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Misel ravnatelja

Z mislijo na lepšo prihodnost našega naroda, mora vsak pri sebi 
postoriti največ, da bomo uresničilo želeno.

V želji, da bi bili vsi dijaki ob koncu šolskega leta uspešni, čestitam 
vsem, za dosežene uspehe v iztekajočem se letu.

Zahvala  vsem učiteljem in ostalim zaposlenim na Srednji šoli 
Slovenj Gradec in Muta za ves trud in strokovnost, ki so jo vlagali 
v svoje delo s ciljem odlične vzgoje in izobraževanja naših mladih.

 
Želim doooooolge in svobodne počitnice!

 

Ravnatelj
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon. 

   BESEDA UREDNICE

Čudimo se dejstvu, da Odbitek izhaja že toliko časa, mi pa imamo vedno 
tooooliko povedati v njem, da komaj zbašemo na strani, ki so nam na vol-
jo. Pa še potem se zgodi, da za katero od tem ni dovolj prostora in jo pač 
enostavno moramo pustiti zunaj. Ker vam bo verjetno kakšen dan izjem-
no dolgčas, vam ostane le to, da vzamete v roke odbitek, ki je od zadnjega 
kotička napolnjen s temami, ki vas bodo skupaj z nami popeljale na konec 
šolskega leta in tisto brezskrbno ter dolgo in vroče poletje. In kako? Tako, 
da rešite križanko, sudoku, preberete vice, si naredite kakšno sladico ali na-
pitek. Ob branju te številke ste od sebe verjetno že dali še zadnje moči, po-
pravili ocene, odpisali zadnje teste, da lahko mirno zadihate, brez popravnih 
izpitov in greste v lajf. Aja, destinacie za poletno obalo že veste? Že veste s 
kom? S fantom, dekletom, prijatelji? Si boste privoščili poletno romanco? 
No, da vam razkrijem še svoj moto: »Živite vsak dan posebej tako, kot bi bil 
tvoj zadnji. Torej. Uživajte!» 
Veliko užitkov ob prebiranju našega cajtnga vam želimo tudi v prihodnje. 
Naša ekipa se poslavlja, prišli boste novi, še ustvarjalnejši. Z velikim veseljem 
ga bom prebrala v naslednjih letih. Je pa le naš cajtng ta odbitek!

Urednica Rebeka



Dijaki so povezani tudi v Dijaško skupnost (DS). Njihovi predstavniki, torej 
predsedniki razredov, tvorijo jedro DS. V tem šolskem letu nas je bilo kar pre-
cej več, kot smo bili vajeni doslej, kar 33 razredov, torej 33 predsednikov, pred-
stavnikov 620 dijakov. 
Vodstvo DS predstavljajo trije dijaki, in sicer Rebeka Sovič kot predsedni-
ca in podpredsednika Julija Šegula in Rudi Breznik. Mentorica DS je Alenka 
Helbl, somentor Tomaž Šoster. Najmanj enkrat mesečno se sestanemo skupaj z 
ravnateljem in predstavniki razredov, kjer se pogovarjamo o aktualnih temah in 
težavah naše šole ter jih skušamo pozitivno rešiti.
Naše teme so različne: od organiziranja šolske prehrane, sodelovanja v projektih, 
priprava raznih prireditev (fazanovanje, novoletna prireditev, predaja ključa...). 

Naj omenim še Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Le-ta združuje vse slov-
enske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo 
uresničevanje.

LETOŠNJE OSREDNJE TEME

1. PREDSTAVITEV pravilnikov, načrta dela: Šolska pravila, 
Pravilnik o ocenjevanju in Pravilnik o šolskem redu so ob-
javljeni na spletu, predstavitev LDN in NOZ-ov
2. VOLITVE PREDSTAVNIKA DIJAKOV V SVET ZA-
VODA – Rudi Breznik
3. FAZANOVANJE
4. NOVOLETNA PRIREDITEV – prireditev ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, koncert skupine Kingston
5. PUSTNA ZABAVA 
6. Prireditev SŠSGM IMA TALENT
7. PREDAJA KLJUČA 
8. UREJANJE AVTOBUSNIH PREVOZOV, PREHRANA
9. RAZPIS DOS ZA SOCIALNO ŠIBKE DIJAKE
10. AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO .- delavnice MKC
11. ZBIRANJE ZAMAŠKOV 

Predaja ključa Pustovanje

DIJAŠKA SKUPN0ST

FAZANOVANJE IN PREDAJA KLJUČA

Septembra 2013 smo fazane sprejeli, maja 2014 so zaključni letniki opravili še zadnjo nalogo – predali so ključ 3. letnikom. 
Slovo je bilo dostojno! Na obeh lokacijah!
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KINGSTONI (december, 2013)

1. Zakaj ime Kingstoni?
Obstaja od leta 94, od takrat smo začeli igrat bolj regi komade. Takrat so 
bili popularni Jubi Forti, tako smo se tudi mi odločili, da bomo dali še nekaj 
jamajških ritmov. Glavno mesto Jamajka je Kingston in iz tega izhaja naše ime. 

