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šolski cajtng Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec
‘

V tej počitniški izdaji odbitka naj vam zaželim, da se med počitnicami malce odbijete,
pozabite na šolo in si naberete novih moči za prihajajočo jesen.
Že Einstein je zapisal, da je vrednost človeka v tem, kar daje, ne v tem, kar lahko sprejme.
Naj bo to naše vodilo tudi v poletnih mesecih v letu prostovoljstva in iskanja tistih drobnih prijetnih trenutkov, ki nam vsem polepšajo naš vsakdan.
Lepe počitnice
Ravnatelj Bernard Kresnik

UVODNIK…ali kaj podobnega… misel…

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 voljo. 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 izjemno 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, preberete
vice, si naredite kakšno sladico ali napitek. Na sladico in šejk povabite
svoje najljubše prijatelje ter se zabavajte do nočnih ur. Ob branju te
številke ste od sebe verjetno že dali še zadnje moči, popravili 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, 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 –
ekonomski – cajtng ta odbitek!
Silvija

DIJAŠKA SKUPNOST - en pogled nazaj
Spomnimo se zakaj rečemo, da je dijaška?
a)
Ker je ime mački, ki živi nasproti naše šole Dija.
b)
Ker so v tej skupnosti najpomembnejša mnenja dijakov.
c)
Ker pravijo v Kufru kavici za 0, 60 € dijaška kava in se je upravljalcem
šole zdelo primerno, da je beseda dijaška pa še v tem naslovu.

c)
Učimo se, kako moramo mešati puding, ne da bi pri tem nastale grudice.
…in to vse zato ker
a)
tako hitreje čas mine.
b)
smo prisiljeni v to (čeprav jih ne vidimo, imamo ninje na šoli, le-te so
hudo jezne, če ne opravljamo reči tako, kot bi morali).
c)
Ker smo ugledna, funkcionalna, obzirna in prijetna šola in brez dijaške
skupnosti ter naših mnenj to ne bi bilo tako.

…in zakaj je skupnost?
a)
Ker se skupaj odločamo o tem in onim.
b)
Ker kjer je več ljudi skupaj, je to že skupnost (npr. zunaj za rampo).
c)
Zato ker, če prelomiš besedo skupnost na pol in daš zadnji del naprej,
dobiš nost skup!
Ste našli primerne odgovore? Prav, vabljeni k sodelovanju tudi (še) v prihodnjem letu.
…kaj se že tam počne?
a)
Pojemo narodno zabavne pesmice skupaj z ravnateljem in mentorico.
				
Predsednica DS SEŠ Joana Božinn
b)
Soočamo se z aktualnimi problemi šole in zbiramo ideje za lepše vzdušje
v njej.

TRENUTEK AKTUALNOSTI
https://picasaweb.google.com/ekonomskasg2
http://www.filternet.si

KAZALO
2-5
5-6
7-9
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maturantje 2011 - izlet, ples, predaja ključa in
fazaniranje
projekti PIV
tekmovanja - sKREIRAJ.se, DOSS, TEHNIKA
PRODAJE, EKONOMIJA, GP ZVEZDA,

10
11
12

projekt Čokolada, recept
horoskop, Filternet.si
nagradna križanka Filternet.si
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MATURANTJE 2011…
Maturantski izlet.
Ja. Naš največji izziv, ki smo ga pričakovali že od 1. letnika pa vse tja do konca
3. In tako smo dočakali ta težko pričakovani izlet. Že smo za 2 meseca zapustili
srednješolske klopi, odšli na oddih in prav na koncu počitnic doživeli nekaj
najlepšega – potovanje na grški otok Zakynthos. Vsi smo bili nestrpni, ko smo
lani, 22. avgusta, že navsezgodaj zjutraj skupaj s svojo prtljago odšli na dolgo
pot proti našemu cilju, proti uživanju in novi izkušnji s sošolci. Pot smo začeli
v Slovenj Gradcu, od koder je vožnja trajala do poznega večera, ko smo prispeli
v Grčijo, kjer smo se nastanili in prespali noč. Zjutraj še hitro na zajtrk in že so
sledili ogledi in spoznavanje Grčije. Ogledali smo si Atene, različne grške znamenitosti in kraje, ki so vsak na svoj način posebni.
Najbolj veselili smo se potovanja z ladjo. Tu se je pričela naša zabava in resnično
doživljanje maturantskega izleta. Bilo je sicer malce naporno, vendar zelo zanimivo. Potovanje z ladjo je bilo nepopisno – si sredi velikega oceana in daleč
naokoli ne vidiš
ničesar drugega kot samo morje. In že smo prihajali
proti našemu cilju
na otoku Zakynthos – kraj Laganas. Tu
smo preživeli 3
nore dni, kjer smo se zabavali podnevi in

