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Dober dan, življenje

Življenje, veliko, visoko večno, kličem ti: Dober dan! In ti ponujam roko za 
srečnoskupno vandranje kdove kam.

Čez solzenja, cvetenja, zorenja,na severni in na južni tečaj,v dolino solz in 
na goro vstajenjain zmerom znova k sebi nazaj.

Dober dan, možnosti in dolžnosti, večni up in stalna norost,dober dan, 
mila ptica mladostiin tvoja pesem – dar in skrivnost.

Dober dan, življenje! Silno in milo.Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepečem na uho

besedilo zaljubljenih: Rad te imam!

Izteka se šolsko leto v znamenju Pavčka…
Naj vam življenje prinaša vse najlepše, predvsem pa mirne in doživete 

počitnice….
Ob izteku leta se zahvaljujem in hkrati čestitam za vse doseženo dijakom in 

svojim kolegom.

Ravnatelj Bernard Kresnik

BESEDA UREDNICE

(Odvrgli smo plašče, naslovnice so preplavile zavidljive postave v ko-
palkah, turistične agencije so začele oglaševati sanjske destinacije, 
»tapridni« že nekaj tednov lovijo sončne žarke, medtem ko ostali še na-
prej gulijo šolske zvezke.)
Nedvomno - poletje je že skoraj tu. Za mnoge najljubši letni čas, ker se 
izognejo šoli, za druge, ker si želijo nabrati vitamina D, mnogi imajo 
samo radi svobodno lahkotno uživanje življenja, nekateri pa obožujejo 
odkrivanje morskih globin. 
Vremenoslovci napovedujejo vroče poletje, čeprav se vreme vztrajno 
muha, tukaj je že junij. 
Ker pa vemo, da je šola tik pred koncem, in ste že naveličanji branja, 
pisanja in tuhtanja, smo za vas pripravili lahkotno poletno izdajo 
šolskega cajtnga, poletom skozi polovico šolskega leta, s kratkimi, a up-
orabnimi nasveti kako izkoristiti dolge počitnice, katere knjige prebrati, 
kakšno hrano pripraviti. 
Skratka - vse in še več. 
Želimo vam čudovite, vroče, morske počitnice, polne zanimivih 
dogodivščin, na novo odkritih delčkov sveta, zabavne poletne večere, 
užitke v družbi najdražjih ljudi. Želimo vam, da si napolnite prazne bat-
erije, saj jih boste v prihodnjem šolskem letu še tako potrebovali.
Bodite v soncu in cvetju :) 

V imenu vseh 
urednica Rebeka



V petek, 23.3.2012, so v športni dvorani Slovenj Gradec ponovno odmevali mla-
di glasovi, polnih pričakovanj vsega tistega, kar jih po koncu srednješolskega 
izobraževanja še čaka. Veselimo se torej, mlada nam je duša, se glasita prvi 
dve vrstici slavnostne pesmi Gaudeamus igitur, s katerimi se je pričel nepoza-
ben večer. To je večer, ki smo ga vsi težko pričakovali. In ko končno napoči, 
si malce odpočiješ , po koncu pa se zaveš, da je en in edini, neponovljiv. Nova 
poznanstva, prve ljubezni, zanimivi odmori, zanimive učne ure, skrivnostni 

nasmehi, bežni pogledi, prvi poljubi in prve zabave, prve resnejše težave s starši 
in nekaj najboljših prijateljev za vse življenje. To je utrip srednješolskih dni, ki 
se zaključijo z maturantskim plesom. Po koncu zadnjega šolskega leta pa smo 
dodali k spominom nekaj videoposnetkov, fotografij in kopico lepih spominov.

Verjamemo, da bo ta večer vsem nam za vedno ostal v spominu. 

E4A ET2A

Zaključni letniki

MATURANTSKI PLES
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MEDKULTURNI DIALOG

MLADI    AMBASADORJI  MED KULTURNEGA    DIALOGA

Tako kot mnoge šole, je tudi naša Srednja ekonomska šola, v šolskem letu 
2011/2012, sodelovala v projektu: »MLADI AMBASADORJI MEDKUL-
TURNEGA DIALOGA«.
V ta projekt se je vključilo nekaj dijakov iz razreda E3a, poleg vsega smo obis-
kovali tudi delavnice v Mladinskem centru Slovenj Gradec. Na spletni strani 
šole smo objavili naše predstavitve države, katerih ambasadorji smo.
Za šolski cajtng so povedali, da je ‘’pouk’’ tam potekal sproščeno, zabavno, da so 
si izmenjavali mnenja, hkrati pa osvajali nova znanja.