2. Kdaj ste začeli sodelovati kot skupina in kako ste se spoznali?
Konec leta 1994 takrat smo tudi imeli že svoj prvi komad. Letos torej praznu-
jemo 20 let.  Vsi smo prihajali iz Idrije in videvali smo se že od prej, tudi po 
raznih prejšnjih bendih, tako smo se zmenili, da bi naredili nekaj svojega. Po-
tem  je nastala ta skupina. 

3. Ali ste že od začetka ista zasedba?
Ne. Na začetku smo bili v malo drugačni zasedbi imeli, smo enega bobnarja, 
kitarista. Toda jedro je ostalo, se pravi Kingston, skupina, ki jo poznate danes. 

4. Koliko nastopov pa ste imeli v tem letu?
‘’A to za davčno inšpekcijo sprašujete’’
Več kot 80 nastopov. Tam nekje se vrti naše število nastopov.

5. Koliko albumov ste že izdali?
Uf, ne štejemo več. Tam nekje osem albumov. Ampak mi morali še sami pogle-
dati.

6. Koliko ste izdali pesmi?
Osem krat deset. Tako da tam nekje okoli osemdeset če ne že sto.

7. Ali lahko pričakujemo kakšno novo pesem poleg pesmi Mi delamo galamo?
Zadnji naš komad je Mi delamo galamo in tega smo hoteli prihraniti za nasled-
nje leto. Ker pa nam je bil tako fajn smo rekli, da ga izdamo kar zdaj in ga bomo 
promovirali še nekaj časa. Dokler ne bo prišel čas in da ne bomo začutili, da 
moramo kaj novega narediti, bomo pa naslednje leto enkrat. 

8. Mi smo seveda veliki oboževalci vaših pesmi, vendar pogrešamo kakšno 
božično pesem!
Nikoli ne veš, mogoče pa lahko pride kaj kmalu. Ampak ne letos.

9. Kje pa boste preživeli novo leto?
Za novo leto igramo v Zagorju ob Savi, kjer imamo večdnevni program in 
nastopamo skupaj s skupino Spev, tako da tam zaključimo leto 2013. Moramo 
povedat, da odkar skupina Kingston obstaja, so vsa silvestrovanja minila de-
lovno oziroma na odru, tako da smo že vajeni tega.

10. Ali imate kakšne dobrodelne koncerte?
Seveda. Odzovemo se vabilom za kakšne dobrodelne variante. Je pa res, da se 
ne moremo odzvati prav na vsako, ker pač ne znese tako.  

11. Ali ste peli kdaj na playback?
Ja, na televiziji, na koncertu pa ne. 

12. Če bi bili še kdaj stari 15 let ali bi se vpisali na srednnjo šolo Slovenj Gra-
dec in Muta? V kateri program?
Ja z veseljem bi se vpisali. Trije izmed nas bi se vpisali v program okoljevarst-
veni tehnik, ostala dva pa v program vzgojitelj predšolskih otrok. 

To bi bilo vse, najlepša hvala! 

INTERVJU
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COMENIUS 

Lea in Jaka predstavljata našo orehovo potico v 
Romuniji.

Drugo leto sodelovanja v našem mednarodnem projektu so vsi partnerji obis-
kali šole v Latviji, Romuniji, Španiji, Franciji in Sloveniji. To je bilo naporno 
leto, saj smo pogosto potovali in za vsako mobilnost se je bilo potrebno pose-
bej pripraviti. Kot že gotovo veste, smo preučevali tradicionalne obrti. Vsaka 
država je morala pripraviti gradivo o posamezni obrti in to gradivo je bilo med 
mobilnostjo predstavljeno vsem ostalim državam. V Latviji smo se ukvarjali s 
peko kruha na tradicionalen način, v Romuniji smo se posvečali obrti kuhanja 
na splošno, še posebej pa nas je zanimala priprava sladic, v Španiji smo pletli 
izdelke iz trave esparto, v Franciji smo se učili tiskanja na svilo, v Sloveniji pa 
smo raziskovali čebelarstvo in spoznavali izdelke iz medu.

Seveda priprava PowerPoint predstavitev in delo na delavnicah nista bili ed-
ino, kar smo na mobilnostih počeli. Našel se je tudi čas za raziskovanje mest 
in ogled znamenitosti. Če nas je pot na mobilnost vodila tudi mimo glavnega 
mesta, seveda nismo izpustili priložnosti, da si ga ogledamo. Potem ko smo si 
v lanskem šolskem letu ogledali Stockholm in Carigrad, smo letos videli slavna 
mesta kot so Riga, Madrid in Pariz. Ne smemo pozabiti tudi vseh lepih uric, 
ki smo jih preživeli v družbi z domačini po večerih, v prostem času,  ko so se 
‘uradne’ aktivnosti zaključile. Ker so bili dijaki nastanjeni pri družinah države 
gostiteljice, jim je uspelo pokukati tudi za stene zgradb, kjer običajni turisti 
nimajo dostopa, kar je bila čisto posebna izkušnja.  Na vseh srečanjih je bila 
uradni jezik angleščina, ob njej pa je bilo zmeraj  mogoče slišati še celo paleto 
drugih evropskih jezikov. 

