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BIG FOOT MAMA - POMLAD
Naboj
je sekal tisti dan
naboj
od vsega sranja si bežala z mano stran
Nagon
prhutanje tvojih kril
nagon
v življenju vsakdo rabi svoj ventil
Brez misli, kaj prnesu jutrišnji bo dan
In vsako leto, ko rodi se spet pomlad
v srcu svoboda, v zraku razvrat
pazim samo, da ne padeva v prepad
ker bi z nama padla tud pomlad

NAMESTO UVODNIKA

Nikdar
tko rekla si tedaj
nikdar
ne sprašuj: "morda še kdaj, morda še kdaj?"

Zelena trata in rumeno sonce. Iz zemlje nevzdržno silijo
beli zvončki na zelenih pecljih. Objema te prva toplota in
pesmi, ki jo pojejo barvne ptice. Na vsakem levem vogalu te prevzame ljubezen. Nasmeh, ki ga nameniš drugemu, se vrne in te zadane še močneje. Spoznati neznanca
je čudovito. Spoznati sebe še bolj. Rdeči žarki ti zapirajo
oči in iz njih privabljajo slane solze, ki si jih na skrivaj
brišeš v rokav, ko se sprehajaš po mestnem parku. Veter
je kriv, da so ustnice razpokane. A še vedno popackani
otroški obrazi na šolskem igrišču narišejo nasmeh na
tvoj obraz. In roka prijatelja, ki ga nisi videl že dolga
leta.
Veliko je v tebi, a premalo.
Vse daš, kar imaš, pa v bistvu nimaš nič.
Hočeš živeti, pa ne znaš.
Lepo ti je, a se tega ne
zavedaš.

Brez misli, kaj prnesu jutrišnji bo dan
In vsako leto, ko rodi se spet pomlad
v srcu svoboda, v zraku razvrat
pazim samo, da ne padeva v prepad
ker bi z nama padla tud pomlad

ZANIMIVE POVEZAVE
Želite pogledati v leksikon priimkov?
www.rodoslovje.com/priimki/I/
Ali morda preveriti svoje ime?
www.moje-ime.si

Ivana

KAZALO
2 - 3 mednarodni projekti
4
intervju s profesorico DARJO SOVINC
5
mnenje predsednika dijaške skupnosti,
priporočamo - knjige, filmi
6 - 7 najdijak, dijakinja

8
9
10
11
12

zdrava šola,
tekmovanja
tekmovanja
intervju DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV,
Randy Pausch, ZADNJE PREDAVANJE
natečaj za naj-likovno pesem v E1A
horoskop
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Mednarodni projekt
p

Vtisi
Težko je z
besedami opisati tako neverjetno in čarobno
dogodivščino, kot je bila naša pot v Anglijo. A bom vseeno poizkusila.
Kar takoj moram povedati, da se je začela malo slabo, ker so nam
odpovedali let, a to ni uničilo našega optimizma in poguma, zato
smo naslednji dan poizkusili znova. In uspelo nam je!! Vsi smo
bili navdušeni, veseli, vendar je bilo v vsakem od nas prisotnega
tudi malo strahu in negotovosti. Kako se bomo imeli v Newcastlu
in kakšne bodo naše gostiteljske družine? Na to pa smo pozabili
takoj, ko smo pristali v Newcastlu in spoznali naše gostitelje. Bili
so zelo zabavni in pozitivni ljudje, z veliko humorja in prav nič
podobni moji prvotni predstavi o njih. Tudi če je kdo od nas še
dvomil v nepozabno dogodivščino tega potovanja, je na to pozabil
na prvem izletu in pa tudi tekom celotnega potovanja. Obiskali
smo veliko znamenitosti in zelo lepih krajev, ki so se zelo razlikovali od naših in se skupaj vedno dobro zabavali. Spoznala sem, da
je Anglija zelo drugačna od Slovenije in to se mi je zdelo zanimivo.
Hiše so si med sabo tako podobne, da nisem nikoli vedela, kje se
vozimo, saj je skupaj držalo celotno naselje istih rdeče-kockastih
hiš. Tudi hrana in običaji so drugačni, ampak to dela Anglijo in
druge države zanimive in privlačne. Bili so izvrstni gostitelji, pri
katerih sem se počutila, kot bi bila doma, pa čeprav sem bila v
resnici daleč od doma in upam, da bom tako dobra gostiteljica kot
oni.
Ko sedaj pišem vtise, se spominjam drobcenih in velikih trenutkov, ki sem jih tam doživela in si jih bom zapomnila za vse življenje.
Vem, da se bom tja zagotovo še vrnila.
Zato hvala Angliji in mojim novim prijateljem za nepozabne trenutke.
Aleša Slemenik

