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šolski cajtng Srednje šole Slovenj Gradec in Muta

TRENUTEK AKTUALNOSTI 

                http://www.sc-sg.si/srednjasolasgmuta/

najdete nas tudi na Facebooku 
https://www.facebook.com/pages/Srednja-%C5%A1ola-Slovenj-Gradec-in-

Muta

OBVEZNO BRANJE

učbeniki, delovni zvezki, zvezki
plus ena knjiga po lastnem izboru

KAZALO 
 

2 šefi dijaške, projektno delo
3 intervju, utrip
4 - 5   comenius
6 uspehi, zabava

 
 
        
7 projekt - pozor(!) ni za otroke
8 strokovne ekskurzije      
9         strokovna ekskurzija
10 pa malo še v kuhinjo, lepotni kotiček
11 šport, horoskop
12       dijaške, fazaniranje

Pa res … Veselim in smejim se … 
1/13- Prva številka šolskega cajtnga, torej Odbitka, v tem šolskem 

letu je pred nami. 
Ta izdaja je pravzaprav zgodovinska - je prva številka naše nove 

združene šole, Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Prepričan 
sem, da vam bo na notranjih straneh padla v oči vsa raznolikost 

naših dejavnosti in ponujenih programov. Uživajte!
In še … Pravijo, da voščilo velja še ves januar. 

Leto 2013 naj bo prepleteno s pogledom v prihodnost, z željo 
po prijetnem in zadovoljnem počutju in z mnogo ustvarjalnimi 

urami tako pri pouku kot pri številnih izvenšolskih dejavnostih in 
projektih v zadovoljstvo vseh, dijakov, učiteljev in staršev.  

V. d. ravnatelja
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon. 

BESEDA UREDNICE

In tako je spet minilo leto, za njim pa so se zaprla vrata časa, ki so iz 
najtežjih kovin. 
A za njimi vedno nekaj ostane, zato da lahko gradimo in živimo dalje. 
Ostanejo občutki, grenke in sladke misli in tiste mnoge neizpete želje. 
Spet nemočna stojim ter zrem v prihodnost, ki se razprostira v daljave, 
se sprašujem, kaj bodo prinesle daljave časa in hkrati razmišljam o njih. 
In novo leto se problečeno v veliko neznanko vsak dan znova odloča in 
mi krade čas, tako kot mi mnogi kradejo ljubezen... Pa se vseeno še ved-
no lahkotno in udobno, z nasmehom na obrazu spuščam v nov dan, da 
odkrijem, kaj mi prinaša . Tako lepo se je predajati filozofiji lepega in 
koristnega, ki me uči, da je dober človek vedno poplačan. Morda nikdar 
ni slaven, bogat in pretirano spoštovan, ampak uživa v veri, da je postavil 
trde temelje uspeha in njegovo življenje ni bilo zaman. 
In to je ena izmed tistih lepi stvari, ki je podarjena in dokazuje, da 
življenje ni le to, kar lahko vidimo z očmi. 

Dragi dijaki in dijakinje, v letu 2013 vam želim veliko le teh . In ne poz-
abite, najlepše stvari niso zavite in nimajo cene  ! :)

V imenu vseh 
urednica Rebeka



Sem dijakinja 3. letnika programa gastronomija in turizem in že vsa tri leta 
predsednica razreda. Večina izmed vas me že pozna, za tiste pa, ki me še niste 
spoznali, dodajam nekaj malega o sebi.
Skoraj vedno nasmejana, optimistična, glasbenica – igram flavto, včasih tudi 
malce odštekana in, če se le da, vedno pripravljena pomagati prijateljem v 
(takšnih in drugačnih) težavah.
Zavedam se, da je biti podpredsednica dijaške skupnosti prav tako odgovorna in 

pomembna naloga in sem vesela, da je ta čast doletela mene.

Če bo kdor koli imel kakršno koli vprašanje ali željo, me la-
hko vedno poišče. Ne grizem. :)
Vsako stvar se da rešiti, če je le volja in pošten odnos.

Julija

Kot vsako leto, tudi letos na šoli deluje dijaška 
skupnost. V njej je po eden dijak iz vsakega odd-
elka. 
Namen je soočanje različnih mnenj, nove ideje in 
konstruktivne zamisli. S pomočjo te skupnosti na 
šoli (s)teče veliko projektov, ki jih predlagajo di-
jaki. Odločajo se o praznovanjih, prireditvah in 

ostalih podrobnostih, ki delajo šolo kvalitetnejšo. 
In tako je, kot veste, sedaj več šol združenih v eno, imenovano Srednja šola 

Slovenj Gradec in Muta. 
Kot je gospod ravnatelj že večkrat poudaril, si želi, da bi prepoznali drugačnost 
drug drugega in jo šteli v prid predvsem sebi. 
Prav je, da se naučimo shajati skupaj in se navajati na spremembe, teh bo v naših 
življenjih še veliko. 
Tako je naše prvo druženje potekalo 21. decembra, ko smo skupaj jadrali nas-
proti novemu letu, seveda pa si želimo, da bi bilo teh druženj še več.

Rebeka, predsednica DS SŠSGM

M L A D I    F O T O G R A F I ...
V okviru projetne naloge pri predmetu M1 smo si Ines Pantner, Tea Kaltenek-
er, Daniel Epšek ter Aldin Mujić izbrali projektno nalogo, tematika je FOTO-
GRAFIJA. 
Kar nekaj ur smo preživeli skupaj s prof. Polono Moličnik. Predstavila nam je 
vse: od tega, kako nastane pravilna fotografija, znane tuje ter domače 
fotografe in vse do pravilnega uravnavanja svetlobe na 
fotoapara- tu (ISO številka).  Dodobra smo 

spoznali tudi fotoaparat.