Med pripravami na mobilnost v Latvijo smo obiskali 
tudi Povhov mlin. V Latviji smo pekli kruh (levo), sprehajali smo se 

ob Baltskem morju (na sredini) in si ogledali Rigo (desno).

Na sprejemu pri županu romunskega mesta Iasi. Z Julijo in Urhom smo bili na pripravah za pleten-
je slame v Prekmurju.

Viseče hiše v Cuenci Ana in Jana med delavnico tiskanja na svilo 
v mestu Bourguin Jallieu.

Na podeželju pod francoskimi Alpami.

VTISA DVA
 
Na Comenius mobilnosti v Francijo sem pridobila veliko novih spoznanj, 
izkušenj, predvsem pa so se med vsemi sodelujočimi dijaki stkale prijateljske 
vezi, za katere upam, da bodo tudi ostale. Izmenjavo priporočam vsem, ki si 
želijo spoznati nove kraje, srečati nove ljudi, saj v življenju štejejo izkušnje same.
 

Jana Matavž, 2. letnik PV

Mobilnost v Latvijo v okviru podprograma Comenius je bila zame življenjska 
izkušnja, ki me je veliko naučila, saj sem skozi teden dni v mestu Jelgava spoznav-
ala različne kulture in nove ljudi, s katerimi smo ustvarili dobre prijateljske vezi. 
Preizkusila sem drugačen način življenja, kot sem ga navajena in videla, kako 
živijo drugod po svetu, saj so bili tam zbrani dijaki iz kar 7 različnih držav. Do-
bra stvar vsega tega je tudi ta, da si s tem širiš  obzorja in hkrati izboljšuješ  
znanje tujega jezika.

Zala Peretin, 2. letnik PV
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Izbrani logo je nastal v Španiji

V Franciji smo učitelji zapeli zimzeleno pesem Aux 
Champs Elysées(v slovenskem prevodu je znana 

kot Šuštarski most).

(ponedeljek, 12. 5. 2014) v Slovenj Gradcu.

Gostujoči dijaki pečejo medenjake v 
naši šolski kuhinji …

… in barvajo panjske končnice na delavnici v šoli.

Med ogledom naše prestolnice smo se ustavi-
li na Šuštarskem mostu.

Ob otvoritvi razstave v Mercatorju nam je spregovoril 
gospod župan, zapela pa nam je vokalna skupina Nova.

Na predstavitvi obrti, povezanih z medom, smo sode-
lovali z Romunijo.

PROJEKT COMENIUS -  INDIVIDULNE MOBILNOSTI

V tem šolskem letu je naša šola sodelovala tudi v projektu Comenius – individualne 
mobilnosti. Tri naše dijakinje, Katja Merzdovnik, Tina Lužnik in Žaklina Rožič, so 
preživele - vsaka po tri mesece - na srednji šoli v obmorskem mestu Royan, v Fran-
ciji, mi pa smo gostili štiri francoske dijake na naši šoli. 

 

Pogled na šolo

  

Hiše v Royanu so zelo posebne
Hiške za lovljenje rib ob obali
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 V sklopu novega programa Erasmus+ (2014-2020) začenjamo z aktivnostmi v 
projektu mobilnosti, v okviru katerega šola omogoči s pomočjo dotacij Evropske 
opravljanje prakse v tujini.
INTERVJU S KATARINO ČURČ in ALJO GUMPOT

KATARINA ČURČ 

1. Zakaj si se odločila za opravljanje prakse v tujini? 
Na samem začetku nisem bila popolnoma prepričana, ali se naj prijavim ali ne, 
saj je bilo to prvič, vendar je na koncu zmagala želja po potovanju in novih 
znanjih. 
2. Kam si odpotovala in kje si opravljala prakso?
Skupaj z Aljo sva odpotovali na Kanarske otoke – Tenerife. Prakso sva opravljali 
na jezikovni šoli FU International Academy.
3. Koliko časa je trajala praksa?
Praksa ja trajala 3 tedne. 
4. Kaj vse si se naučila?
Prvi teden prakse smo se učili španščino. Sprva sem mislila, da bo to potekalo 
tako, da bo profesorica povedala določen stavek in ga prevedla. Vendar smo se 
motili, saj so ure španščine potekale zgolj samo v španščini. Naslednja 2 tedna 
smo se izobraževali na področju internetnega marketinga. Naučili smo se na-
rediti svojo spletno stran, kako jo primerno oglaševati in kje vse jo oglaševati.
5. Komu bi priporočili prakso?
Prakso bi priporočila vsem, ki radi potujete in nimate domotožja. Seveda pa je 
pomembno tudi znanje angleškega jezika, saj se drugače ne boste mogli kaj dosti 
zmeniti z osebjem.
6. Tvoji vtisi? 
Vsekakor moram reči, da sem neizmerno zadovoljna s samo organizacijo pro-
jekta. Seveda pa tudi z učitelji na šoli na kateri smo imeli prakso. Naučili smo se 
veliko novih in uporabnih stvari. Menim, da nam bo vsako pridobljeno znanje 
prišlo v življenju zelo prav. Vsekakor mi ni žal za to izkušnjo in res sem presrečna, 
da sem lahko bila del tega. Vse, kar lahko še dodam, je samo hvala vsem, ki so 
mi uresničili sanje. 