Torej, KAJ JE SPLOH NAMEN TEGA 
PROJEKTA MED MLADIMI?

Da se med različnimi kulturnimi, ki živijo skupaj, vzpostavijo odprti odnosi, da 
pride do medsebojnega spoštovanja vrednot, izmenjave in vsestranskega prizn-
avanja življenjskih slogov.
Mladi ambasadorji so se povezali tudi s mentorji iz raznih držav, da bi izve-
deli veliko novih informacij o različnih državah. Vse od njihove vere, načina 
življenja, delovnega časa in vse do zabave in njihovih navad.

Ines Pantner

Albanija – Alen, Matic

Alžirija - Tomaž

Francija - Diana

Egipt – Tjaša, Sandra

Švica - Almina

Tunizija - Jaka

Madžarska - Patricija, Jasna Turčija – Teja, Ines

Finska - Mojca, Ana

Gruzija - Aldin
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COMENIUS 

Tudi v tej številki Odbitka 
se oglašam z informaci-
jami o našem mednarod-
nem projektu, ki smo ga 
pričeli lani septembra, 
od tedaj pa smo obiskali 
že dve državi, Turčijo 
in Poljsko. Naj vas malo 
spomnim, naslov pro-
jekta je DANCE AND 
FOLKLORE TO STEM 
BULLYING AND 
VIOLENCE, vanj je 
vključenih sedem držav 

in to so: Italija, Turčija, Estonija, Poljska, Bolgarija, Romunija in Slovenija. O 
našem prvem obisku v Turčiji smo že pisali v prejšnji številki tega časopisa, 
danes pa malo več o potovanju na Poljsko ter o tem, kako smo  letos maja tudi 
mi kot gostitelji skrbeli za naše prijatelje iz tujine.

Februarja smo se tri profesorice z devetimi našimi dijaki z vlakom odpeljale v 
Zorawino, majhno mestece na jugozahodu Poljske. Po izredno toplem spreje-
mu na njihovi gimnaziji so se pričele naše aktivnosti. Učili smo se poljskih ljud-
skih plesov, njihovega jezika, reševali kviz na temo Poljske. Poleg tega smo en 
dan odšli v muzej papirja ter se kasneje v res močnem snežnem metežu vozili s 
sanmi. Kakšna doživetja!

Pa še marsikaj bi se našlo... No, ja, hrana je malo podobna našim enolončnicam, 
zelo radi jedo pesino juho, ki je bila po moji presoji všeč samo moji malenkosti, 
sicer pa imajo podobne življenjske navade kot mi, konec koncev imamo kar 
precej skupnega. Hitro so minili ti dnevi na Poljskem, kjer pa smo poleg gos-
toljubja dobili kar veliko porcijo mraza, pa saj to ni Afrika.

Maja letos pa smo bili gostitelji mi, Slovenci, torej dijaki in učitelji Srednje 
ekonomske šole . Naše druženje s kolegi in dijaki iz tujine 
je trajalo od 7. do 10. maja 2012, no, 

že en dan prej, 
ko so celih devet 
ur zelo različno 
prihajali v 
Slovenj Gradec, 
kjer smo jih 

pričakali z dijaki iz njihovimi družinami. Seveda, 
da ne pozabim omeniti, da so naši dijaki gostili po enega ali celo dva dijaka 
(gospodična Eva Bošnik celo štiri!) celih šest dni. Še enkrat hvala tudi staršem 
za izreden trud in seveda za vso kuharijo...