Vsi (se sprašujete, kdo smo vsi – no, to smo profesorji Darja, Karmen in Roman ter dijaki Aleša, Mojca, Sonja, Matej, Nina) smo se
veselili poti v Anglijo. RESNIČNO!!!
Prvi dan (ponedeljek), ko smo se odpravili od doma, se je bilo
sicer zelo
težko posloviti od
domačih,
a čez nekaj
časa smo se
privadili, saj
smo vendar
imeli drug
drugega.
In že kar
prvi dan
smo bili zelo
razočarani, saj je bil let v London odpovedan. S težkih srcem
smo se odpravili domov. Naslednji dan smo vsi upali, da ne bodo
odpovedani leti, da se bo vreme stabiliziralo. In res – naše prošnje
in molitve so bile uslišane.
Ko smo prispeli v London, nismo vedeli, kje bi prespali, saj smo
imeli let v Newcastle šele naslednji dan. Vsem nam sta profesorici Darja in Karmen narisali nasmešek na obrazu, ko sta nam
priskrbeli hotel. Do hotela smo se peljali s taksijem. In končno
- naslednji dan (torej v sredo) smo prispeli v Newcastle. Z avtobusom so prišli po nas in nas odpeljali že na prvi ogled. Bilo je zelo
zabavno. Veliko smo hodili na izlete in si ogledovali Anglijo.

Videli smo tudi grad kjer so snemali Harrya Potterja.

Bili smo tudi pri najmlajših. Zanje smo bili prav poseben obisk. Z
veseljem so se želeli naučiti pesmico Mi se imamo radi in so jo z
nami tudi zapeli. Na koncu pa se je vsak predstavil v slovenščini :
»Moje ime je…«.
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Ogledali smo si čudovite grajske vrtove. Poleg vrtov je bila hiška
na drevesu, kamor smo šli na kapučino (Dober? Pravzaprav ne, a
samo doživetje vredno slabše kave.) Bila je zelo lepa. Ogledat pa
smo si šli tudi grad, kjer naj bi strašilo, in njegovo mučilnico. (Zabavno, a predvsem zato, ker tega v civiliziranem svetu ne počnejo
več – na srečo!)

V soboto pa so nam pripravili na šoli čudovito večerjo in po
večerji ples. To je bila še zadnja noč pri gostiteljih. Naslednje jutro
smo se že odpravili na sejem v veliki nakupovalni center. Delo pri
stojnici je bilo kar precej težko, a kljub temu zabavno. Imeli pa
smo tudi malo časa za sebe, da smo lahko šli po nakupih. In kar
hitro je dan minil in že smo šli v hotel, kjer smo prespali.
In napočil je zadnji dan. Zjutraj smo se s taksijem odpeljali do
letališča in odleteli v London. V Londonu smo šli še malo po
trgovinah. Nato pa k oddaji prtljage. Seveda ni šlo brez zapletov.
Profesorici Darji so zakomplicirali glede prtljage. Ni važno, koliko
prtljage je, vse je moralo biti težko 15kg. Imela pa je dva končka
po 15 kg. Še sreča, da je Matej imel svoj kovček težak 10kg, da ga
je lahko imel za osebno prtljago. In nato - totalni pregled. Seveda
tudi tam ni šlo brez zapletov. Ker je Matej imel svoj kovček za osebno prtljago, mu je piskal, ker je vse imel v njem. Še sreča, da so
mu odvrgli samo gel za tuširanje. In zato smo skoraj zamudili let.
A smo v zadnjem hipu le prišli na letalo in se odpeljali v Gradec,
kjer nas je čakal kombi.
Varno smo prispeli domov.