ALJA GUMPOT

1. Zakaj ste se odločili za opravljanje prakse v tujini? 
Ker zelo rada potujem, spoznavam nove ljudi, znamenitosti različnih držav in 
vsekakor zaradi pridobivanja čim več novih izkušenj in znanja, ki mi bo v pri-
hodnosti koristilo.
2. Kam ste odpotovali in kje ste opravljali prakso?
Odpotovala sem na Kanarske otoke-Teneriffe, prakso pa sem upravljala na FU 
International  Academy Teneriffa.
3. Koliko časa je trajala praksa?
Praksa je trajala 3 tedne.
4. Česa si se naučila?
Pridobili smo veliko znanja na področju internetnega marketinga. Naučili smo 
se, kako izdelati spletno stran, kako jo urediti, kako jo čim bolje oglasiti, da bi 
s tem pritegnili veliko ljudi. Prav tako pa smo pridobili nekaj osnov španskega 
jezika. 
5. Komu bi priporočila prakso v tujini?
Prakso bi priporočala vsem, ki si želijo poleg učenja in pridobivanja novega 
znanja obenem tudi uživati in spoznavati nove ljudi, različne države, kulturo ...
6. Tvoji vtisi? 
Praksa v tujini je bila ena izmed najbolj norih doživetij, saj sem uživala na soncu, 
se sprehajala na prečudovitih peščenih plažah, odkrivala otok in se družila z 
novimi prijatelji, hkrati pa pridobila veliko koristnega znanja.

PRAKSA V TUJINI
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Predlog o tej prireditvi je padel ne začetku šolskega leta, zasejano je bilo 
zdravo seme, pogoji odlični in zgodila se je prireditev SŠSGM ima talent!
ODLIČNO je uspelo; voditelja Rudi in Aleks sta znala povezati vse 
nastopajoče v venček krasne zgodbe naših mladih talentov!
Prav vsi nastopajoči so pogumno in smelo stopili na oder; nekateri so peli, 
drugi plesali, zaigrali na razne instrumente, odigrali skeč … 

HVALA VSEM ZA IZVIRNOST, KAKOVOST IN POGUM!
Iskrena hvala TA RELAX za sponzorstvo pri nagradah.

Zmagovalka 1. SŠSG IMA TALENT je 
URŠKA TOMINC iz E1 – odlična pevka 

Voditelja Rudi in Aleks

Občinstvo Žirija

SREDNJA ŠOLA SGM IAM TALENT 

FOOD REVOLUTION
VESNA BUDJA – zunanja sodelavka v projektu FOOD REVOLUTION 

Moje ime je Vesna Budja, živim v Mariboru, imam štiri otroke. Po izobrazbi 
sem ekonomistka, že od nekdaj pa me zanima hrana, priprava obrokov in vplivi 
prehrane na življenje. 
S Food Revolution delavnicami sem se začela ukvarjati, ko je Slovenija z 
društvom Planet Zemlja pristopila k ambasadorstvu FR gibanja, ki ga je začel 
Jamie Oliver. Glede na to, da se že dvajset let aktivno ukvarjam s kulinariko in 
zdravo prehrano, sem na njihovo povabilo z veseljem pritrdilno odgovorila in 
začela z delavnicami. Verjamem, da lahko s pravilnimi metodami spremenimo 
prehranjevalne navade otrok in mladostnikov - posledično tudi staršev. Glede 
na to, da je v današnjem času na voljo vse preveč pripravljenih, nezdravih ob-
rokov in hitre prehrane, menim, da je izobraževanje mladih, kaj takšna hrana 
vsebuje in zakaj je škodljiva, nujno. Močno upam, da bodo delavnice pomagale 
in ljudje ne bodo več posegali po nezdravih obrokih, ampak bo vse več priprave 
doma - kot so kuhale naše babice. 
3. Zdrava prehrana vsebuje živila iz vseh skupin prehranske piramide. Seveda je 
neizbežno, da se občasno pregrešimo in pojemo kaj nepriporočljivega, osnova 
pa je vendarle dovolj sadja in zelenjave, namesto sokov piti vodo ali nesladkani 
čaj, predvsem pa se izogibati živilom z visoko vsebnostjo maščob in sladkorja. 