Kaj smo počeli ob uradnih delovnih dnevih, to je od ponedeljka do petka? Mar-
sikaj. 
V ponedeljek smo jih sprejeli v naši šolski avli, k prijetnemu vzdušju je zelo 
prispevala gospa Almira Rogina, ki je s seboj pripeljala svoj šolski pevski zbor 
MISMOMI s spremljavo tolkal. Super. Hvala, Almira. Po učenju slovenskega 
jezika in izbornem kosilu v Hotelu smo jih peljali malo po mestu, z učitelji pa 
sem obiskala galerijo Perger, nad katero so bili seveda izredno navdušeni. V to-
rek smo bili na Bledu in v Ljubljani, v sredo pa smo po kvizu o Sloveniji obiskali 
še Evropsko vas ter se do večera športno udejstvovali na pikniku. Ker so naši 
dijaki zelo resno vzeli igro nogometa, njihovemu navdušenju ni bil kos profesor 
iz Poljske, natrgal si je ahilovo tetivo, in je bil kasneje doma tudi uspešno operi-
ran. Hvala bogu. V četrtek so naši dijaki zopet blesteli pri predvajanju filmčkov, 
ki so predstavljali šege in običaje posameznih držav. Popoldan pa na delavnice 
iz ročnega izdelovanja papirnatih rož ter izdelovanja malih predmetov iz filca. 
Proti večeru je sledila zaključna prireditev v NamiNovi, kjer smo bili zbrani vsi 
učitelji projekta, ravnatelj, direktorica Šolskega centra, gospod župan in tudi 
starši otrok, ki so gostili prijatelje iz tujine. Vsaka država je pripravila svoj pro-
gram, sledila je izmenjava daril, govori in na koncu še glasba, ko so dijaki vsi 
skupaj igrali in peli...

Menim, da je bilo to tretje srečanje v Sloveniji en sam lep dogodek, poln pozi-
tivne energije in zanosa in dijaki kar niso mogli verjeti, da je bilo vsega lepega 
tako hitro konec. Da ne omenjam pohval staršev, dijakov, kolegov, ampak brez 
tako izjemne ekipe učiteljev (poleg mene še Vanja, Alenka, Darja in Roman) 
nam ne bi uspelo, kot nam je. Hvala vsem in tudi našim enkratnim dijakom.
Še bomo potovali, septembra v Romunijo, ekipa je že skoraj pripravljena na 
nove izzive.
     
     Nataša Uranc, koordinatorica projekta
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MEDNARODNO SODELOVANJE UčITELJEV V PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

V letošnjem šolskem letu je naša šola pričela s sodelovanjem v mednarodnem 
programu Leonardo da Vinci s projektom Evropske dimenzije za kvalitetnejše 
poklicno izobraževanje. V projektu sodelujemo z učitelji srednje šole iz Časlava 
na Češkem, Akademijo Obcholdny.

Namen dvoletnega projekta je vzpostaviti stik med predavatelji sorodnih sred-
njih šol, spoznati nove metode poučevanja, povezanost šol z lokalnimi podjetji, 
kjer dijaki opravljajo obvezno prakso, prepoznati ključne poklicne kompetence, 
ki jih zahtevajo delodajalci v evropskem prostoru, predvsem za delovna mes-
ta, za katere izobražujemo v naših programih... Projekt je namenjen predvsem 
učiteljem ekonomskih predmetov, profesorjem angleškega jezika, računalništva 
ter pravnikom, ki poučujejo v programih ekonomski tehnik, ekonomski tehnik 
- PTI in trgovec.

V letošnjem aprilu se je mobilnosti udeležila prva skupina profesorjev, v kateri 
je sodeloval tudi ravnatelj. Vrnili smo se navdušeni nad gostoljubnostjo, pri-

jaznostjo in seveda nad 
lepoto dežele. Med za-
nimivostmi, ki smo jih 
opazili na Češkem, je 
različno trajanje odmorov 
med šolskimi urami, saj Čehi nimajo le petminutnih odmorov in enega daljšega 
za malico, ampak so ti različno dolgi. Zanimivo je tudi, da češki dijaki ob zvoncu 
ne planejo iz razreda, kot je to navada pri nas, ampak so navajeni počakati, da 
profesor zaključi uro. V dnevniku nismo opazili niti ene neopravičene ure, in ko 
smo o tem povprašali češke kolege, so nas le začudeno gledali. V juniju so nas 
že obiskali češki kolegi, zanje smo pripravili zanimiv delovni program. O tem 
dogodku več v naslednji številki.

Koordinatorica:
Darja Sovinc, univ.dipl.ekon

Ščitniki pred glasnimi dijaki.         
Na vlaku za Prago.
Jih najdete?