Že takoj, ko smo spoznali osnove fotografije, smo prenesli znanje iz teorije še v 
prakso. Odpravili smo se v mesto Slovenj Gradec, kjer so nastale čudovite foto-
grafije.
Kasneje smo spoznali še različne programe, s katerimi obdelujemo slike, torej 
Photo Shop, Photo Filter in Picaso. 

S programi smo uredili nastale slike ter jih razstavili v šolski knjižnici. 

Ines Pantner

Projekt dijakov 4. letnika programa ekonomski 
tehnik - pomagate lahko tako, da prinesete kak 
kos oblačil in pa tako, da sliko delite s prijatelji in 
še koga prepričate, da pomaga.
Ponujamo pomoč najšibkejšim in sodelujemo z 
dobrodelnimi organizacijami. 

Diana, Patricija, Jasna

Naj kot novinec v srednješolskih vodah začnem takole, na kratko, z enim 
stavkom: da sem zelo zadovoljen s srednjo šolo. 
Sem dijak 1. letnika predšolske vzgoje in v tem šolskem letu mi je v razredu pri-
padla vloga predsednika in kasneje še vloga podpredsednika dijaške skupnosti 
Srednje Šole Slovenj Gradec in Muta. To delo mi je všeč in mi ustreza, saj zelo 
rad pomagam in sem zgovoren. Na Muti nas je okoli dvesto dijakov. Prostor 
okoli šole in šola nasploh sta mi všeč, saj me niti malo ne pritegne tisti mestni 
vrvež. Tako učitelji kot dijaki se bolj ali manj trudimo za dobrobit naše stavbe 
učenosti.
Žal pa je sedaj svet naravnan tako, da vsi nekam hitimo in nimamo časa za 
sočloveka, stisk dlani ali toplo prijazno besedo, ki marsikomu pomeni več kot 

kakršna koli materialna dobrina. 
Upam, da nas leto 2013 še bolj poveže in da bomo 
skupaj šli čez vse težave, ki se, žal, pojavijo na poti 
vsakega človeka. 

Da pa ne bom izpadel preveč črnogled, bom na 
koncu dodal verz iz ene Pavčkove pesmi, in sicer: 
»Na svetu si, da greš za soncem in da sam si sonce.«

Rudi Breznik

DOBRODELNOST

ŠEFI DIJASKE

PROJEKTNO DELO - EKONOMSKI TEHNIK
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INTERVJU

V decembru sva se Staša in Marina, dijakinji 4. A 
programa predšolska vzgoja opogumili in za intervju 
prosili od 1. 9. 2012 našega novega ravnatelja g. Ber-
narda Kresnika. Naj poveva, da sva bili kar malce 
živčni, a že kar na začetku je negotovost izginila in 
beseda je stekla …

1. Se vam združitev treh šol oz. večih programov 
zdi prednost ali slabost? Zakaj?

Ko se šole združijo, torej dijaki in 
učitelji, se mi to zdi vedno in 
predvsem prednost. Tako se 

rodi večji možganski »trust«, učiteljski in dijaški, kar 
prinaša seveda boljše rezultate in boljše vzdušje, veliko 
idej in novih spoznanj, kar samo izobraževanje lahko 
samo bogati in nikakor ne more škodovati.

2. Ali mislite, da bo združitev šol dobro vplivala na razvoj 
šole in izobraževanja?

Sam sem vedno optimist in sem prepričan, da bo združitev dobro vplivala, kot 
sem že prej rekel ,vse te tri šole, ki so bile prej ločene, so na nek način imele svojo 
tradicijo, svojo zgodovino ,izkušnje na področju pedagoškega dela. Ob združitvi 
pričakujem predvsem sinergijski učinek ,kajti povezovanje in izmenjava dobrih 
praks lahko samo dobro vpliva na učitelje, v prvi vrsti pa na dijake.

3.  Kaj si kot ravnatelj srednje šole Slovenj Gradec in Muta načrtujete, 
da boste storili oz izboljšali v tekočem šolskem letu?

Eno šolsko leto je kratek rok. Gledati moramo na dolgi rok. V prvi vrsti gre 
predvsem za to, da se skušamo povezati dijaki in učitelji. To je proces povezave, 
ker je vsaka šola imela svojo logiko, svoj način dela, sedaj pa moramo skupaj 
peljati skupno zgodbo. Izboljšave seveda bodo!

4.  Letos smo imeli združeno novoletno zabavo z vsemi programi. Ali si 
v prihodnjih letih obetate še katere skupne dogodke? Katere?

Vesel sem, da je ta prvi skupni dogodek, naša skupna zabava,  prvi korak 

k našemu skupnemu delu. V prihodnje na vsak način pričakujem povezavo v 
mednarodnih projektih,  pri ostalih projektih in  povezovanju v regiji in Slo-
veniji. Zelo pomembno je povezovanje učiteljev pri medpredmetnih povezavah, 
saj je ponudba strokovnih področij res izjemna. 

5. Ali so se vaše obveznosti sedaj, ko ste postali naš skupni ravnatelj, kaj 
povečale in kako se vi počutite biti ravnatelj toliko dijakom?