Mlade želimo z motivacijo, izobraževanjem in pripravo okusnih obrokov 
spodbuditi, da bi svoje prehranjevalne navade spremenili.  Večina mladih ne 
pozna klasične priprave hrane, ker starši nimajo časa za kuho. Menim, da je 
izobraževanje v tej smeri izrednega pomena, saj vpliva ne samo na fizični razvoj 
mladostnikov, temveč tudi na njihove psihične sposobnosti. Če lahko primer-
jam: hrana je kot gorivo - organizmu lahko vnese energijo, vitalnost in zdravje; 
v kolikor vnesemo napačne snovi, nam ostane prehitro nalaganje maščobnih 
zalog, utrujenost, nezainteresiranost za življenje in temelje za vrsto s prehrano 
povezanih obolenj (sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, dermatološke ne-
pravilnosti, reproduktivne težave ...). 
Menim, da velja v današnjem času predvsem eno pravilo: hrane nikoli ne 
zavržemo. V kolikor skuhamo preveč, lahko ostanke vedno uporabimo ali zam-
rznemo. Finančno je seveda težko, če pa pripravljamo obroke po načelu uporabe 
sezonskih sestavin, je priprava zdravih obrokov cenovno ugodna in dostopna. 
Razlika med gostinsko šolo in šolo okoljevarstva? Iskreno povedano, ne vem, 
kuhala sem samo z vami, okoljevarstveniki. Verjetno je razlika v tem, da si vi 
želite varovati okolje in se hkrati zdravo prehranjevati, gostinci pa so bolj usmer-
jeni k pripravi obrokov in nutricionističnim vedam.

Spodbujanje in občudovanje vrstnikov Zmagovalka Urška

Marko Gostenčnik
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Delavnice AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA: kako reševati probleme, kako 
pisati življenjepise, kaj pomeni prostovoljstvo in tako dalje, pisali življenjepise 
in se pogovarjali o pomenu državljanstva.

PROJEKT DIM ZA DIMOM

PROJEKT »DIM ZA DIMOM, DAN ZA DNEM – ČEZ ČAS POJAVI SE 
VELIK PROBLEM!«

Namen projekta je zmanjševanje rabe tobaka med mladimi in preprečevanje 
začetka kajenja pri mladih. Vanj so vključeni dijaki srednjih vzgojiteljskih šol v 
Sloveniji, stari med 15 in 18 let. Nosilec projekta je Zavod IZRIIS (Informacijski 
raziskovalni inštitut za izobraževanje in svetovanje). 

Projekt se bo izvajal v letih 2013 in 2014. V prvi fazi so si dijaki ogledali štiri 
kratke filme, ki so bili izhodišče za njihovo nadaljnje delo. Filmi so govorili o 
kajenju starejših in mlajših ljudi. V skupinah so izdelovali plakate in jih na krat-
ko predstavili. Obiskala jih je tudi psihologinja iz Zdravstvenega doma Ravne 
na Koroškem, ga. Anka Pori, s katero so se pogovarjali o navadah kajenja.

Novembra je pouk na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta en dan (!) potekal 
malo drugače, poimenovali smo ga kar »Narobe dan«. Dijaki prvih letnikov smo 
se s svojimi vrstniki izmenjavali v različnih programih. Z veliko truda dijakov 
višjih letnikov ter njihovih mentorjev smo na kratko spoznali vsak posamezen 
program posebej. Ob čudovitem in hkrati poučnem dnevu ni manjkalo zabave. 
* Lesarska delavnica je bila zelo zanimiva, preizkusili smo se v žaganju in 
oblanju lesa.
* Turisti so nam pripravili zabavne igre, ki so bile všeč prav vsakemu od 
nas.
* Ekonomci so predstavili delo z računalniki, izdelali smo oglas za pro-
dajo.

* Preizkusili smo se tudi v prodaji izdelkov v trgovskem programu.
* Iz kuhinje gostinstva je zagotovo dišalo, skupaj smo pekli muffine, 
postregli so nas tudi z osvežilnim napitkom.
* Program predšolske vzgoje je nudil delavnice plesa, petja in ustvarjanja.
* Okoljevarstveniki so nam predstavili kratek film ter zanimive poskuse.
Meniva, da je bil ta dan res dobra ideja, samo tako smo spoznali, kateri pro-
grami združujejo našo šolo. Kljub zabavi pri vsaki delavnici nas je bila večina 
trdno prepričana, da smo se odločili za pravo smer. 
Ta dan je res vredno ohraniti v prihodnje.

Na delavnici

NAROBE DAN
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PROJEKT DIM ZA DIM



BESEDA MATURANTKE

Prihodnost je večna neznanka, zavita v meglice različnih barv. Nešteto poti 
vodi vanjo. Na njih se srečujemo, spogledujemo in si želimo dotika ljubezni. 
Ko zaživi vsaka barva v svoji žlahtnosti in ni več sebi zadostna, se prelije v 
mavrično harmonijo različnosti - v življenje skozi tebe - mene in vseh vas v 
najlepših odtenkih. Takrat v njih prepoznamo svoje podobe, se med seboj 
začutimo, dajemo, potrebujemo - srečni smo. 
Nekje globoko, globoko v nas obstaja prostor, kjer hranimo najbolj tihe želje 
za prihodnost in najlepše spomine na preteklost. Tiste, ki nam vedno znova 
prikličejo nasmeh. In vedno, ko nas življenje s svojimi neusmiljenimi udarci 
zbija na tla, lahko zapremo oči in zaplujemo po reki spominov. 
Od vsega, kar v življenju doživimo, ostane tisto, kar hočemo, da ostane. Zato 
vedno nekaj ostane, da lahko gradimo in živimo dalje. 
Morda bo nam, cenjeni maturanti, ostal spomin na ljudi, ki so v času srednje 
šole vstopili v naše življenje. Nekateri so imeli poseben pomen. Nekateri so 
prišli in hitro odšli, drugi pa so prišli in se nas globoko dotaknili. Morda ravno 
zaradi njih nikoli več ne bomo enaki. 
Je že moralo biti tako, da smo prišli do tega trenutka. Za nami se zapirajo vrata 
nekega časa ... Nemočni stojimo in zremo v prihodnost ter se sprašujemo, kaj 
nam bodo prinesle daljave časa. Če vprašate mene - ne vem. Lahko pa vam 
zaupam, kaj si želim zase in za vas. 