Po Avstraliji skače kenguru in se vsakih sto
metrov ustavi. Iz njegove
vrece pokuka pingvinček in bruha kot nor.
Na Antarktiki med skupino pingvinov sedi
kengurujček, občasno kihne in
zagodrnja:
“Ku**, pa taka izmenjava študentov”
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profesorico Darjo Sovinc
Intervju s profe
Ali radi hodite v službo?
Darja: »Ja, imam to srečo, da sem si izbrala poklic, ki ga
resnično z veseljem opravljam.«
Kot ekonomistka poučujete več predmetov. Kateri vam je najbolj všeč?
Darja: » Resnično poučujem kar
nekaj predmetov, vendar najbolj uživam
pri delu v učnem podjetju. Pristop
poučevanja je tam drugačen, stik z dijaki
pa je pristen.«
Slišali smo tudi, da z eno od vaših skupin sodelujete v mednarodnem projektu. Zakaj ste se za to odločili?
Darja: »Sama zelo rada potujem,
spoznavam druge ljudi in uporabljam tuj
jezik. Takšno možnost sem v okviru mednarodnega projekta želela
ponuditi tudi dijakom. Dijaki imate slabo mnenje o svojem poznavanju tujega jezika in s sodelovanjem v tem projektu sem vas hotela
prepričati, da ni tako. Če pa ob tem še potuješ v tujo državo, letiš z
letalom, spoznavaš druge ljudi, njihovo kulturo in običaje, potem je
to še dodaten plus.«
Ali so bili naši dijaki navdušeni nad tem projektom?
Darja: »Ja in ne. Predvsem so bili zadržani. Veselili so se
sodelovanja v projektu, potovanj, ki so
jih čakala, novih prijateljstev… Vendar
pa jih je bilo hkrati strah vseh teh novih
stvari. Tisti, ki so se do sedaj vrnili s potovanj, so vsekakor zadovoljni. Doživeli
so veliko novega in lepega.«
Kam ste najprej odpotovali?
Darja: » V toplo Sicilijo. Toplo
zaradi podnebja in zaradi prijaznih, vedno nasmejanih in družabnih ljudi. Med
njimi smo preživeli čudovit teden. Bili so
čudoviti gostitelji.
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In naslednjič ste odpotovali v…?
Darja: »Sledilo je potovanje v Anglijo, na njen sever. Zaradi
zime potovanje sicer ni bilo tako zelo prijetno, tanka snežna odeja
v Londonu pa nam ga je celo skrajšala za en dan. Ljudje v Londonu
so sprva zadržani, vendar pa zelo vljudni,
prijazni in vedno pripravljeni pomagati.
Kam pa sedaj nameravate odpotovati?
Darja: »Konec šolskega leta bomo odpotovali v sosednjo Avstrijo. Mislim, da bomo
Avstrijo spoznali z druge plati, kot smo jo
poznali do sedaj. Nekaj drugega je, če v tuji
državi preživiš en teden pri tuji družini,
komuniciraš v tujem

jeziku in se prilagajaš
njihovem načinu
življenja, kot pa če greš
v »šoping«. «
Ali bodo tudi vsi vaši
gostitelji obiskali Slovenijo?
Darja: »Ja, septembra se bomo tudi mi poskušali izkazati v
vlogi gostitelja. Zelo se bomo morali potruditi, saj so bila vsa naša srečanja v tujini enkratno organizirana. V vsaki državi smo obiskali
tuja podjetja in si ogledali številne kulturne in
zgodovinske znamenitosti.«
Ali bi našim dijakom kaj sporočili? Nam kaj
lepega povedali za konec?
Darja: »Sanjajte svoje sanje, če boste
dovolj vztrajni in odločni, se bodo zagotovo
le-te uresničile.«

So dnevi, so
leta in
so pomladi,
ko se imamo
preprosto ra
di.
So trenutki,
ko je treba
na novo zače
ti
in so ljudje,
ki jih je treb
a preprosto o
bjeti.
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Mnenje predsednika dijaške skupnosti
Odgovor, kakšna je naša šola, je relativen.
Sam sem mnenja, da naša šola dobro izpolnjuje materialne in
organizacijske pogoje za doseganje vseh vzgojno-izobraževalnih
načrtov.
Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec se lahko pohvali z 49. letno
tradicijo poučevanja, prilagajanja oziroma prevzemanja odgovornosti za vse vključujoče posameznike. Vsakemu dijaku omogoča
napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi ter ponuja paleto
interesnih dejavnosti.
Značaj šole ustvarjamo dijaki in zaposleni skupaj. Tukaj bi izpostavil še posebej tiste, ki s projekti oziroma z neobvezno dejavnostjo dvigujejo prepoznavnost in ugled šole.
Res je tudi, da dobro počutje dijakov na šoli včasih ovirajo aktualni problemi, ki jih poskušamo reševati v dijaški skupnosti.
Najodmevnejši je subvencioniran topel obrok, ki pri nas žal še ne
more biti topel in je trenutno cenovno nesprejemljiv. Da bi takšne

in podobne primere lažje reševali na nacionalni ravni, se je v
Dijaški organizaciji Slovenije ( DOS ) izoblikovala posebna komisija za spremljanje in subvencioniranje dijaške prehrane.
Glede DOS bi še dodal, da sem se v imenu naše šole, skupaj s parlamentom DOS, strinjal s sprejetjem Deklaracije o dijakovih pravicah.
Kasneje je bila posredovana na vse pristojne oziroma odgovorne
institucije.
Še hitrejše in učinkovitejše izpopolnjevanje našega izobraževalnega
okolja lahko dosežemo le s kritičnostjo do odgovornih.

Jernej Gassper, predsednik DS

Knjige, filmi, priporočamo
Seks za začetnike (Brez dlake na jeziku)
založba: Družina Krumpak k.d.
avtor: Jasminka Petrović
Da bi vas pomirili, poučili, opogumili, razvedrili,
nasmejali in se še malo pohecali z vami, smo se
odločili napisati knjigo o seksu, seveda brez dlake na jeziku. Za
začetek smo ustanovili ekipo vrhunskih laikov, se pravi nestrokovnjakov (s še dvema tetama za povrh), ki je izvedla zanimivo
anketo med populacijo mladih od 8 do 16 let.