Zagotovo so se povečale. Z veseljem opravljam ravnateljsko funkcijo, ker mi 
dijaki ogromno pomenijo, in ne samo dijaki, tudi učiteljski zbor. Želim si da 
bi se ustvarila harmonija med dijaki in učitelji. Kot veste, je pomembno ,da se 

dijaki v šoli dobro počutijo in da so dobri medsebojni odnosi in, seveda, to 
je temelj ,da smo lahko uspešna šola. Prav na temelju, da se dijaki dobro 

počutijo, lahko potem tudi pišemo lepo zgodbo in vzgojimo in izo-
brazimo vestne, odgovorne osebnosti. To so osnovne stvari, ki so 

potrebne za uspešno življenje dijakov oz. ljudi v prihodnje.

6. Ali se vam zdi urejenost šol dobra? Kaj bi storili glede 
prostorov in okolice?

Nikoli ni tako, da nebi mogli biti boljše. Veliko energije posvečamo temu, 
da bi še izboljšali materialne pogoje, čeprav že zdaj niso tako slabi, na tem 

področju se da ogromno postoriti. Seveda pa ne smemo dajati na prvo mesto 
zgolj materialne pogoje. Na prvem mestu je vsebina, s tem imam v mislih dijake 
in učitelje. Na podlagi tega lahko uspešno delamo, če bomo gledali na ljudi , ne 
pa na prostore in okolje.

7. Kaj bi še želeli sporočiti dijakom?

Kot sem že omenil ,želel bi, da se v šoli dobro počutijo. Zakaj? Ker če bo dobro 
počutje med dijaki in učitelji, potem se v noben trenutku ne bojim za uspeh 
le-teh. Ker če dijaki z veseljem hodijo v šolo, lahko izkoristijo svoje kapacitete, 
ki jih imajo ogromno, samo na pravi način jih je treba povezati, da na koncu 
pride do tega, kar si na nek način vsi želimo. Verjamem v dijake, zaupam in 
na nek način s pozitivnim razmišljanjem gledam na prihodnost.

        
       Staša, Marina

UTRIP

SODELOVANJE NA MIROVNIŠKEM FESTIVALU - 21. septembra 2012 smo 
se prvič v javnosti predstavili kot enotna Srednja šola Slovenj Gradec in Muta.
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COMENIUS 

ČETRTO COMENIUS SREČANJE V ROMUNIJI MED 21. IN 28. 
SEPTEMBROM 2012

V okviru Comenius projekta z naslovom DANCE AND FOLKLORE TO STEM 
BULLYING AND VIOLENCE smo se učitelji in dijaki udeležili srečanja v Ro-
muniji v kraju Macin.

Glavna tematika srečanja je bila 
TRADICIONALNI PLESI DRŽAV 

UDELEŽENK, ki smo jih med seboj predstavili na zaključni prireditvi. Naši 
dijaki so zaplesali polko ter zapeli Ob bistrem potočku. 
Tudi sicer je bilo potovanje zelo poučno in zanimivo. Prvi dan smo se ustavili 
v Bukarešti in tam tudi prespali. Ogledali smo si par- lament in osrednji del 
mesta.
V Macinu so nas zelo prijazno gostili naši kolegi učitelji, dijaki 
pa so prebivali pri družinah. Kot ved- no je bila to za nas 
vse zanimiva izkušnja.

PETO COMENIUS SREČANJE V BOLGARIJI MED 17. IN 23. NOVEM-
BROM 2012

V soboto, 17.11.2012, smo se trije dijaki ekonomskega programa in dve dijakinji 
trgovskega programa odpravili na 5. Comenius projekt, ki je potekal v Bolgariji, 
v mestu Kozloduy. Glavna tema tega Comenius projekta pa je bila tipična hrana 
posamezne države. Ker bi bila pot iz Slovenije do Bolgarije predolga, smo se 
med potjo ustavili v Beogradu. Tam smo eno noč prespali, naslednje jutro pa 
smo se odpravili v Bolgarijo. Iz Srbije do Bolgarije smo se vozili napornih 8 ur, 
po zelo neurejenih cestnih poteh.
Že takoj na prestopu meje Srbija-Bolgarija, smo opazili očitno razliko v urejen-
osti naših Slovenskih mest in med njihovimi – Bolgarskimi mesti. Revščina nas 
je spremljala na vsakem koraku, ampak kljub temu smo komaj čakali, da prisp-
emo v Kozloduy, da spoznamo ljudi, njihovo kulturo, običaje, hrano…
In res … kmalu smo prispeli na cilj, kjer so nas z odprtimi rokami 
pričakali naši gostitelji. Lepo je bilo videti tisto navdušenje v 
njihovih očeh ob našem prihodu. Po hitrem spozna-
vanju na avtobus- ni postaji smo se odpravili 
domov, k družinam naših gos-

titeljev. Tudi tam so 
nas vse lepo sprej-

eli in nam nudili 
udobje. 

Zvečer pa smo se vsi gostje in gostitelji zbrali, da se vsi skupaj še bolje spoz-
namo. Tako so potekali vsi večeri do zadnjega dne. Čez dan pa smo bili v šoli ali 
na izletih. Ogledali smo si mesto Veliko Trnovo, jamo Ledenika, rezidenco nek-
danjega bolgarskega predsednika in ladjo Radetzki, na kateri je muzej. Spoznali 
pa smo tudi tipične jedi vseh preostalih šestih držav (Bolgarije, Estonije, Turčije, 
Italije, Romunije in Poljske) preko filmov, ki smo jih morali sami posneti doma 
med pripravo tipičnih jedi. Te jedi smo lahko med seboj tudi poskusili, saj je 
vsaka država za nalogo imela, da poleg filma, prinese še nekaj teh jedi. 
Čas v Bolgariji je hitro minil in napočil je čas našega odhoda. V Slovenijo smo se 
odpravili v noči iz četrtka 22.11.2012 na petek 23.11.2012, zaradi dolge vožnje, 
ki je trajala 13 ur. 
Ta projekt je bil res zelo zanimiv, poučen in zares se ga je bilo vredno udeležiti. 
Vedno je lepo spoznati nove, zanimive ljudi in njihov način življenja. Med seboj 
smo navezali tesne stike, za katere se bomo res trudili, da jih ne bomo izgubili. 
Dali pa smo tudi obljubo, katero bomo izpolnili kakor hitro bo možno – ŠE SE 
BOMO VRNILI V BOLGARIJO!