Na vlaku za Prago.

Strokovna ekskurzija v tobačno tovarno        
Ogled delovne prakse dijakov
Philip Morris

Ogled delovne prakse dijakov

Na vratih razreda je okno Skupinska slika pred šolo

 

odbitek -5-



NAJ DIJAK – NAJ DIJAKINJA 2012

Dijaška organizacija Slovenije je v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport letos drugič izvedla projekt Naj dijak in Naj 
dijakinja.

Razpis DOS

Tudi na naši šoli smo izvedli izbor… in izbrali Evo 
BOŠNIK iz T3A.

Tudi na naši šoli smo izvedli 
izbor… in izbrali Evo BOŠNIK 
iz T3A.

Polona Moličnik in Eva Bošnik na 
podelitvi v Ljubljani

Podelitev z ministrom in izbra-
nima dijakoma

Tudi naša šola je ekološko osveščena, zato smo se z velikim veseljem prijavili 
na natečaj z namenom, da ohranimo naravo. In izdelali smo trajno vrečko. Iz 
odpadnega materiala (npr. stare majice, kavbojke, prte, brisače,…)smo izdelali 
uporabno vrečko, ki jo lahko uporabimo pri vsakodnevnih nakupih in ostalih 
aktivnostih. Pri izdelavi smo upoštevali uporabnost, izvirnost in privlačnost. S 
skupinskim duhom nam je uspelo izdelati privlačne in uporabne izdelke, ki smo 
jih z velikim veseljem pokazali tudi javnosti. Razstavili smo jih v Sparu, Merkur-
ju in Merkatorju in tako omogočili, da si jih je ogledalo veliko ljudi. S tem smo 
želeli javnosti pokazati, da lahko vsak, za nas neuporaben izdelek, recikliramo 
in ga spremenimo v uporabnega, s tem pa se izognemo nepotrebnim količinam 
odpadkov, ki predstavljajo v današnjem času vedno večje breme.  
Ponosni smo na dijake, ki so si prizadevali za dobro opravljen izdelek in se v 
delavnico aktivno vključili. 
Vrečke so izdelali: Kaja Kedačic, Martina Gerold, Mojca Rošer, Petra Ramšak, 

Jasmina Kotnik in Tina Slemnik. Želimo, da bi 
bilo v prihodnosti še več takih projektov in še 
večje zanimanje s strani dijakov. 

Mentorica Silva Ravlan

DA OHRANIMO NARAVO, SEM IZDELAL VREčKO
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DIJAŠKA OGLAŠEVALSKA SCENA SLOVENIJE

Dijaška oglaševalska scena Slovenije (DOSS) je projekt, pri katerem dijaki s 
pomočjo mentorjev tekmujejo v izdelavi oglasnih sredstev na področju tržne in 
družbene scene, kot so TV oglasi, tiskani oglasi in plakati, radijski oglasi, splet-
no oglaševanje … Tržna scena je namenjena učnim podjetjem oz. poslovnim 
načrtom za promocijo dejavnosti, izdelkov oz. storitev. Družbena scena pa želi 
opozoriti na družbeno problematiko, letos so to bila družbena omrežja:

 Resnični prijatelji ali drugačna resničnost?.

Med več kot 350 prijavljenimi deli, ki jih je ocenila strokovna žirija DOSS, ses-
tavljena iz poklicnih oglaševalcev, smo spet dosegli odličen uspeh: 

Nagrajenki z mentorjema Nagrajeno delo: Sence starih prijateljstev

Tiskani oglas v okviru družbene scene z naslovom Sence starih prijateljstev, ki 
sta jo izdelali Klavdija Vivod in Maruša Krajnc, mentorja Darja Sovinc in Mar-
celj Furman, je dosegla tretje mesto v kategoriji spletnih oglasov.
Komentar žirije: »Simbolni prikaz senc v povezavi s prenosnim računalnikom. 
Je sveže, prepričljivo v svoji celoti.« 

Radijska reklama v okviru tržne scene, s katero so reklamirali čokolado Urškin 
poljub, z naslovom Hočem Urško!, ki so jo izdelali Jasna Pačnik, Matic Štafunko 
in Tomaž Praznik, mentorja Darja Sovinc in Marcelj Furman, je prejela nomi-
nacijo v svoji kategoriji. 

