla svoje podjetje.  

Klavdija Sodja, 1. Gtpti 

 

 

Že od nekdaj me je zanimalo fizično delo, ki se ukvarja z gradbeništvom. Všeč mi je logistika in 

sestavljanje materialov v neko logično celoto, saj si po končanem delu lahko s ponosom 

ogledujem svoj dosežek. Pečarstvo je že na splošno zelo spoštovan poklic, zato sem ponosna 

na to, da sem dekle, ki jo zanima »moško delo«. Pri delu moraš biti natančen ter spreten in 

ravno to me navdušuje. V tem programu se počutim odlično in komaj čakam, da bom začela 

funkcionirati kot samozavestna posameznica v keramičarstvu. 

Vanessa Dobre, 1. Gb 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POTOVANJA 

IN ŠPORTNE 

AKTIVNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 



AVTOMOBILISTIČNA ITALIJA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled po muzejih je bil super. V Milanu bi 
lahko imeli več prostega časa za 
sprehajanje po mestu, na splošno pa je 
bilo vse odlično. Ogled bi vsekakor 
priporočala vsem dijakom. 

Zoja Markovič (2. Fb) 
 

 

Mislim, da je bilo zelo lepo. Muzeji so mi bili všeč in 
vstopnina ni bila predraga. V muzejih, restavracijah in 
hotelu so bili prijazni, znali so tudi vsaj malo angleško. 
Hotel je bil čist, pospravljen in imeli smo okusen zajtrk. 
Tudi v Milanu je bilo lepo, saj je čudovito mesto. 

Petja Žun (2. B) 
 

Ekskurzija, ki sem se jo udeležila, mi je bila dokaj 
zanimiva. Priporočam jo vsem dijakom, ki so 
ljubitelji novejših avtomobilov in radi potujejo ter 
kaj novega spoznajo. 

Despina Simionova (2. A) 
 



 

 

 

Muzej Ferrari Maranello (Modena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzej Casa Enzo Ferrari (Modena) 

V Italiji sem se imel zelo lepo. Vedel sem, da bo 
dobro, ampak je bilo odlično. Muzeji so bili zelo 
zanimivi. Moj najljubši del ekskurzije je bil Milano – 
čudovit razgled in zelo okusna hrana v restavraciji 
KFC. Upam, da se še kdaj vrnemo. 

Elton Hoxhaj (2. A) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stadion San Siro 

 

Milanska stolnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meni je bilo zelo všeč, iskreno bi šel takoj nazaj. Upam, da 
bo naslednja ekskurzija tako zanimiva, kot je bila ta. 

Nik Pučko (3. A)
 

Izlet v Italijo je bil razburljiv in naporen. Ogledali smo si veliko 
zanimivih stvari o avtih. Najbolj mi je bil všeč izlet po Milanu. Imeli 
smo prosti čas zase in za raziskovanje mesta. Tak izlet bi z veseljem 
ponovila in ga priporočam vsem. 

Kaja Ropret (3. A) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirkališče v Monzi 

Bilo mi je tako všeč, da 

bi kar tam ostal. 

Anes Korać (3. A) 



NADGRADIMO ZNANJE Z IZKUŠNJAMI 3 

V nedeljo, 23. 10. 2022, je skupina petih 

dijakov iz 3. in 4. letnika ekonomskega 

tehnika skupaj s profesoricama Metko 

Hegler in Jano Jemec odšla na Poljsko. 

V okviru projekta Nadgradimo znanje z 

izkušnjami 3 so dijaki odšli na 14-dnevno 

delovno prakso na Poljsko v mesto 

Krakov. Mobilnost dijakov je res lepa 

priložnost, da dijaki pridobijo veliko novih 

izkušenj, ki so tudi povezane s 

samostojnostjo, iznajdljivostjo  in novim 

znanjem iz tujine. Na delovnem mestu usvojijo nove veščine in si izmenjujejo primere dobre 

prakse, spoznajo nove ljudi ter navežejo stike. Prav ta raznolikost dijake bogati in jim da 

nepozabno izkušnjo v življenju. 

Na letališču nas je pričakala koordinatorica Anna, ki je poskrbela za celotno organizacijo prakse 

za dijake pri različnih delodajalcih s področja prodaje, nabave in marketinga. Dijaki so bili 

nastanjeni v svojem apartmaju, kjer so sami kuhali in opravljali tudi vsa druga gospodinjska 

dela. Dopoldne so delali v podjetjih, popoldne pa so raziskovali in si ogledovali različne 

znamenitosti mesta ter si ogledali športne dogodke. 

Krakov je mesto, kjer je na vsakem 

koraku čutiti pridih preteklosti, ki se 

prepleta s sedanjostjo. Zaradi številnih 

cerkev in samostanov v starem 

mestnem jedru mu pravimo 

tudi »poljski Rim«. Mestu  dajejo pečat 

tudi številni študenti, ki študirajo na 

kateri od univerz. 

Tudi midve s profesorico sva imeli čas, 

da sva si ogledali najlepše kotičke mesta 

s kolesom, peš in s tramvajem. Najbolj 

zanimivo je bilo staro mestno jedro, 

največji trg v državi Rynek Główny (Glavni trg) in grad Wawel s prekrasno kraljevo rezidenco. 