Anja, Tadej, Mitja
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CRAFTING EUROPE
Dobili smo uradni logo našega projekta Crafting Europe
Izmed 16 predlogov (vsaka država je prispevala po dva) je bil po glasovanju v 
vseh osmih sodelujočih šolah izbran španski predlog št. 1. Glasovanje pri nas so 
organizirali dijaki 2. letnika, gastronomsko turistični tehnik, še posebej dijakinje 
Ana, Katja, Tina in Urška, ki so se udeležile prve mobilnosti, v mestece Buedin-
gen, v Nemčijo. Tam smo se prvič srečali in preživeli teden dni s partnerji iz 
sedmih evropskih dežel (Francije, Latvije, Nemčije, Romunije, Španije, Švedske 
in Turčije). V naslednjih dveh letih pa se bomo videli še večkrat, in sicer na vsaki 
šoli. Hvala vsem, ki ste se udeležili glasovanja.

Izbrani logo je nastal v Španiji

MOBILNOST - BÜDING-
EN, NEMČIJA (2. 12. – 8. 12. 
2012) 

Pot nas je vodila najprej do 
železniške postaje v Celovcu, 
kjer smo se v nedeljo zjutraj 
usedli na vlak, ki nas je mimo 

visokih avstrijskih gora peljal najprej do bavarske prestolnice, Münchna. Koma-
jda smo ujeli naslednji vlak do Frankfurta na Majni, največjega mesta nemške 
zvezne dežele Hessen. Tam smo še drugič prestopili in se z lokalnim vlakom 
pripeljali do mesta Gelnhausen, kjer so nas že čakali prijazni gostitelji in nas 
odpeljali do cilja naše poti, srednjeveškega mesteca Büdingen.

Naslednje jutro so nas svečano sprejeli na šoli, kjer smo se zbrali dijaki in učitelji sedmih držav, ki sodelujemo v 
projektu, manjkala je samo ekipa iz Španije, ki je zaradi slabih vremenskih razmer ostala na letališču v Madridu. 
Pridružila se nam je šele naslednji dan. Po sprejemu so učitelji prisostvovali pri pouku kolegov iz nemške šole, 

dijaki pa so se ob različnih zabavnih aktivnostih spoznavali med 
seboj. 

V torek smo bili svečano sprejeti še v mestni hiši, pri županu mesta Büdingen. Dijaki so potem začeli s pripravljanjem 
predstavitve, učitelji pa so šli na ogled mesta. Glavna tema mobilnosti je bila tesarska obrt in vsaka šola je že pred 
srečanjem s pomočjo vprašalnika, ki so ga pripravili učitelji, zbrala in pripravila gradivo o tem, kako je živela in še živi 
tesarska obrt v njihovi državi. Šole so sodelovale v ekipah po dve in mi smo bili skupaj s Francijo. Odločili smo se, da 
bomo pripravili PowerPoint predstavitev medsebojne primerjave. 

V sredo smo začeli z delom v mizarski delavnici, kjer smo po načrtu izdelovali model lesenega ogrodja hiše, tako 
kot so jih v teh krajih tesarski mojstri izdelovali nekoč. Potem smo se odpravili na izlet v Frankfurt, največje 
bližnje mesto. Po ogledu mesta smo se za nekaj ur ustavili tudi na znamenitem frankfurtskem predbožičnem 
sejmu, kjer smo lahko poskusili njihovo slavno jed, ki jo imenujejo bratwurst in nekoliko spominja na našo 

pečenico, le da je precej daljša, žemljica, ki je priložena, pa je precej manjša od žemljic, ki jih dobiš pri nas. 

V četrtek smo nadaljevali z delom v delavnici, medtem so 
si učitelji ogledali muzej, kjer je bilo vse v stilu petdesetih 
let prejšnjega stoletja. 

Po zaključenem delu v delavnici smo si ogledali tki. likof, 
obred s katerim so nekoč predali novo hišo v uporabo. 

Naenkrat je bil tu že petek, ko so bile vsem udeležencem predstavljene medsebojne primerjave obrti, ki so jih 
pripravile šole v parih. Vsi smo prejeli uradno potrdilo o 
udeležbi, potem pa nas je obiskal še Božiček, ki nas je obdaril. 
S tem je bil uradni del srečanja zaključen in čas za slovo.

V soboto smo krenili na dolgo pot domov. V večernih urah smo 
prispeli v Celovec, od koder smo se po novo zapadlem snegu 
odpeljali v Slovenj Gradec. 

Mobilnosti v Büdingen smo se udeležili dijakinje Urška Keup, Ana 
Košir, Tina Lužnik, Katja Merzdovnik in učitelja Veronika Sušnik 
in Tomaž Šoster.

Med glasovanjem za uradni logo projekta
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USPEHI 

Z Gostinsko-turističnega zbora v Radencih so naši dijaki Barbika Pisar, Urška Klavž 
in Lovro Miler z mentorico profesorico Bernardo Klančnik dosegli odličen uspeh. 