ponoči. Niti vročina nam ni bila kos, da bi nas premagala in nam vzela energijo
za zabavo. Preživeli smo nekaj, kar je bilo za nas, mogoče ne za vse, za večino
pa, novo in nepozabno.
In s takšnim veseljem, kot smo šli, smo se tudi vrnili nazaj domov, polni lepih
spominov in norih dogodivščin. Polni energije smo 3. septembra spet sedli za
šolske klopi v pričakovanju, da uspešno zaključimo naše srednješolsko življenje.
Danes smo ravno tu, na koncu, ko čakamo samo še maturo, potem pa…ADIJO EKONOMSKA ŠOLA. Vi pa, ki ste za nami, uživajte dneve, ki jih boste
še doživljaji tukaj, imejte se ˝fajn˝, kot smo se imeli mi. In ne pozabite…maturantski izlet je dogodek, ki ga nikakor ne smete zamuditi v svojem življenju,
doživeli ga boste le enkrat in nikoli več. Zato izkoristite priložnost in verjemite,
ne bo vam žal!
Maja Anželak

BOŽIČNO-NOVOLETNO PRAZNOVANJE in MATURANTSKI PLES Z MAMBO KINGSI.
Samo toliko! Na obeh dogodkih smo se odlično zabavali! Več o tem na https://picasaweb.google.com/ekonomskasg2.
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V petek, 8. 4. 2011, se je za nas, maturante, zgodil velik večer. Imeli smo maturantski ples. Zbrali smo se ob 18. pred športno dvorano v Slovenj Gradcu, kjer
je potekala vsa slovesnost. Najprej smo imeli še zadnjo vajo, da je kasneje teklo
vse kot ˝po maslu˝. In že so prišli povabljeni, ki so se posedli in sprostili ter z
zanimanjem čakali, da jim bomo pokazali, kaj smo se naučili. Glasba je zaigrala,
mi pa smo ponosno v parih prihajali na plesišče. Kot se šika, smo seveda najprej morali zapeti himno maturantov. Za lažji začetek plesnih korakov nas je z
besedo vodil plesni učitelj, ki je tudi povezoval in napovedoval posamezne vrste
plesov. Iz plesa v ples smo bili samozavestnejši. Starši so vsak prikazani ples nagradili z bučnim aplavzom. Med plesi se je vsak razred predstavil s programom
in zahvalil svojim učiteljem za vso pridobljeno znanje, njihovo potrpežljivost
in voljo, ki je bila potrebna, da smo uspešno prišli skozi srednješolska leta. V
program je sodil tudi ples s starši, po katerem so se nam na plesišču pridružili
tudi ostali gostje. Za dobro voljo in plesno glasbo ter vzdušje je poskrbel ansambel Mambo Kings. V odmorih med plesi smo se okrepčali z jedačo in pijačo.
V veselem razpoloženju je čas hitro minil, ob polnoči pa je sledila četvorka s
starši in povabljenimi. S tem plesom smo se na vajah namučili kar nekaj ur,
za povabljene pa je bilo to nekaj novega. Kljub osnovnim napotkom plesnega
učitelja je bilo med samim plesom veliko zmede in smeha, ob zaključku pa nas
je ansambel zopet popeljal v bolj

sproščene korake. Ob dobri glasbi smo se zabavali vse do 4. ure, ko se je za
nas maturantski ples tudi uradno končal. Med vso slovestnostjo pa so fotografi
poskrbeli, da teh trenutkov ne bomo pozabili in nam bodo ostali večno v spominu.
Jana Vrhnjak

		

ET2A in razredničarka Vesna Robnik

E4 in razredničarka Alenka Hlebl

Profesorski zbor

FAZANOVANJE in PREDAJA KLJUČA
Iz objektivnih razlogov smo oba dogodka združili; zgodila sta
se 24. maja 2011.
Na ta dan sta se E4A in ET2A dostojno poslovila od mlajših
kolegov.

E1A z razrednikom na kolenih, za
teleobjektivom E4A. Uspeh je popoln
– prof. Živič kleči!
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Vse za točke!
Najlepši boš, Anže!

Kaj to pomeni?

Ključ je najden!

PROJEKTI IN PIV

Zmagovalci – dobitniki ključa!