Želim nam uspeh v življenjskem delu, pa najsi bomo nagrajenci na področju 
inovacij ali tovarniški delavci, zavedajmo se, da nobeno delo ni nepomembno. 
Vsako delo, ki dviga človeštvo, je častno in pomembno ga je opravljati s trudom 
in odličnostjo. 
Želim nam, da izkoristimo vsako minuto, se razdajamo, naučimo biti strpni, 
upoštevati druge in jim izkazovati spoštovanje. To so namreč lastnosti bogatega 
življenja. 
Želim nam tudi, da se naučimo iskrene prijaznosti. Ker je prijaznost vedno 
prednost. Ni nujno, da bo dober, iskren in koristen človek postal slaven in bo-
gat, vendar bo spoštovan in priljubljen in njegovo življenje ne bo zaman. 
In tisto, kar nam želim najbolj, je stvar, ki ni znanje, temveč vrednota ... Želim 
nam, da se naučimo shajati s soljudmi, kajti človeški odnosi so v širokem učnem 
načrtu življenja najpomembnejša in najdragocenejša znanost. 

Srečno, sošolci!
S spoštovanjem, cenjeni ravnatelj in učitelji!
                                                                                                           Rebeka 
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PA MALO ŠE V KUHINJO POLETNI SADNI OSVEŽILNI NAPITEK

SESTAVINE:

1 l vode
1 vanilijev sladkor
3 žlice medu
3 žlice sladkorja
2 vrečki sadnega čaja (najbolje iz citrusov)
sok 2 pomaranč
sok limone
kocke ledu

POSTOPEK 

V kozici segrejemo vodo, naj ne zavre, dodamo vrečko čaja, sladkor, vanili-
jev sladkor in med. Nekaj časa mešamo. Vrečko čaja odstranimo.
Za eno uro postavimo v hladilnik in nato dodamo še sok pomaranče in 
limone (bolje dodati limono, ko je voda ohlajena, da ne izgubi vitaminov).
Dodamo še nekaj kock ledu in postrežemo.
                                                                                        Dober tek! 

PIZZA RULADE

SESTAVINE: 

zavitek kupljenega listnatega testa (250 g)
ketchup
ribani sir
salama (šunka Poli, pršut...)
origano
jajce"

POSTOPEK:

Na listnato testo namažemo ketchup, čez to naložimo poljubno količino salame, 
potresemo z ribanim sirom in na koncu še z origanom. Zvijemo v rolado, jo 
premažemo z razžvrkljanim jajcem in jo narežemo na približno 1,5 cm debele 
kolobarje. Damo na peki papir na pekač in pečemo nekje 15-20 minut na 180 
stopinjah.
                                                                                                 Dober tek! 

HOROSKOP ZA POLETNE DNI 2014
Oven
Osebe, rojene v znamenju Ovna, se boste soočale s kariernimi izzivi v prvi 
polovici poletja. Vendar naj vas to ne skrbi, kajti premagali boste vse težave. 
Družinsko življenje bo čudovito. Osebam, ki ste v romantičnem razmerju, se 
obeta možnost poroke v tem poletju. Lahko boste obdržali finančno varnost.
Bik
Biki boste imeli lepo življenje skozi celo poletje. Nekateri od vas boste morda 
celo dobili nepričakovano napredovanje. Družinsko življenje bo harmonično. 
Prijatelji vas bodo podpirali skozi celo poletje. Če vas bodo prizadele finančne 
težave, jih morate rešiti ob koncu poletja. Pojavijo se lahko zdravstvene težave, 
povezane s težavami v tekočem letu, zato bodite previdni s svojim zdravjem.
Dvojčka
To bo povprečno poletje za dvojčke. V karieri se ne obeta nič posebnega. 
Finančno boste varni, vendar si boste le stežka napraskali dodatnega denarja za 
dodatne nakupe. V sredini poletja bi si lahko nakopali resne zdravstvene težave, 
zato naj bo skrb za vaše zdravje najpomembnejša prioriteta. Obiščite svojega 
zdravnika.
Rak
Vrsta različnih talentov, ki jih premorete, vam bo čez celo leto prišla prav in celo 
sami sebe boste presenečali z uspešnimi podvigi. Meseci v sredini leta bodo za 
vas najbolj uspešni in skoraj ne boste mogli verjeti, ko boste sebi najlepšo stvar 
našli v taki malenkosti, ki ste jo doslej skoraj vedno spregledali, in se vedno 
znova spraševali, zakaj vi nimate sreče, vsi ostali, ki se nič ne trudijo, pa je imajo 
na pretek. Na različne zamere in nesoglasja sodelavcev in prijateljev boste hitro 
pozabili, saj ne boste dovolili, da vam to kvari ravnovesje v počutju, ki vam ve-
liko pomeni.
Lev
2014 je dobro poletje za leve. Zlahka boste vzdrževali zdrave družinske odnose 
skozi celo leto. Če ste v romantičnem razmerju, je to leto, ko lahko razmišljate o 
poroki. Prav tako boste finančno varni. Nekateri med vami boste napredovali v 
službi. Sredina leta bo naravnost čudovita za vas.
Devica
To bo povprečno poletje za device, vendar boste tokrat vsaj finančno varni. 
Družinsko življenje bo še naprej dobro in zdravo. Manjše zdravstvene težave se 
lahko pojavijo v začetku poletja. V karieri oziroma službi se vam ne obeta nič 
posebnega. Ne pričakujte dodatnega zaslužka iz svoje dejavnosti, vendar si tisti, 
ki se ukvarjate s tiskarstvom, lahko obetate boljše rezultate.