Svoje kuharsko znanje so pokazali tudi ob snemanju kulinaričnih 
oddaj za KOR TV. 

ODLIČNI KUHARJI PRIHAJAJO PRAV Z NAŠE ŠOLE – DRŽAVNI PRVAKI V KUHANJU

UTRIP
PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI in SKUPNA 
ZABAVA OB KONCU 2012 – DJ NEY, ANSAMBEL KNEZ IN TRIO RUDIJA 
BREZNIKA – 20. 12. 2012 v telovadnici šole 
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PROJEKT - EKOLOGIJA

KAMPANJA POZORNI NA OKOLJE

Naša šola se je v letošnjem šolskem letu pridružila kampanji Pozor(!)ni za okolje, 
ki jo 
že tretje leto zapored organizira družba Goodyear Dunlop Sava Tires d.d..
Cilji kampanje so:
•	 Opozarjati	na	nepravilnosti	pri	vsakdanjem	odnosu	do	okolja.
•	 Osveščati	posameznike	o	pravilnem	odnosu	do	okolja.
•	 Spodbujati	posameznike	k	razmisleku	o	tem,	kaj	lahko	za	okolje	ter	last-
no varnost naredijo sami.
•	 Mladim	 postaviti	 dober	 zgled,	 jih	 spodbujati	 k	 EKO	 aktivnostim	 in	
pravilnemu odnosu do okolja.
V šolskem letu 2012/13 v kampanji Pozorni za okolje sodeluje 10 000 dijakov iz 
vse Slovenije in 36 partnerskih organizacij.

Dijaki so skupaj z mentoricov prijavi na razpis pripravili predloge, kako bomo na 
območju šole zmanjšali količino odpadkov. Po podpisu pisma, 12. 11. 2012 se je 
pričel tekmovalni del in izvajanje prijavljenih predlogov. Določili smo ekofrende 
šole. To so dijakinje programa okoljevarstveni tehnik: Špela Škrjanec, Doris Bra-
jnik, Alja Kokalj, Neža Pušpan, Maja Temnik, Vanja Korat, Urška Bricman
Ekofrendi so nekakšni dijaki  ambasadorji projekta Pozor(!)ni za okolje na vsaki 
šoli, ki sodeluje. So posamezniki, ki so zgled sošolcem s svojim do okolja pri-
jaznim vedenjem. Njihovo poslanstvo je osveščanje sovrstnikov o odgovornem 
ravnanju z okoljem. Nasveti EKOfrendov in EKOfrendic so drugim dijakom v 
pomoč pri spoznavanju aktivnosti na njihovi šoli ter problematiki odnosa do 
okolja. 
Naloga EKOfrendov je izvajanje aktivnosti, ki so določene v tekmovalnem delu 

projekta.

Tekmovanje poteka v dveh 
delih: Urejanje ekokotičkov 
in ločeno zbiranje odpadkov. 
Dosledno izvajanje načrta 
vseh dijakov šole nas lahko 
popelje do ekskluzivne na-
grade, ki je namenjena vsem 
dijakom šole (koncert…). 
Ekofrendi morajo o izvajan-
ju poročati s »foto poročili« 

oziroma reportažami, ki jih objavljajo na Facebook strani Pozor(!)ni za okolje.

Predlogi  naše šole za zmanjševanje odpadkov in ozaveščanje dijakov o ločenem 
zbiranju odpadkov
•	 Za	 zmanjšanje	 uporabljene	 količine	 papirja	 na	 šoli,	 bomo	 uporabljali	
čim več gradiva, ki ga nam bodo učitelji pošiljali na razredno elektronsko pošto 
ali obesili v spletno učilnico, ki bo začela delovati v drugi polovici šolskega leta. 
S tem bomo zmanjšali količino uporabljenega papirja in zmanjšali fotokopiranje 
na šoli.
•	 V	 jedilnici	bomo	plastične	kozarce	zamenjali	 s	keramičnimi	 lončki,	ki	