Svečana podelitev nagrad je potekala 4. aprila 2012 v Portorožu.

Mentorica:
Darja Sovinc, univ.dipl.ekon

V sredo 11. aprila 2012 je bila Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica 
gostiteljica 36. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V TEHNIKI PRODAJE. 
Odrezali smo se več kot odlično. Domov smo prinesli kar 6 priznanj. S svo-
jim samozavestnim, prijaznim in strokovno podkovanim nastopom sta se naša 
dva dijaka zavihtela na zmagovalne stopničke. Maša Temnikar je osvojila drugo 
mesto (zlato priznanje) v kategoriji ŽIVILA in je za prvo tekmovalko zaostajala 
le 0,7 %, Mitja Leskovec je osvojil 3. mesto (bronasto priznanje) v kategoriji pro-
daje BARVE IN LAKI. 
Zlato priznanje je domov prinesla tudi Glorija Voh, ki je tekmovala v kategoriji 
MALI GOSPODINJSKI APARATI in ji je tretje mesto v državnem merilu ušlo 
le za 1 %. 

Bera naših rezultatov pa se kar nadaljuje. Klavdija Skutnik je osvojila srebrno 
priznanje v kategoriji tehnike prodaje KONFEKCIJA, Eva Bošnik in Valerija 
Rečnik pa sta prejeli bronasto priznanje za dosežene rezultate v tehniki prodaje 
VELIKI GOSPODINJSKI APARATI IN KOZMETIKA. 
Domov smo tako prinesli dve (2) zlati priznanji, eno (1) srebrno in tri (3) bro-
naste.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!
In da izdam še majhno skrivnost! Naslednje leto je Srednja ekonomska šola 
Slovenj Gradec gostiteljica 37. državnega tekmovanja v tehniki prodaje.

Irena Pirtovšek Mazej, univ. dipl. ekon.

36. DRžAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 
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MLADINSKI fESTIVAL TURISTIčNEGA VIDEOSPOTA

Letos je prvič potekal Mladinski festival turističnega videospota, ki se ga je 
udeležila tudi naša šola. 
Skupaj z mentorjema Darjo Sovinc in Marceljem Furmanom smo posneli 
90-sekundni videospot za promoviranje turističnih znamenitosti Slovenj Grad-
ca. Snemali smo v samem centru mesta. Posneli smo staro mesto jedro, kipe, 
muzeje, cerkev Svete Elizabete, ostanke mestnega obzidja in kolesarsko stezo po 

Mislinjski dolini. Kope in aerodrom Slovenj Gradec smo posneli s pomočjo ze-
lenega ozadja in programa Adobe Premiere Elements 7.0. Vse izseke smo zmon-
tirali in dodali zvočne efekte. Pri snemanju smo se zelo zabavali.
S filmčkom želimo promovirati Slovenj Gradec, da ljudje, ki še niso bili pri nas, v 
90 sekundah spoznajo njegove znamenitosti in čare. Nastal je zanimiv videospot 
z naslovom Razglednice Slovenj Gradca.

Za nagrado smo se udeležili celodnevnega festivala v Moravskih Toplicah. Uživali smo v masažah in kopanju. 
Takšna nagrada se pa res prileže po trdem delu. 

Maruša Krajnc, Klavdija Vivod in Uroš Čoderl, E4a

V četrtek, 15 marca 2012, se je 42 dijakov udeležilo šolskega tekmovanja Evrop-
ski matematični kenguru, ki je na naši šoli potekalo v dveh kategorijah.

V kategoriji B so bronasta priznanja osvojili:
1. letnik: Tanja Glušič  
2. letnik:  Katarina Čurč
3. letnik:  Tomaž Praznik, Petra Ramšak
4. letnik: Sara Mlinar, Zala Naglič, Tomaž Jezeršek, Kaja Lasnik 

V kategoriji C so bronasto priznanje osvojili:
1. letnik:  Klara Baran
2. letnik: Denis Prajdl
3. letnik: Valerija Rečnik 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili Tanja Glušič, Katarina Čurč, Tomaž 
Praznik, Sara Mlinar, Zala Naglič, Klara Baran, Denis Prajdl in Valerija Rečnik.