Revni milijonar
Dolžina: 2h Leto: 2008 Država: Velika Britanija,
ZDA Jezik: angleščina, hindujščina Scenarij: Simon Beaufoy po romanu Vikasa Swarupa Režija:
Danny Boyle, Loveleen Tandan Igrajo: Dev Patel,
Ayush Mahesh Khedekar, Tanay Chheda, Freida
Pinto, Madhur Mittal, Anil Kapoor, Irrfan Khan

Somrak
Dolžina: 2h 2min Leto: 2008 Država: ZDA Jezik:
angleščina Scenarij: Melissa Rosenberg po knjigi
Stephenie Meyer Režija: Catherine Hardwicke Igrajo: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke,
Ashley Greene, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Kellan Lutz
Film, posnet po knjižni uspešnici Stephenie Meyer, predstavi
usodno ljubezensko zgodbo med čustveno najstnico Bello in
skrivnostnim lepotcem Edwardom. Ta presenečenemu dekletu
razkrije, da pripada družini vampirjev, ki se je odpovedala človeški
krvi, a Edward kljub temu živi v strahu, da bi lahko zbližanje z
Belle v njem prebudilo krvoločni nagon. Toda ko v mesto pripotuje podivjana trojica nomadskih vampirjev, je resnična ljubezen
edino, kar lahko ustavi njihov morilski pohod.

18-letni Malik, sirota iz indijskega sluma, se na kvizu Lepo je biti
milijonar znajde pred zadnjim vprašanjem, toda preden bi lahko
odgovoril, ga odpeljejo na zaslišanje. Policija ga osumi goljufije,
zato prične fant pripovedovati svojo slikovito življenjsko zgodbo
o bratski ljubezni in rivalstvu, o neuslišani ljubezni, ki ji je vedno
zvesto sledil, in o nemogočih življenjskih razmerah ter usodah
revnih ljudi, ki kljub neenakosti v družbi nikoli ne obupajo nad
življenjem. Film je prejel zlati globus za najboljši film, režijo, scenarij in glasbo ter kar 10 nominacij za oskarja.

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence. (T.
Pavček)
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NNaj dijak,
d
dijakinja
dijak
POVABLJENI K SODELOVANJU!
Glasujte in izberite dijaka/dijakinjo po svoji meri. Svoje liste vrzite v zaprto škatlico DS (pri tabli DS ob kabinetu 20)!
Čas glasovanja: do 31. 5. 2009!
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Zdrava
d šola
Dejs
Dejstva,
d
da je zdravje vedno večja vrednota, se zavedamo tudi
na naši šoli. Šola je poleg staršev pomemben dejavnik telesnega,
čustvenega, duševnega in duhovnega zdravja, zato želimo dati
dijakom dobro popotnico v zdravo in kakovostno življenje. Prav
vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol se nam zdi eden izmed
učinkovitih in prijaznih načinov za dosego tega cilja.
Na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije se je leta 1992 izoblikovala ideja o šolah, ki promovirajo zdravje. Tako se je rodila Evropska mreža zdravih šol, kateri
se je Slovenija priključila leta 1993, sprva z 12 šolami. Letošnje
šolsko leto se je Slovenski mreži zdravih šol
priključila še naša šola.

Pravo ceno ima to, kar učenci dosežejo s svojo
aktivnostjo. Učitelji jim poskušamo pri tem
pomagati in jim posredovati snov na zanimiv
in sodoben način. Tako smo se v letošnjem letu
že lotili nekaterih aktivnosti na temo zdravja.
Projekt »Najstniki, tobak in zakon o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov«
Vključili smo se v projekt »Najstniki, tobak in zakon o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za
zdravje Zavodu za zdravstveno varstvo Ravne za
srednješolce.

Cilji zdrave šole so:
•
poskrbeti za tako okolje za delo in učenje,
ki promovira zdravje: stavbe, igralne površine,
pripomočki, varnostni ukrepi, šolska prehrana;
•
spodbujati večjo odgovornost posameznika, družbe, skupnosti do zdravja;
•
razvijati samospoštovanje pri učencih;
•
spodbujati dobre medosebne odnose med učitelji in učenci,
med samimi učenci, ter med šolo, domom in skupnostjo;
•
omogočiti učencem čim več znanja in veščin, ki jih potrebujejo za odločanje, ki vpliva na zdravje.

V okviru tega projekta so naši dijaki izvedli
naslednje aktivnosti:
• izdelava plakatov na temo »Kajenje – navada
ali odvisnost«, »Kajenje ubija«, »Kajenje škoduje
zdravju in »Kajenje mladih«,
•
tematska obravnava v okviru literarnega natečaja,
•
obravnava prenehanja kajenja z ekonomskega vidika
(izračun).