si jih bodo dijaki prinesli od 
doma.
•	 V	 jedilnici	 bi	 zbirali	
odpadke, ki sodijo na kom-
post, ki smo ga postavili že 
lani v okviru tematskih vrtov.
•	 Problematiko	 odpad-
kov in možnosti, ki jih ima-
mo, bi predstavili staršem na 
roditeljskih dnevih.
•	 Na	šoli	bi	organizirali	dan,	na	katerem	bi	 izdelovali	različne	izdelke	 iz	
odpadnih materialov. 
•	 Na	občinskih	dnevih,	kjer	se	s	stojnicami	predstavlja	naša	šola,	bi	prika-
zovali izdelavo izdelkov iz odpadkov in jih prodajali za simbolično ceno.
•	 Iz	odpadkov	bomo	izdelali	maskoto	šole.
•	 Organizirali	bomo	naravoslovni	dan	s	ciljem	čiščenja	okolice	šole.
•	 Na	 obeh	 lokacijah	 šole	 bomo	 postavili	 EKO	 kotiček,	 kjer	 bi	 dijake	
obveščali o načinu ločenega zbiranja odpadkov, recikliranju odpadkov in aktu-
alnih novicah povezanih z okoljevarstvom. Izdelali bi razstavo, kjer bi prikazali 
kateri odpadki sodijo v katere zaboje. Ekokotički bodo okrašeni v skladu z let-
nim časom. Vsak mesec bomo predstavili novo osrednjo temo.
•	 Na	šoli	bomo	bolje	ločevali	odpadke,	kot	doslej.		Dijaki	bomo	iz	odpad-
nih materialov izdelali koše (zaboje) za ločeno zbiranje odpadkov in jih ustrezno 
označili. 
•	 Enkrat	mesečno	bomo	organizirali	 zbiralne	 akcije	 odpadnega	papirja,	
zamaškov, baterij, kartuš…  Dijaki bodo sami izdelali zabojnike za zbiranje. Raz-
redi bodo tekmovali, kdo zbere največ odpadkov.
•	 Organizirali	bomo	zbiranje	odpadnega	tekstila,	iz	katerega	bomo	dijaki	
izdelali ekovrečke, označene z logotipom šole. Vrečke bomo uporabljali pri pro-
mocijah šole, dijaki pa jih lahko uporabljajo za shranjevanje športne opreme.
•	 Dijaki,	 okoljevarstveniki,	 bodo	 po	 vseh	 razredih	 izvedli	 predavanje	 ,	
delavnice ter kvize na temo ločenega zbiranja odpadkov in s tem ozaveščali vrst-
nike.
•	 Na	šolo	bomo	povabili	strokovnjaka	s	področja	ravnanja	z	odpadki,	ki	
bo izvedel strokovno predavanje dijakom v programu okoljevarstveni tehnik.
•	 Dijaki	 v	 programu	predšolska	 vzgoja	 bodo	pripravili	 zanimivo	 igrico,	
kako ločujemo odpadke in jo predstavili v vrtcih v katerih sodelujejo.
•	 Izdelava	zloženke,	ki	bo	obveščala	uporabnike	o	ločenem	zbiranju	od-
padkov. Zloženko bomo razdelili staršem, dijakom in obiskovalcem naše šole in 
stojnic.
•	 Za	dijake,	kadilce,	bomo	postavili	poseben	zaboj	za	zbiranje	cigaretnih	
škatlic ter za ogorke.
Dijaki, ločujete in soustvarjajte eko kotičke in izvajajte naš skupni načrt ter si 
priborite ekskluzivno nagrado za šolo, ki je namenjena vam

Ekofrendice: Doris, Alja, Neža, Špela, Maja, Vanja; Urška
Mentorica: mag. Damijana Meža kem. teh.
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STROKOVNE EKSKURZIJE

V sklopu izobraževalnega procesa je poleg teoretičnih znanj potrebno pridobi-
vati tudi praktične izkušnje. 
Te smo dijaki Srednje šole Slovenj Gradec in Muta v programu ekonomski 

tehnik spoznavali tudi med obiskom matičnega podjetja enega večjih svetovnih 
proizvajalcev bele tehnike Skupine Gorenje v Velenju in njegovega hčerinskega 
podjetja Erico, ki se osredotoča na okoljevarstvene storitve. 

4 ALPSKE DEŽELE

DECEMBRSKA EKSKURZIJA V LJUBLJANO ZA 4. a, 4. b in 4. d

Dijaki 4. a (predšolska vzgoja) in 4. b (okoljevarstveni tehnik) ter 4. d (ob-
likovalke modnih oblačil) Srednje šole Slovenj Gradec in Muta smo se v torek, 
11. decembra 2012, podali na ekskurzijo v Ljubljano.
Ekskurzijo smo izvedli v okviru ur naslednjih modulov: Gospodarjenje s pros-
torom in kakovost tal, Organizacija dela in poslovanje, Psihologija, Pedagogika 
in Modno ustvarjanje.
Okoljevarstveniki so se s spremljevalkama prof. Bukovnikovo in prof. 
Založnikovo najprej ustavili v SIQ – Slovenskem institutu za kakovost 
in meroslovje, kjer so se seznanili s sistemoma ravnanja z 
okoljem ISO 14001in EMAS ter si ogledali laboratorij 
za ugotavljanje nedopustnih elektromagnetnih  motenj 
v okolju. Sledil je obisk v podjetju EKO PRODUKT, ki 

ponuja optimalne rešitve na področju ekogradnje. 
Vzgojitelji so ta čas s spremljevalkama prof. Rapučevo in prof. Merkačevo obis-
kali  Narodni muzej v  Ljubljani, kjer so si ogledali več zbirk, posebno temeljito 
pa tisto o igračah. Ta razstava, ki je po številu eksponatov sicer skromna, a bo-
gata po sporočilnosti, je bila tudi povod za ekskurzijo. 
Obe skupini sta si ogledali tudi novo ljubljansko Opero, navdušeni nad zmoglji-
vostjo tehnike  v novem prizidku in lepoto stare operne dvorane. Kar tri največje 

dvorane pa so nam nato predstavili še v Cankarjevem domu. 
Po kosilu in minutkah oddiha v BTC smo se v večernem 
sprehodu navduševali še nad lepotami prednovoletnih Tro-
mostovja, Tržnice in Stare Ljubljane. 
Ekskurzija na sicer hudo mrzel, a sončen dan nas je obo-
gatila z novimi strokovnimi in poslovnimi znanji, hkrati 
pa smo se sprostili ob ogledu zgodovinskih in kulturnih 

EKSKURZIJA V VELENJE
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STROKOVNE EKSKURZIJE

ČOKOLADNICA ZOTTER - GRAZ, 4. letniki EKT

UTRIP

SMRKCI – IGRICA DIJAKINJ 4. LETNIKA PREDŠOLSKE VZGOJE

Animacija je v turizmu zelo pomembna, saj je brez nje turistični program brez 
"duše". Najprej so pri pouku dijaki 4. letnika programa gastronomija in turizem 
s p o z n a l i teoretične osnove animacije in nato na lastnih primerih 
predlagali različne vrste animacij za različne starostne 

skupine gostov. Upoštevali so tudi različna področja, kot so mini club - animaci-
je za otroke, športne, zabavne, večerne animacije. Trendi v doživljajskem, eko in 
zelenem turizmu, pa tudi v razvajanju in gurmanskih užitkih. 