Odličen rezultat so dosegli Tanja Glušič, Klara Baran in Denis Prajdl, ki so osvo-
jili srebrno priznanje. Denis Prajdl pa se je uvrstil tudi na državno tekmovanje.

Tekmovalcem iskrene čestitke.

Mentorica 
Renata Gradišnik

MATEMATIčNO TEKMOVANJE
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STROKOVNA EKSKURZIJA V LONDON

ZADNJI MEGA žUR

23. februarja smo odšli na šolsko ekskurzijo v London. Zbrali smo se ob 12. uri 
v Slovenj Gradcu in se nato s kombijem odpeljali na letališče v Celovec, kjer smo 
oddali prtljago in se vkrcali na letalo. Po enourni vožnji smo pristali v Angliji. 
Čakal nas je avtobus, ki nas je odpeljal v mesto London. Sobe v hostlu so bile 
˝obupne˝. V poznih večernih urah smo si sami šli ogledat okolico hostla. Ulice 
so bile ozke z visokimi stavbami. Na vsakem koraku so bili lokali, trgovine in 
McDonaldsi. Za nami je bil naporen dan, zato smo se hitro odpravili spat.
 Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na podzemno in se odpeljali do muzeja 
voščenih lutk Madame Tussand. Muzej je zelo zanimiv in poln lutk slavnih oseb. 
Po ogledu smo imeli nekaj prostega časa. Odšli smo na kosilo v McDonalds in 
nato po nakupih na Oxford Street. Oči smo si napasli pri katedrali Sv. Pavla, 
pred katero je bilo veliko protestnikov. Pa znameniti Greenwicha, s podzemno 
do Tower bridge. 
Zadnji dan smo se po sončku sprehodili do Buckinghamske palače, kjer smo bili 

na čajanki s kraljico.  Od daleč smo že videli BigBen in smo komaj čakali, da ga 
vidimo od blizu. In res… V glavnem vavvvvvvvvvv. Naredili smo veliko skupin-
skih slik. Ko smo prečkali most, smo že videli London Eye. Tam smo si privoščili 
sladoled in okusne jagode s čokolado. Nekateri smo šli na megabombastičen 
London Eye, s katerega smo videli širšo okolico Londona. Ostali pa so si šli ogle-
dat akvarijum (see life), kjer so videli delfine, pingvine in ostale morske živali. 
Malo smo se še sprehodili po ulicah, kjer je bilo veliko različnih maškar, potem 
smo se utrujeni in polni zadovoljstva odpravili nazaj v hostel in žurali do poznih 
ur. Zgodaj zjutraj smo se odpravili na letališče.
Bilo je vsekakor nepozabno doživetje. Doživeli smo veliko lepih trenutkov in 
videli lepote Londona in upamo, da jih vidimo še kdaj. 

Ina Kuhelnik, Alja Gumpot, Simon Popič, Tamara Potnik

Bilo je ... v petek 25. 5. ... v gostilni Rogina. Zbrali smo se dijaki, katere generacija 
je itak najboljša: `93. Smo dijaki, ki živimo za žur in za nekaj »odštekanih« ur. 
Skupaj smo se še zadnjič poveselili in seveda kapljico žlahtnega popili. Povabili 
smo tudi profesorje, ki so se z nami žal le v majhnem številu poveselili. Sledila 

je večerja, nato pa žur do jutranjih ur. V spominu nam bo to ostalo, enim bolj, 
drugim bolj malo. Vsekakor je bil ta večer nepozaben.
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KAM MED POčITNICAMI

Tanja Glušič: med počitnicami 
bom uživala in z družino gre-
mo v Podčetrtek.

Tadej Šrajner - sprehajal se bom s svojo 
punco, rolal, odšel bom v Biograd in mogoče 
tudi na Nizozemsko (uaaauuu)

Mitja Kramljak: kam me bo pot 
zanesla, morda Havaji, po vsej ver-
jetnosti pa kar Hrvaška. Seveda pa ne 
bom pozabil tudi na prijatelje.

Gašper Pogorelčnik: igral bom harmoniko, lovil 
ribe, z družino se bom odpravil v Koper.

Rok Potočnik: med počitnicami bom 
ribaril, se družil s prijatelji, z družino 
gremo na otok Krk.