Natečaj »Dijaška prehrana«

»ZDRAVJA NE MOREMO
USTVARITI ČEZ NOČ,
AMPAK KORAK ZA
KORAKOM. SEMENA
BODOČNOSTI SO V
CVETOVIH SEDANJOSTI.«
(neznan)

Natečaj »Dijaška prehrana«
je pripravil Inštitut za varovanje zdravja. V okviru tega
natečaja dijaki pripravljajo
plakate in spise, izdelujejo
analizo ankete o zadovoljstvu dijakov s šolsko malico
ter sestavljajo predloge za
zdrav in hkrati dober šolski
obrok.

Pripravila: Jožica Ovčjak

TEKMOVANJA IZ ZNANJ
DRŽAVNI PRVAKI V TEHNIKI PRODAJE
V četrtek, 16. aprila 2009, je na Srednji trgovski šoli v Ljubljani
potekalo 33. državno tekmovanje v tehniki prodaje. Tekmovanja se
je udeležilo 8 dijakov 3. letnika programa trgovec pod mentorstvom Jožeta Kramerja. Tekmovanje je potekalo na osmih različnih
področjih in na vsakem področju smo imeli enega tekmovalca. Naši
dijaki so izmed šestnajstih sodelujočih trgovskih šol iz Slovenije
dosegli ekipno 1. MESTO.
Rezultati po področjih:
Področje
Ime in priimek
Barve in laki
Tadej Detečnik
Železnina – orodje
Nejc Kresnik
Živila
Veronika Bricman
Veliki gospodinjski aparati
Gašper Ferš

Uvrstitev
1. mesto
4. mesto
2. mesto
3. mesto

Za ostala štiri področja še nimamo uradnih rezultatov, vendar so
tekmovalci dosegli zelo visoka mesta, kar je zadostovalo za ekipno
zmago.

Vsem skupaj
iskrene čestitke
za izjemen
uspeh na
državni ravni.
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ŠOLSKO TEKMOVNJE IZ GOSPODARSKEGA POSLOVANJA - smo ga izvedli v ponedeljek, 2. 3. 2009, je potekalo v prijetnem
tnem
em
vzdušju. Najbolje so se odrezali naslednji tekmovalci:
GP ZVEZDA
Šolsko tekmovanje iz gospodarskega poslovanja pomeni drugačen
način tekmovanja v znanju v primerjavi z drugimi tekmovanji.
Praviloma smo navajeni, da tekmovalci najmanj eno šolsko uro
prizadevno rešujejo različne naloge, vprašanja in zanke, ki so za vse
udeležence tekmovanja enake.

1.
2.
3.
4.

Aleksandra Goličnik iz 4. B, mentorica Silva Ledinek,
Tadej Šteharnik iz 4. A, mentorica Karmen Grudnik,
Vanja Jeromel iz 4. A, mentorica Karmen Grudnik,
Andreja Cerkovnik iz 4. A, mentorica Karmen Grudnik.
Mentorica
Karmen Grudnik

Tako pri tem tekmovanju združujemo znanje z zabavo, saj gre za
neke vrste računalniško igro. Tudi letošnje šolsko tekmovanje, ki
REZULTATI ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ
ZNANJA RAČUNOVODSTVA
V četrtek, 26. 03. 2009, smo na naši šoli organizirali tekmovanje
iz znanja računovodstva. Izpitne pole so bile sestavljene na dveh
nivojih.
Na tekmovanje na osnovnem nivoju se je prijavilo šest dijakinj 2.
letnika programa ekonomski tehnik – E 2 A, katerih mentor je
ravnatelj Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon., ki v tem razredu tudi
poučuje predmet računovodstvo. Vse dijakinje so se tekmovanja
tudi udeležile in dosegle naslednje rezultate:
1.
Vanja Lužnic,
2.
Jacqueline Kampus ,
3.
Sara Kokalj Javornik,
4.
Monika Pirnat,
5.
Silvija Repnik,
6.
Elena Costrov.

Pirtovšek Mazej, vendar sta se ga udeležila le dva tekmovalca, ki pa
sta dosegla naslednji rezultat:
1.
Lidija Juvan,
2.
Jani Kumprej.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo še veliko prijetnih
minut pri reševanju računovodskih nalog.
Prvi trije tekmovalci (zadnji je rezerva) so se udeležili državnega
tekmovanja v znanju računovodstva, ki je bilo na Srednji ekonomski šoli Celje, 17. aprila 2009.
Diajkinja drugega letnika Vanja Lužnic je pod mentorstvom g.
Bernarda Kresnika dosegla 3. mesto med 34-imi dijaki iz celotne
Slovenije.
Prepricani smo, da kvalitetno in strokovno delo rodi sadove ter
pomeni zadovoljne in uspešne dijake in takšni rezultati so eni
izmed njih.
Mentorja
Irena Pirtovšek Mazej, univ. dipl. ekon.
Na tekmovanje na višjem nivoju pa se je prijavilo pet dijakov četrtih
Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.
letnikov programa ekonomski tehnik pod mentorstvom gospe Irena
10. DRŽAVNO PRVENSTVO IZ ZNANJA EKONOMIJE
V sredo, 25. 3. 2009, so se dijakinje Andreja CERKOVNIK, Darja
PROŠEV in Vanja JEROMEL naše šole udeležile 10. državnega
tekmovanja iz znanja EKONOMIJE. Tekmovanje je potekalo na
Ekonomski šoli Novo mesto.
Za samostojna odličja se je potegovalo 66 dijakov srednjih šol, za
ekipna odličja pa se je potegovalo 25 ekip.