TEDEN TURISTIČNIH ANIMACIJ
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PA MALO ŠE V KUHINJO ČOKOLADNA RULADA

SESTAVINE:

Za testo:
5 jajc
8 dag jedilne čokolade
8 dag sladkorja
 
Za nadev:
1 sladka smetana
 
Za preliv:
120 g jedilne čokolade
košček margarine
malo mleka

POSTOPEK: 

Zmešamo rumenjake s sladkorjem in dodamo stopljeno in ohlajeno 
čokolado. Beljake stepemo v sneg in ga dodamo masi (mešamo na roke).
Testo damo na namaščen peki papir in pečemo cca. 10 minut na 200 stopinj. 
Ko je testo pečeno, ga obrnemo na delovni pult, ki smo ga prej posuli s slad-
korjem v prahu. Na peki papir položimo mokro krpo, da papir lažje odstra-
nimo. Ko je testo ohlajeno, ga namažemo s sladko smetano, zvijemo v rolado 
in prelijemo s prelivom.

                                                                                        DOBER TEK! 

RAZPOKANI PIŠKOTI

SESTAVINE: 

250 g kokosove moke
120 g čokolade v prahu
100 g zmletih orehov
250 g sladkorja v prahu
3 jajca
sladkor v prahu za "posip"

POSTOPEK: 

 Rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake, kokosovo moko, čokolado v prahu, 
orehe ter sladkor zmešamo in dodamo sneg iz beljakov. Iz mase naredimo kro-
glice, ki jih povaljamo v sladkorju v prahu. Piškote zložimo na s peki papirjem 
obložen pekač in jih pečemo 5 - 8 minut na 200 stopinjah, oziroma dokler piškoti 
ne razpokajo. Ohladimo jih na pekaču.

                                                                                                 Dober tek! 

LEPOTNI KOTIčEK

Ker tudi lasje in koža pozimi potrebujejo posebno nego, ti predlagamo nekaj najenostavnejših 
mask, ki jih lahko narediš kar sama doma.

Hranljiva maska iz medu in olivnega olja
Za eno najbolj enostavnih domačih mask za lase potrebuješ:

- 3 jedilne žlice olivnega olja (za spremembo pa lahko preizkusiš kokosovo olje), 
- pol skodelice medu,
- toplo, suho brisačo.

Priprava
V skledi zmešaj med in olje, tako da dobiš gosto mešanico ter jo, najboljše da s čopičem, na-
nesi na lase. Nato si na glavo povezni toplo brisačo, masko pusti delovati 30 minut, nato speri 
s šamponom.

Takšno domačo masko za lase si privošči vsaj enkrat tedensko, saj odlično poživi lase brez leska.

Mlečna maska za obraz
Mlečna maska je preprosta, učinkovita, namenjena predvsem za utrujeno kožo.

Priprava:
Vzemite dve žlici naravnega jogurta, žlico masla, dve žlici kisle smetane in dve žlici kefirja. 
Vse sestavine dobro premešajte in nanesite na obraz. Izogibajte se področjem okoli oči. 
Masko pustite delovati približno 10-15 minut in sperite s hladno vodo.

Ta maska zmehča, pomlajuje in povrne koži naravno pH ravnovesje, prav tako varuje 
kožo pred negativnim vplivi zimskega zraka.
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LITERARNI PRISPEVKI
PROPAD (čist po Kosovelu)

tičim v žalostnem molu pogrebnih trobent
notranjost života mi razjeda bolest
ko gledam te primitivne primerke subjekta
ki gledajo samo nase in ne pomislijo 
kaj bo zaradi njih v bodočnosti
svet se ruši ker ga vodijo mazohisti 
ki jim je padla morala
medtem ko so vpleteni v kriminalni delikt
kdaj bo končala se ta agonija
kdaj zavladala bosta mir in spokojnost
katerega deležni samo ljudje so v onostranstvu
preveč hitimo preveč nam je padla življenjska etika
nadomešča nas tehnologija in živimo kot paraziti
sami sebi zdimo se reprezentativni
toda mi vsi smo celoma negativni
zavedajte se da sledi nam prepast…

Rudi

VODNAR 
Čaka vas leto polno čustvenih vzgibov in pravilnih odločitev. V drugi polovici 
leta vam lahko pot prekriža oseba, ki vas bo popolnoma prevzela in vam poka-
zala svet v luči, ki je še ne poznate . 

RIBI
Čaka vas veliko uspehov na mnogih področjih, začeli boste razmišljati z glavo 
in ne toliko s srcem, kar bo za vas pomenilo pozitivno spremembo. Kot vodno 
znamenje namreč svoja občutenja nosite tako rekoč  na dlani. 

OVEN 
V letošnjem letu boste naleteli na zanimiv hobi, o katerem niste nikoli prej 
razmišljali in presenečeni ste ugotovili, da vas navdihuje. Bilo bi dobro, da bi 
bili kdaj pripravljeni priznati, da vsega ne zmorete sami in bi sprejeli tudi tujo 
pomoč . 