Marina Tomaž: družila 
se bom s prijateljica-
mi, z družino gremo v 
Barbarigo, predvsem 
bom poskusila čim bolj 
uživati in odmisliti šolo.

ZA KNJIGOžERE 

Cecelia Ahern: Na koncu mavrice; Hvala za spomine, 
P. S. Ljubim te...

Tokratno zgodbo Cecelie Ahern pripovedujejo 
"pisma" oz. maili, SMS-i,... Zgodba je predstav-
ljena izključno na podlagi pisem, ki jih osebe 
pišejo en drugemu. Predvsem so to pisma med 
Alexom in Rosie, ki sta najboljša prijatelja že od 
malih nog, vključijo pa se tudi Rosiena mama in 
oče, pa sestra Stephanie in brat Kevin, učiteljica 
Casey iz osnovne šole itd... Tako preko teh pisem 
spoznamo zgodbo Alexa in Rosie.

Jostein Gaarder: Lepotica s pomarančami

Roman Lepotica s pomarančami je sicer v osnovi 
namenjen najstnikom, ampak tudi odrasli ga bodo z 
užitkom prebrali. Delo je kratko, ampak vsebuje ve-
lika vprašanja o smislu življenja in vesoljnem svetu. 
Začne se s preprosto in golo resnico: glavni junak 
Georg pripoveduje kako mu je umrl oče pred 11 leti in 
kako malo se ga v bistvu spominja (ob njegovi smrti 
je bil star 3 leta). Nekega dne pa nenapovedano vsa 
vznemirjena prideta na obisk dedek in babica.

Grenko morje je zgodovinski roman, posvečen vsem ženskam, ki so v drugi polovici 19. stoletja, 
še zlasti pa v obdobju fašizma, odhajale služit denar v Egipt. Gre za t.i. aleksandrinke oziroma 
šandrinke, kakor so si same pravile v narečnem jeziku.

Marjan Tomšič: Grenko morje

Lily Prior: La cucina (ljubezen, kuhanje)

Knjiga je slavospev kulinaričnim dobrotam in ljubez-
ni. Vsekakor nam pocedi sline in zdrami vse čute. Na-
pisana je spretno in vznemirljivo, užitkarsko.
Več preberi na https://www.juliadoria.com/default.cf
m?Jezik=Sl&Kat=04081105&Artikel=257

Cornelia Funke: Srce iz črnila, 
Kri iz črnila, Smrt iz črnila 
(trilogija)
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LITERARNI PRISPEVKI

                      kraja.   Pot od 
                ne                          pekla 
               konca                             pa
              ne                                 do
              ki nima                         raja
                  krog,                     je 
                                kot             

Dominik Mrmolja - Likovna pesem

Kot               zraven

kota               leži.

Matic Rutnik - Pesem

Češnja 
cveti in po pomladi
diši.

Rok Potočnik

Pomlad zelena

v naše kraje je prispela

in nam srca ogrela.

Gašper Pogorelčnik

Vse zopet zaživi,zemlja se ob dolgem spancu
hitro prebudi.

Matic Rutnik 

Poglej v naravo, 
občuti tople žarke
in se nasmej.

Eva Gnamuš

Ptice pojejo,
narava se prebuja,
prihaja pomlad.

Dominik Mrmolja

Pomlad se bliža,
češnja cvetoča nad mano-
a kje si ti?

Karmen Konečnik

Ne vem ali dišiva midva po pomladi
ali ona po nama.

Tadej Šrajner

Na vrtnico,

je sonce zapisalo

pesem o ljubezni.

Matej Kolar

Rožice
zelo lepo pisano cvetijo
lepo je.

Domen Juvan

Poglej, 
pomlad se že prebuja.
Zapoj z njo.

Jasmin Skejić

V vas prihaja pomlad
nas pa razganja misel na vas
oh ta letni čas.

Sara Kordež

Pomlad je prišla,
na vrata potrkala,
končno je zime konec.

Uroš Škrubej

V pomladnem vrtu
so breskve odete v cvetje,
ki siplje rožnato.

Marina Tomaž

Zunaj vse zeleniptički pa pojo svojo pomladno pes-
mico
ja res je lepo.