Dijakinje naše šole so se odrezale zelo dobro, in sicer:
•
ekipno 5. mesto,
•
posamične uvrstitve: Andreja Cerkovnik 5. mesto,
Darja Prošev 14. mesto.
Tekmovalkam iskreno čestitamo.
Mentorica mag. Danica Pušnik

KENGURU!
19. marca, 2009, smo izpeljali šolsko tekmovanje Evropski
matematični kenguru.

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili: Božinn Joana, Sgerm Teja,
Lauko Jasmina, Vanja Lužnic, Pirnat Alen, Juvan Romana, Juvan
Lidija, Kumprej Jani in Bricman Tadeja.

V kategoriji B (srednje strokovne šole) so najboljše rezultate dosegli:
1. letnik: Božinn Joana
2. letnik in 1. letnik PTI: Sgerm Teja, Lauko Jasmina, Lužnic Vanja,
Pogač
Domen, Kokalj Javornik Sara, Sekavčnik Marjeta
3. letnik: Pirnat Alen, Juvan Romana
4. letnik in 2. letnik PTI: Juvan Lidija
Vsi omenjeni dijaki bodo prejeli bronasta priznanja.

V kategoriji C (srednje poklicne šole) pa sta bili najboljši:

CANKARJEVO TEKMOVANJE

je bilo 3. 2. 2009. Jacqueline je bila tudi tokrat zelo uspešna in se je
uvrstila na državno tekmovanje, kjer je prejela srebrno priznanje.
Čestitke vsem bralkam, posebej pa še dobitnici srebrnega priznanja.

1. letnik: Grm Špela
2. letnik: Ekart Špela.
Obe bosta prejeli bronasto priznanje in sta se uvrstili na regijsko
tekmovanje.
Vsem iskrene čestitke !
Kristina Vošner

Knjige so kot prijatelji, za katere si je treba vzeti čas.
Naslov oz. tema letošnjega tekmovanje je bila Jaz v svetu, ki se
spreminja. Dijakinje naše šole so tekmovale na 2. in 3. stopnji.
Do naslednjega tekmovanje pa Vam želim veliko prebranih knjig,
Šolsko tekmovanje je potekalo 16. 12. 2008, največ točk pa sta
takih in drugačnih, predvsem pa tistih, ki dajo sanje podnevi in
dosegli Jacqueline Kampos na 2. stopnji in Urška Krenker na 3.
vzamejo spanec ponoči.
Natalija Černjak
stopnji. Obe sta se udeležili področnega tekmovanja v Šmartnem, ki
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IIntervju Društv
Društvo mrtvih pesnikov
Kaj vas je sploh navdušilo, da ste ustanovili vašo skupino?.
Navdušile so nas punce, saj če si bolj znan, te prej opazijo (smeh).
Kako dolgo že delujete?
Delujemo že od osnovne šole, kjer smo se tudi spoznali pri krožku.
Bili smo najslabši pevci, pa poglejte, kaj je iz nas nastalo. Torej kot
skupina smo že 20 let, pod imenom DMP pa 18 - punce, DMP je
starejši od vas (spet je bil smeh).
Zasledili smo, da ste prvotno skupino spremenili oz. so se spremenili člani v njej. Kakšen je bil vzrok?
Ker člana, ki sta zapustila skupino, nekako nista imela časa, kasneje
nista imela več volje, zato smo se malo premešali.
Se v skupini dobro razumete?
V skupini se vedno dobro razumemo, se nikoli ne prepiramo, torej
smo kar strpni drug do drugega.
Imamo se preprosto
radi.
Je današnji koncert uspel po vaših
pričakovanjih?
Glede na
pričakovanja je bil
še boljši, kot smo
si ga zamislili, saj
smo opazili, da ste
uživali in se tudi
pošteno naplesali.