BIK
Leto bo minilo v znamenju odločitev in sprememb. Ugotovili boste, kdo so 
ljudje, ki vas samo izkoriščajo, in kdo so tisti, ki vas imajo iskreno radi. Trudite 
se nadzorovati svoje ljubosumje, ki vam po nepotrebnem povzroča sive lase. 

DVOJČKA 
Leto bo polno optimizma in ,kot je za vas znano, ljubezenskih trenutkov. Ti vas 
bodo spremljali skozi vse leto, le da bodo bolj usodni tisti, ki jih boste doživeli 
maja. 

RAK 
Postali boste odločnejši. Mnogi boste spoznali, kdo in kaj ste in kaj v življenju 
sploh želite doseči. Veliko se učite iz napak, zato jih letos ne boste ponavljali. Z 
najlepšimi spomini si boste zapomnili poletje. 

LEV
Mnogi boste premagali svojo samozadostnost, ki vas spremlja. Letošnjo leto 
boste v sebi prepoznali čustven vzgib, ki vas bo spodbujal, da bi ljudem začeli 
pomagati. Večkrat boste čutili bolečo željo, da bi komu pripadali. 

DEVICA
V letu, ki je minilo, ste storili kar nekaj napak in letos jih ne boste ponavljali. 
Na podlagi čustev se ne obeta tako veliko, najlepši trenutki bodo v zadnji po-
lovici decembra. 

TEHTNICA 
Planeti napovedujejo veliko sreče na vseh področjih. Posvečali se boste učenju, 
k temu pa vas bo zagotovo spodbujala sreča v ljubezenskem življenju. Druga 
polovica leta bo še posebej ugodna. 

ŠKORPIJON
Leto bo zahtevalo nekaj potrpežljivosti, sploh kar se tiče odnosov, ki bodo na 
začetku leta nekako napeti. Bolje bo po marcu. Če boste nekomu nekaj oblju-
bili, se trudite, da bi držali besedo. 

STRELEC
Novo leto s seboj prinaša veliko življenjske energije in moči. Premagali boste 
mnoge ovire, ki so vas nekoč mučili in se prepustili prihodnosti. Uspeh bo 
zagotovo prisoten na vseh področjih. 

KOZOROG
Leto se bo že na prvi pogled zdelo lepo in ugodno za nove izzive in posebne 
trenutke. To se trudite čim bolje izkoristiti. Položaji planetov bodo vaše 
življenje prikazali v zelo dobri luči, le potrudite se, da boste na življenje kdaj 
pogledali s pozitivne strani .

ŠPORT

HOROSKOP

V sredo, 5. 12. 2012, je bilo v Kopru 
državno srednješolsko tekmovanje v 
JUDU. Našo šolo je zelo dobro zastopal 
ALJAŽ LEBAR, dijak 4. letnika, GTT. 
Aljaž je bil vsa štiri leta šolanja 
zelo uspešen na teh tekmovanjih, 
saj je bil vedno med najboljšimi 
tremi v državi. Aljaž, hvala ti in, 
seveda, ČESTITAMO! 

V četrtek, 10. 1. 2013 je bilo občinsko tekmovanje v odbojki za dijake in dijakin-
je. Dijaki in dijakinje naše šole so z odlično igro premagali Gimnazijo in Srednjo 
zdravstveno šolo in se tako uvrstili na področno tekmovanje. Našo šolo so zasto-
pali: Žan Vrhovnik, Vili Prepotnik, Jure Ranc, Jan Berložnik, Žiga Kokolj, Matic 
Štafunko, Rok Rednak, Klemen Knez in Rok Jambrovič. V petek, 11. 1. 2013 pa 
je bilo področno tekmovanje za dijake v odbojki na Ravnah, kjer so tekmovali 
dijaki Gimnazije Ravne, Srednje elektro in računalniške šole Velenje in dijaki 
Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.V 
enaki postavi so dijaki naše šole osvojili 
solidno drugo mesto na področnem tek-

movanju, za 
kar jim iskre-
no čestitamo. 
D i j a k i n j e 
področno tek-
movanje še 
čaka.

JUDO

ODBOJKA

ODBOJKA 2

V ponedeljek, 17. 12. 2012, so dijaki Srednje šole slovenj Gradec in Muta odi-
grali odbojkarsko tekmo z ekipo učiteljev, ki je v letošnjem letu že osvojila dve 

lovoriki (bili so območni in državni prvaki). V napeti tekmi, polni preobratov, 
so v dramatični končnici nekoliko več zbranosti pokazali učitelji in slavili z 2:1. 
Čestitke tudi dijakom za prikazano igro.
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DIJAŠKE

OKTOBRA SMO NAREDILI RED MED FAZANI

Dialog med dijakom in profesorjem pri pouku angleščine, po testu.
Dijak: "Profesor, če zdaj ne pišem dve, pa ne vem, kako se bomo pogovarjali!"
Profesor: "Ja, če ne bo šlo po angleško, pa po hrvaško!"
Dijak: "Eh, saj tam bi tudi ena dobil."

Stalni gostje na stalnem mestu! Kdo in kje, je zdaj vprašanje.

Mraz naredi svoje. Malo počitka pred napornim delom...

Ponosni dežurni.
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odgovorna urednica: alenka helbl
urednica: rebeka sovič

oblikovanje: nevenka žlebnik, marcelj furman
članki: marina kerčmar, simona božič, taja raztočnik, špela 

smolar, monika bricman, gabrijela holc, anja kager, katja pušnik, 
rebeka sovič, tea kalteneker, ines pantner

naklada: 700izvodov
spletna stran: www.sc-sg.net/srednjasolasgmuta