Anja Belinc
Pomlad
najlepši letni časza nas.

Anja Zakeršnik

V grmovju mačicodmeva žgolenje pticz glasnim dvorjenjem.

Tina Dvornik

Pomladi,

je lepo saj ptički

pojo.
Lucija Ožir

Smeh je pol zdravja

zato se veliko smej,

in jabolka jej.

Miša Štruc Stopar

Jedače 
polna krmilnica, kosovka

povsem mirna.

Mitja Šmon

Kos pride in gre.

Odtis nožice v inju

ostane ves dan.

Karmen Konečnik

 

Gašper Pogorelčnik

Odprimo se v

pomladnem dnevu kot

češnjev cvet.

Anja Globačnik

HAIKU
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OSVEžUJOčE POLETJE

SUDOKU

PREPROST LUBENIČIN SLADOLED : 

Recept za približno 800 ml sladoleda z okusom, ki je takoj prepoznaven.
SESTAVINE
– 600 gramov lubenice
– 40 dag sladkorja
– 100 ml vode
– 3 limone
– 2 beljaka
– 100 gramov sladke rastlinske smetane

Najprej lubenico (pa tudi vsako drugo 
sadje, iz katerega delamo sladoled) do-
bro operemo, nato pa jo narežemo na 
kose. Lahko tudi na večje. Pomembno 
je še, da iz lubenice odstranimo vse 
koščice. Sladoled tako ne bo grenil. Pa 
tudi zmlete peške nimajo dobrega oku-
sa.
Lubenici nato primešamo skuhana slad-
kor in vodo ter tri ožete limone. Doda-
mo deciliter hladne vode in deciliter stepene sladke smetane. Nato dodamo še 
stepene beljake in pustimo maso v najhladnejšem delu skrinje nekaj ur.

JAGODNI FRAPPE:

SESTAVINE
-1/2 l nemastnega jagodnega jogurta
-pol banane
-1/3 kozarca sveže iztisnjenega pomarančnega 
soka
-ledene kocke
Sestavine stresemo v mešalec in mešamo, dokler 
ne dobimo gladke mase. Dodamo 6-8 ledenih 
kock in premešamo!

ŽIVALSKI VRT
Oči, daj mi nekaj denarja, ker bi šla rada v živalski vrt gledat pitona.
Raje vzemi povečevalno steklo in pojdi na vrt gledat deževnike!

MAMA
Mlad ježek se je izgubil v puščavi. Ko se je zaletel v kaktus, je vprašal:
"Si ti, mama?''

Zakaj čarovnice letijo na metlah????
Ker so sesalci pretežki 

Kaj je to?
Podnevi laja, ponoči pa plava?
Taščina proteza 

Fata pere perilo pod slapom. Pa prileti en kamen na Fato in jo ubije.
Mujo pa pravi: »Spet ta vodni kamen. Uničil mi je že tretji pralni stroj.«

Gresta po cesti hladilnik in pralni stroj. Hladilnik povozi tovornjak, pa si pral-
ni stroj zapoje: »Da pralni stroj bo dlje živel, dodaj kalgon.« 

Zakaj se hoče stonogec ločiti od stonoge?
Ker si je za rojstni dan zaželela dokolenke! 

VICI

Ne zamudi priložnosti tega dne, saj se ne bodo nikoli več ponovile.

Poraz premaguj z upanjem, da boš nekoč zmagovalec.

Tudi če ni sončen dan, si ga z lepimi dejanji in malo pozornostjo do drugih na-
redi.

Sreča je nekaj notranjega in ne zunanjega, zato ni odvisna od tega, kar imamo, 
temveč od tega, kar smo.

Resnična skrivnost do uspeha je ljubezen. Dovolj moramo ljubiti sami sebe, da se 
zavemo, da smo vredni uspeha.

Resnično srečen je človek, ki zna povsem natančno presoditi samega sebe.

NEKAJ LEPIH MISLI
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odgovorna urednica: alenka helbl
urednica: rebeka sovič

oblikovanje: nevenka žlebnik, marcelj furman
članki: nina kašnik, alja gumpot, tamara potnik, 

klemen smrtnik, mitja šmon 
horoskop: rebeka

naklada: 250 izvodov
spletna stran: www.sc-sg.net/ekonomska