Tehtnica
Tehtnicam se obetajo čudovite izkušnje vse do konca poletja. Lahko boste 
obdržali zdrav odnos tako z družino kot s prijatelji. Tudi na delovnem mestu 
boste našli podporo v svojih kolegih in nadrejenih. Potovanje je v zraku. Lahko 
bi šli na izlet z družino ali prijatelji, vendar se vam obetajo finančne težave v 
sredini leta zaradi visokih izdatkov. Izberite pravi termin za izlet, da se temu 
izognete.
Škorpijon
To bo povprečno poletje za škorpijone. V začetku poletja pričakujte nekaj 
zdravstvenih težav, vendar jih boste obvladali. V družini se lahko pojavijo nekat-
eri problemi. Poskusite biti iskreni do svojega partnerja, sicer se vam obetajo 
nesporazumi. Finančno boste varni skozi celo poletje.
Strelec
2014 je dobro poletje za strelce. Nekateri med vami si boste celo zavezali poročno 
kravato. Romantično gledano bo tudi to leto čudovito. Nekatere finančne težave 
se lahko pojavijo v tem poletju. Prijatelji vas bodo podpirali v prav vsem. Nekat-
eri med vami boste občutili napredek v karieri. Tudi potovanje je v zraku, začnite 
pakirati.
Kozorog
To bo povprečno poletje za kozoroge. Vaše finance so zajamčene, vendar se la-
hko zgodi, da ne boste daleč prišli v karieri. Možne so tudi družinske težave, 
soočite se z njimi. Tudi v svojih razmerjih se boste morali soočiti z nekaterimi 
izzivi. Ostanite potrpežljivi, sicer bo postalo še slabše. Vsaj zdravi in polni ener-
gije boste skozi celo poletje.
Vodnar
Vodnarji boste imeli fantastično življenje skozi vso poletje. Nekateri od vas boste 
lahko celo dobili napredovanje. Družinsko življenje bo zdravo. Prijatelji bodo 
skrbni in zvesti vso poletje. Finančne težave bodo rešene brez večjega napo-
ra. Vendar se lahko pojavijo zdravstvene težave sredi leta, zato bodite previdni 
glede svojega zdravja.
Ribi
Poletje 2014 je dobro za ribe. Lahko boste vzdrževali zdravo družinsko življenje 
skozi celo poletje, vendar se lahko na začetku leta pojavijo finančne težave. Če 
ste v romantičnem razmerju, si lahko obetate poroko. Nekateri med vami boste 
napredovali v službi. V glavnem boste zdravi z nekaj manjšimi zdravstveni 
težavami, ki bodo hitro minile. Konec poletja bo čudovit.

HOROSKOP
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LITERARNI PRISPEVKI
Matevžev namig za poletno branje
George R.R. Martin: Pesem ledu in ognja
»Bralec živi tisoč življenj, preden umre.« 
George R.R. Martin 
Pisatelj George R. R. Martin nam predstavi 
čudovito, napeto, dramatično in fantazijsko 
zgodbo, v kateri so v skritem pomenu opisani 
problemi našega sveta. Pisatelj sam pravi, da 
hoče svoje bralce spraviti v tako močno na-
petost, da si ne bodo upali obrniti stran, da bi 
izvedeli, kaj se zgodi. Pisatelj je ustvaril svet, 
poln različnih kultur, ki jih spoznamo skozi celo 
zbirko. 
Njegove knjige so za izkušene bralce, ker so na-
pisane zelo podrobno. Pa stil sam ni klasičen, to 
se opazi že, ko začneš knjigo brati, ker ni raz-
deljena po poglavjih, ampak osebah in opisuje 
dogajanje okrog tiste osebe. 
Martinov svet ima dva kontinenta Westoros 
in Esos. V Westorosu je sedem kraljestev, ki 
jim vlada en sam kralj iz prestolnice kraljest-