Mesto ima številne muzeje, ogledali sva si jih kar nekaj. Še posebej sva bili navdušeni nad 

Zgodovinskim in narodnim muzejem Krakova ter Schindlerjevo tovarno – muzejem, kjer sva si 

ogledali življenje Poljakov med II. svetovno vojno. Ogledali sva si tudi svetovno znani rudnik 

soli Wieliczka. 

Pet dni na Poljskem je hitro minilo. Profesorici sva se vrnili domov, dijaki pa so še en teden 

preživeli na svojih delovnih mestih in se vrnili sami nazaj. 

Jana Jemec, profesorica ekonomije 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rudnik_soli_Wieliczka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rudnik_soli_Wieliczka


 

                  Ob prihodu na letališče v Krakovu                                                   Na delovnem mestu 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na delovnem področju sem se naučila marsikaj novega in 

zanimivega, kljub temu pa sem spoznala Krakov. Vsak dan smo 

se po delu odpravili pogledat kaj zanimivega – stari del mesta, 

galerije, grad in vse druge lepe kotičke. Spoznala sem tudi 

navade prebivalcev ter njihov način življenja in opazila, kako se 

vse razlikuje od naše države. Všeč sta mi bili tudi svoboda in 

odgovornost, ki smo ju imeli. Vse to mi bo ostalo za vedno v 

spominu, saj je bilo to zame nepozabno doživetje. 

Nuša Ribnikar, 3. A 
 

S sošolko sva prejela možnost opravljanja prakse v podjetju Peak11. 

Podjetje je specializirano na področju razvoja spletnih strani in 

izdelave aplikacij. Po uvodnem spoznavanju zaposlenih in podjetja 

nama je bila dodeljena naloga analize konkurenčnih podjetij. V času 

najinega bivanja v Krakovu sva živela še s tremi dijaki  4. letnika v 

najetem stanovanju. Upoštevati smo morali splošna hišna pravila, 

sicer pa smo bili čisto neodvisni in smo si samostojno organizirali 

prosti čas. Tako smo si ogledali staro mestno jedro, muzeje in druge 

kulturne ustanove. Izmenjava mi je prinesla mnogo novih izkušenj 

in poskrbela za lepe spomine. Dala mi je možnost samostojnega 

odločanja pri premagovanju vsakdanjih izzivov.  

Žiga Čanadi, 3. A 

 



ŠPORTNI DNEVI 

 

                                  Pokljuka in Bohinj (1. SSI) 

 

Krvavec (4. SSI in 2. PTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSTOLOVSKI PARK KRVAVEC 

• Enkratna izkušnja, ki bi jo priporočal vsakomur. 

• Imeli smo se odlično, predvsem nepozabno! Pozabili smo 

na šolo, teste, ki prihajajo, in se prepustili norostim. 

Definitivno je bil to športni dan, ki je zabeležil srednjo 

šolo. 

• Hvala, hvala – tega športnega dne ne bom nikoli pozabil. 

• Bilo je zanimivo, čeprav se bojim višine. 

• Zame je bila to nova izkušnja. Lahko bi trajalo malo dlje. 

• Veselili bi se še kakšnega podobnega športnega dne. 

• Svež zrak in prelep razgled sta športni dan pozitivno 

popestrila. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka Koper in Slavnik (3. SSI in 1. ter 2. PTI) 

 

 

• Športni dan se mi je zdel zelo zanimiv, saj je bil drugačen od ostalih. 

Marsikdo je prvič v življenju preizkusil nekaj novega (plezanje, vožnja 

s trikolesniki …). Želim si še več takih dni. 

• Zanimive aktivnosti in lepo okolje so pričarali odličen športni dan. 

• Športni dan mi je bil zelo všeč. Na voljo je bilo dovolj atrakcij, 

primernih za naša leta. 

• Po dolgem času smo imeli zelo zanimiv športni dan. Takšnih bi radi 

imeli še več. 

Dijaki 4. A in B 

 



 

 

 

IN ZA KONEC … 

PRAZNIČNO 

VZDUŠJE NA 

SESGŠ 
 

 

 

 



 

Novoletno smrečico so okrasile in okraske izdelale dijakinje iz 4. A  

(Hana, Eva, Manca in Martina). 

 



 

Izdelovanje voščilnic za Dom upokojencev Kranj 

                

 

 

 

 

 

Lepe misli in voščila za profesorje (izdelali dijaki iz 1. Gt) 

 

 

 

 

 

 

Obeski za profesorje (izdelali dijaki pečarji) 



Rišem hišo lepe pesmi, 
rišem jo na srčno stran, 

rišem s čopičem ljubezni, 
z barvami pričakovanj. 
Rišem fino tanko črto, 
ki gre prek ovir in zla 

v pokrajino, vsem odprto, 
tja, kjer sreča je doma. 

Rišem v hiši drobno ptico, 
ki ima srebrni glas 

in oznanja z njim pravico 
vsemu svetu za vse nas. 

Rišem, rišem, ne dorišem, 
rišite zato še vi, 

da skup pridemo do hiše, 
kjer bo dom za vse ljudi. 

(Tone Pavček) 
 

 

 

Zgodba leta 2022 se počasi zaključuje, zato vas vabim k pisanju nove.  

Zahvaljujem se vsem profesorjem, ki s svojimi prispevki delite z nami dragocene izkušnje, in 

dijakom, ki soustvarjate in vedno znova dokazujete, da znate leteti s krili domišljije. 

Rišimo, ustvarjajmo in pišimo skupaj tudi v letu 2023! 

 

Zbrala in uredila: Nina Železinger, prof. 