Randy Pausch, ZADNJE PREDAVANJE
»Čas je vse, kar imate…
in morda boste nekega
dne ugotovili, da ga imate
manj, kot si mislite.«
Randy Pausch je bil
profesor računalniške

Kakšni so prvi
vtisi današnjega
koncerta?
Siti nismo,
žejni pa.(smeh)
Ekonomska šola
je »razturala«.
Se tudi vam zdi,
da smo Korošci
najboljša publika?
Da. Definitivno Korošci ste najboljša publika daleč okoli.
Po vašem mnenju, katera pesem je danes najbolj navdušila nas
vse?
To sami vesta, katero pesem ste kar sami 3x zapeli. In tudi mi smo
bili navdušeni nad njo, saj smo videli, da ste se zelo raznežili. Torej
to je bila pesem Ker ti si vse.
Hvala, da ste si vzeli čas in vas vljudno vabiva, da si ogledate nas
šolski časopis, predvsem pa naslednjo številko, v kateri bo objavljen današnji intervju.
DMP: Hvala tudi vama in upamo, da se še kdaj srečamo na
kakšnem našem koncertu.
...potem je pa sledilo fotkanje…
Ana in Nina
človeku poiščite dobro. Skoraj ni človeka, ki ne bi imel nekaj dobrega.
To je le nekaj spoznanj, ki nam jih posreduje Randy Pausch. Velika
vzornika sta mu bila starša.
Randy Pausch je spoznal, da mora živeti za vsak trenutek. Uživati v
vsakem trenutku dneva. Se posvetiti svojim trem otrokom, starim
od osemnajst mesecev do šestih let. Boli ga, ker ne bo mogel spremljati odraščanja svojih otrok. Še bolj pa mu je hudo, ker otroci ne
bodo imeli očeta, ki bi jih spremljal skozi življenje. Predavanje je
posvetil njim, svojim otrokom, svoji ženi in nam v razmislek.

znanosti na univerzi
Carneige Mellon. Njegovo strokovno področje je bila »interakcija med človekom in

» Ne gre za to, kako uresničite sanje. Gre za to, kako živite. Če živite,
kot je treba, karma poskrbi za vse drugo. Sanje se same uresničijo.«

računalnikom«. Sestavil je program Gradnja virtualnih svetov ali na Predavanje, ki si ga lahko ogledate je na tem naslovu http://www.
youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo, je polno humorja, zanosa,
kratko GVS.
bistroumnosti. Zaradi tega je njegovo zadnje predavanje zaslovelo
Na ameriških univerzah prosijo profesorje, naj si predstavljajo, da
po vsem svetu.
jim je ostalo le še nekaj mesecev življenja, in premislijo, kaj jim v
življenju največ pomeni, kakšne napotke za polno življenje bi posre- Neverjetno, koliko moči je imel Randy Pausch, da je lahko s tako
dovali svojim študentom. Kaj bi hoteli zapustiti drugim?
lahkotnostjo opisal svoje življenje. Sam priznava, da je imel tudi
Ko so profesorja Randyja Pauscha prosili za »zadnje predavanje«, se težke trenutke, da sta oba z ženo velikokrat jokala. Pa vendar, hotel
mu ni bilo treba pretvarjati, saj je malo pred tem zbolel za rakom na je poleg številnih nagrad, ki jih je prejel za svoje delo, dati svetu svoj
trebušni slinavki in zdravniki so ocenili,da mu ostanejo le še trije
osebni pečat. Vedno je priznal, da je visoko cenil svoje sposobnosti.
ali največ šest mesecev življenja. Toda na predavanju ni govoril o
umiranju. Govoril je o življenju. Naslov njegovega predavanja je bil Randy Pausch se je rodil leta 1960, zadnje predavanje je imel sepKako zares uresničiti otroške sanje.
tembra 2007, umrl je julija 2008.
V življenju velikokrat naletimo na prepreke, ki nam nudijo
priložnost, da pokažemo, kako močno si nekaj želimo. Dovolimo
Knjiga je izšla pri Mladinski knjigi, 2008 in je svetovna uspešnica.
si sanjati in sanje dopustimo tudi svojim otrokom. Bodimo iskreni. Vprašajmo se, kaj bi mi povedali svojim zanamcem.
Popuščajmo. Ne tarnajmo, kajti tarnanje ni prava strategija. Svojo
energijo raje vložimo v reševanje težav. Ne obremenjujmo se s tem, »Kart, ki jih dobimo v roke, ni mogoče zamenjati, od nas pa je
kaj mislijo drugi. Če nikogar ne bi skrbelo, kaj drugim roji po glavi, odvisno, kako bomo igrali.«
bi bili v zasebnem in poklicnem življenju učinkovitejši. V vsakem
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NATEčAJ ZA NAJ-LIKOVNO PESEM V E1A