Mladost naj bo radost – tudi v prometu
Slogan letošnjih preventivnih aktivnosti je: HVALA, KER VOZIŠ ZMERNO!
V sodelovanju z Javno agencija Republike Slovenije za varnost prometa in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo na Srednji ekonomski šoli
Slovenj Gradec organizirali
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ZA VEČJO PROMETNO VARNOST MLADIH NA SREDNJIH ŠOLAH
V ponedeljek, 18. 4. 2011, smo izvedli prometne delavnice v razredu E2A.
Delavnice so potekale v dveh skupinah od 12.00 do 15.15 ure.
Prometne delavnice so sestavljene iz različnih socialnih iger in metod skupinskega dela (igre vlog, diskusije, različne socialne igre itd.), ki spodbujajo mlade
k
razmisleku in razumevanju pomena prometne varnosti, k izmenjavi mnenj
in stališč v skupini ter k oblikovanju ugodnega odnosa do
prometne
varnosti.
Delavnice
obsegajo
vsebine
s
področja
prometne

ODBITEK_2011_junij.indd 4

varnosti in prometne vzgoje: udeležba v prometu v različnih vlogah (pešec,
potnik, voznik motorja oz. osebnega avtomobila), uporaba različnih zaščitnih
sredstev, uživanje alkohola in drugih drog ter vožnja pod vplivom teh substanc
itd.
Organizirali smo tudi praktičen prikaz nekaterih prometno-varnostnih vsebin
z demonstracijskimi napravami: merjenje reakcijskih časov (Stopko, Colibri),
prikaz naletne teže s prilagojenimi tehtnicami, uporaba Alkoskopa in posebnih
alko-očal.
Samo skupaj lahko dosežemo, da se bo prometna varnost izboljšala in na šolah
lahko izredno veliko naredimo prav za varnost svojih dijakov predvsem z
osveščanjem, vzgojo in informiranjem.
Marja Založnik, prof.
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IZJAVA MATURANTOV
Naše zaključne letnike smo povprašali, kakšno se jim je zdelo življenje na šoli
skozi ta hitro minljiva štiri leta, kaj jim je torej najbolj ostalo v spominu.
MATIC VEHOVEC
Začel bom s svojo vlogo v razredu.
Dragi moji, kot predsednik slavnega razreda E 4. A vas obveščam, da
se naša skupna pot za večino tukaj
konča. Lepo je bilo. No, moj uradni del je s tem zaključen, sedaj pa
lahko govorim resnico. (smeh).
Bil sem zelo presenečen, ko so me
določili za predsednika. Tega res
nisem pričakoval. Rad bi povedal,
da so bila ta leta šolanja polna
norih presenečenj in dogodivščin,
ki smo jih skupaj doživeli. Najbolj se mi bo vtisnil spomin pouk pri profesorju
Romanu Živiču, saj smo se med poukom zelo zabavali in veliko, ampak res veliko nasmejali. Med dobrimi spomini se bo pojavil tudi letošnji izlet na Plitvička
jezera s profesorjem Klobčarjem. Ne vem zakaj, ampak izredno smešno mi je
bilo, ko sem videl, da stane ena košara kruha 20 kun. Ne vem, ali je kriva takšna
cena ali dobra volja tistega dne, vem pa, da so v večji meri krivi sošolci, ki so
bili z mano. Aja, pa še to, če že pobiraš izjave. Rad bi povedal, da je FC BARCELONA v srcu naših fantov. Dajmo, Barca!
Še en vic: Zakaj ženske živijo dlje kot moški? Ker jim je bog povrnil čas za parkiranje avtomobilov.
MAJA ROŠER, MONIKA HOVNIK

koteke. Priporočava vam to destinacijo, s šolo ali s prijatelji. Ko sva prvi dan
stopili skozi vrata te šole, naju je seveda bilo strah, obenem pa sva se že veselili
novih izzivov, novih prijateljev in vsega lepega, kar naju je čakalo. In prav sva
imeli, da sva se veselili. Dogajalo se je marsikaj. Od solz sreče do tistih pravih
solz. Solz žalosti ali neuspeha. Vendar, vse slabo se da popraviti. V glavnem.
Uživali sva do konca in še naprej. Radi bi še dodali en vic o moških. Zakaj moški
govorijo vice ob blondinkah? Ker so kratki, lahko si jih zapomnijo, pa še razumejo jih. :D
SANJA VOŽIČ
V življenju nas vse spremljajo padci in vzponi.
Če ne bi bilo padcev, ne bi bilo vzponov, niti
volje, da nam resnično uspe. Ko doživimo
padec, pričnemo zares ceniti sebe. Predvsem
pa ljudi okoli nas. Čeprav smo le ljudje, predvsem nepomembna bitja, imamo v svojem
življenju neprecenljivo vlogo in ti tisto, kar nas
žene naprej, poganja kri po žilah in daje up v
srcu. Skupaj nam je uspelo in ne dvomim, da
bodo sanje vsakega izmed nas dosegle nebo in
poletele kot angelova krila. Skupaj smo pisali
zgodovino, ta pa je za sedanjost nujna. Prihodnost bo opečatena le s solzami sreče.
JURE LUZAR
Z malo besedami je poskusil
opisati celo svojo srednje šolo.
In zelo dobro mu je uspelo.
Dejal je:« Ob prihodu na to šolo
sem se en lep čas spraševal: »Kaj
tukaj sploh iščem?« Mislil sem,
da sem popolnoma zgrešil. A
sčasoma, ko sem se privadil
sistemu, sem ugotovil, da je ta
šola nepogrešljiv člen mojega
življenja. Fajn je blo! Pa zavidam
vam, da vam še bo!»