va - Kraljev pristan. Vsakemu kraljestvu vlada 
glavna družina, ki je podložna kraljevi družini. 
Družine, okoli katerih se zgodba odvija, so 
Stark, Tully, Martell, Targaryen, Baratheon, 
Greyjoy, Arryn ,Tyrell in Lannister. V Westo-
rosu sta dve dominantni religiji, in sicer vera 
sedmice (oče, mati, kovač, borec, starka, devica 
in tujec) in vera v stare bogove (bogovi brez ob-
raza, častijo jih samo na severu.  
V prvi knjigi nam pisatelj na začetku pove, da 
je minilo 16 let od državljanske vojne, ko so 
izgnali kraljevo družino Tararyen, in da je zdaj 
kraljeva družina Baratheon in Lannister. Pisatelj 
nam tudi namigne, da se nekaj prebuja onkraj 
severa za zidom. Tega pazi nočna straža, v kat-
eri je …

Nadaljevanje v knjigi … ravno pravšnje za po-
letno branje 

Matevž Praper

ANKETA O ŠOLI

UPANJE

Anketo kaj je dijakom všeč na šoli in kaj jim 
ni smo naredili tudi na srednji šoli Muta in 
sicer pri predšolski vzgoji in pri okoljevarst-
venih tehnikih. 

REZULTATI

KAJ JIM JE VŠEČ NA ŠOLI?
- Ni veliko dijakov.
- Vzdušje na šoli.
- Okolica šole.
- Avtomat za kavo.
- Malica.
- Sproščeno vzdušje.
KAJ JIM NI VŠEČ NA ŠOLI?
- Premalo računalnikov.
- Izgled šole, notranjost šole.
- Premalo živali na šoli.

Polona Helbl

Nikoli ne veš, ne kdaj ne kje
lahko te nesreča doleti
in ti življenje za zmeraj spremeni.

Lahko se že takšen rodiš,
a z voljo in pomočjo se lahko 
spremeniš.

Čeprav invalid si,
vsega konec ni,
a sam krojiš življenje si.

Z dobro voljo in pomočjo,
vse ti v življenju uspelo bo.

Ali si se že invalid rodil,
ali si to po nesreči pridobil,
naj to ne ovira te,
saj z močno voljo doseže se vse.

Poznam veliko invalidnih ljudi,
ki so se v svojo usodo podali,
a nikoli se niso predali.

Svoje življenje na polno živijo 
in s svojo invalidnostjo se ne bre-
menijo.

Mnogi velike uspehe dosegli so
in upam, da takih veliko še bo.

Pomagajmo jim, mi, zdravi ljudje,
saj ne vemo, kaj čaka v življenju nas 
še.

Mogoče bomo tudi mi kdaj pomoč 
potrebovali
in se je ne bomo sramovali.

Zato pomagajmo si,
saj le enkrat se živi!

Ksenija Strmčnik

DIJAKI PV3 Z IGRICO NA OBISKIH PO KOROŠKIH 
VRTCIH

“Čuri Muri, kljukec Juri, tisti, ki je s hruške pal, včeraj je 
ob peti uri v Afriko odpotoval. Saj doma je nemogoče, 
vsak ga kara in pesti, vsak umivati ga hoče, on pa se 
vode boji. Češ da ga nihče ne mara, zato pač v Afriko 
odleti.”
Tako so dijaki PV3 pričeli svojo glasbeno igrico Toneta 
Pavčka Juri Muri v Afriki na obiskih po koroških vrt-
cih. Malčki so z velikim veseljem prisluhnili Jurijevim 
doživetjem po Afriki, z nami so zaplesali in zapeli. 
Scenarij je pripravila Alenka Helbl, prof., priprava 
glasbenih točk je delo Petre Straunik, prof, scena pa je 
bila v rokah Veronike Sušnik, prof.
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9 nemogočih stvari

 1. Ne moreš prešteti svojih las. 2. Ne moreš opra-
ti svojih oči z milom. 3. Ne moreš dihati z izteg-
njenim jezikom. Spravi svoj jezik nazaj, ti bedak. 

Deset stvari katere vem o tebi: 1. Ravno bereš 
tole. 2. Si človek. 3. Ne moreš izgovoriti črko P, 
brez da bi se ustnici dotaknili. 4. Ravno si posku-
sil izvesti točko 3. 6. Smejiš se samemu sebi. 7. 
Sedaj imaš nasmeh na svojem obrazu. Aja, izpustil si točko 5. 8. Ravno si iskal 
točko 5 in ugotovil da je ni. 9. Smejiš se temu, ker si padel na to foro.

SE nam DOGAJA!

odbitek 
 

odgovorna urednica: Alenka Helbl
urednica: Rebeka Sovič

oblikovanje: Nevenka Žlebnik, Marcelj Furman, Simona Božič
članki: Simona Božič, Rebeka Sovič, Polona Helbl, Lara Kovač, 

Simona Hribernik, Gaja Topolovec, Tjaša Voh.
Risbe: Lejla Gorič, Tina Repotočnik, Lara Kovač

 naklada: 630 izvodov
spletna stran: www.sc-sg.net/srednjasolasgmuta