Najboljše pesmi:
1. Maruša Krajnc
2. Joana Božinn
3. Martina Gerold, Nina Črešnik
Draučbaher
4. Diana Germ
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HOROSKOP:
Tedenski horoskop – Tehtnica
Tedenski horoskop – Oven
artnerstvo se dobro obnese in delo teče gladko. Še
ako v službi kot tudi doma vas čakajo težki stroški.
pravi čas boste zaključili s pomembno nalogo. Tudi
Tudi pričakovano plačilo, ki bo odloženo, vam lahko
razmerje z vašim partnerjem se izboljšuje. Trud vašega
povzroči težave pri finančnih možnostih. Tisti, ki službeno
partnerja ali tesnega sodelavca bo obrodil sadove. Novice, ki jih
potujete, se boste verjetno soočali z zamudami in težavami. Nekaboste prejeli iz oddaljene države, bodo ugodne.
teri od vas boste imeli nekakšne težave z zobmi, ki bodo zahtevale
vašo pozornost.
Tedenski horoskop – Škorpijon
omembna naloga bo zahtevala vso vašo pozornost. Vaša
Tedenski horoskop – Bik
vztrajnost in trud bodo vodili do dobičkov. Morda boste
aradi manjšega priliva denarja boste začeli iskati
morali
zabavati tudi ostale, kar se lahko zavleče dolgo v noč.
nova področja vlaganja. Pomemben del informacij se
Pazite
na
svoje
zdravje. Čustveno boste morda malce zamorjeni.
lahko izkaže kot velik dobiček na trgu delnic. Od vas se

T

Z

bo zahtevalo, da ste hitri pri unovčenju svojih koristi. Ljubezensko
življenje kar žari zaradi navdušenja.
Tedenski horoskop – Dvojčka
rejeto večjo količino denarja boste porabili za
povračilo posojila. Priporočamo vam, da si uredite
zadeve s papirji, če posebno tiste, ki se tičejo davkov ali
pravnih zadev. Družabno bo to zelo zaposleno obdobje, ko boste
verjetno zabavali veliko gostov, ki vas bodo obiskali ta teden.

P

Tedenski horoskop – Rak
oločene sovražne zadeve vam lahko v službi
povzročijo težave. Osredotočite se na svoje delo in
se ne obračajte na spletke drugih. Imeli boste podporo
osebe, ki vam je najbolj pomembna. Domače in družinsko življenje
pokrivajo oblaki. Ta teden ne sprejemajte nobenih večjih odločitev.

D

Tedenski horoskop – Lev
oslovne komunikacije dolgotrajno prispevajo k
vaši razdraženosti. Če se dogovarjate za kakšen
nov podvig, lahko s potrebnim dogovorom zaključite
nalogo. Nekdo iz vašega doma se ne počuti dobro, morda bo otrok
povzročal nepotrebne skrbi družini.

P

Tedenski horoskop – Devica
aradi manjših zamud v službi lahko postanete
razdraženi. Celo tisto, kar je pričakovano, ne bo na
trdnih tleh. Ne skrbite, še posebno zato, ker ne morete nič
ukreniti glede tega. Izogibajte se razpravam o občutljivih zadevah s
člani vaše družine, saj bi te lahko peljale v večje prepire.

Z

Resnični prijatelj je ta,
ki te drži za roko in se dotika
tvojega srca.
Resnično nekoga imeti rad
pomeni razbremeniti ga naših
pričakovanj.

NAPOVEDNIK ZA ŠT. 3
Fotoreportaže dogajanja na šoli v tem šolskem letu.

P

P

Tedenski horoskop – Strelec
elo bo napredovalo z živahnim tempom. Nekateri
od vas boste verjetno odpotovali na drugo celino
zaradi promocije prodaje ali posebnega izobraževalnega
programa. Poslovneži boste podpisali nove pogodbe z donosnimi
pogoji. Študentje boste morali trdo delati za dobro oceno.

D

Tedenski horoskop – Kozorog
orda bi morali za pomembne poslovne priložnosti
poskrbeti osebno. Razmerja v zasebnem in
poslovnem življenju naj ostanejo prijetna. Nakazano vam
je nenadno potovanje. Na družabnem dogodku bodo
vsi želeli vašo prisotnost. Dolga noč se lahko izrazi tudi na vašem
zdravju.

M

Tedenski horoskop – Vodnar
a teden boste nakupovali, hodili ven in spoznavali
nove ljudi. Zadeve, ki se tičejo otrok in rekreacije, vas
bodo osrečevale. Naklonjeni boste k početju preveč stvari,
kar se lahko potem odraža tudi na vašem zdravju. Kadarkoli lahko,
se stvari lotite počasi in mirno.

T

Tedenski horoskop – Ribi
a večino vas je nakazano srečno in ugodno obdobje.
Izhodi in praznovanja se bodo izkazala za kar se
da prijetna. Nakazane so vam tudi počitnice ali potovanje z vašo ljubljeno osebo. Morda vas bo nekdo, ki vam je blizu,
razočaral. Če boste pokazali svoja čustva, bo ta oseba spoznala, da
ni ravnala prav.

Z

odbitek
odgovorna urednica: alenka helbl
urednica: ivana frajman
oblikovanje: nevenka žlebnik, marcelj furman
članki: tadeja plazovnik, ana štern, nina paradiž, silvija repnik,
sonja božič, tjaša gros
naklada: 400 izvodov
spletna stran: www.e-odbitek.si
email: odbitek@hotmail.com