Začeli bova s splošnimi
trditvami ter jih potrdili
ali ovrgli, gledano z najinega stališča.
•
Prijazni profesorji.
Seveda, le kje drugje
kot pa na Štibuhu. Z
njimi se da pa res čisto
vse zmeniti. Če sva
potrebovali višjo oceno,
si šel prijazno do njega,
malo potožil, pokazal
svoje znanje in ocena je NINA PARADIŽ
bila višja. Profesorji so
že svetovni.
Hmmm, sedaj si me pa dobila s tem
•
Informativni dnevi so bili zanimivi. To dejstvo tudi drži. Najbolje je bilo vprašanjem. Naj malo razmislim. Kot prvo,
pred temi majhnimi devetošolci hvaliti šolo sem ter tja. Ni ga bilo boljšega. To mi je definitivno najbolj ostal v spominu
nama je bilo še posebej všeč.
maturantski izlet ter kasneje maturantki
•
Naše fazaniranje je bilo uporniško, a smešno. Tudi to je res. Najbolje se ples. Imela sem se noro lepo. Skratka, z
spomniva, ko smo morali klečati na koruzi in dejati zaobljube. Haha, morali eno besedo opisano: nepozabno. Rada bi
smo jo ponoviti 10-krat, ker je nismo povedali dobro ali pa sploh nismo hoteli sporočila vsem dijakom, ki vas vse to še
govoriti.
čaka, da tega definitivno ne smete izpustiti.
•
Imeli smo nore izlete. To pa res drži. Maturantskega izleta raje ne omen- To je eden izmed najlepših časov našega
java, saj se je preveč dogajalo. Lahko pa poveva, da so bile najboljše ekskurzije življenja. Tudi če se s katerim od sošolcev
pri izbirnih vsebinah. In sicer izlet v neznano s profesorjem Klobčarjem. Vedno ne razumete najbolje, vam polagam na srce,
sva uživali. Pa tudi v Bruslju je bilo zakon.
na maturantskem izletu ali plesu se začnejo
No, po zgornjih izjavah sodeč je naša šola super. Na začetku prvega letnika naju med marsikaterimi dijaki spletati nove vezi.
je bilo kot vsakega »fazana« strah okolice ter profesorjev. Zdaj pa so nama že Sploh pa, ENKRAT SE ŽIVI.
»prišli v kri«.
Moj prvi vtis, ko
PS. Monika pa Maja vas imata radi.
sem stopila skozi
vrata te šole, je bil
strašen. Strah me je bilo - zelo. Najbolj sem se bala
JASMINA BRUMNIK, MONIKA PIRNAT
učiteljev ter novega prostora. Ampak z leti je seveda
ta izginil. Ne bojim se več »šole« oz. učiteljev. Vseh
Glede na to, da smo se vedno na tej šoli smejali,
se sčasoma navadiš. Sploh pa - na tej šoli se je zgodilo
bova dali tudi malo »drugačne« izjave. No, najbolj
marsikaj norega in nepozabnega. Vedno mi bo ostala
fajn je v šoli taj, ko smo fraj. Najbolje se spomniva
v spominu. Lepo se imejte še naprej!
izleta v München. Bil je v prvem letniku. Pač, zelo
dobro imajo organizirane izlete. Vsi so se zelo zaI.
nimivo končali. Ko se spomniva na njih, ne moreva
zadržati smeha. In kot verjetno vsem maturantom
sva si tudi midve najbolj zapomnili maturantski
izlet. Bili smo v Grčiji, na Zakyntosu. Tako je stal naš hotel, okrog pa same dis-
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Bodimo strpni in upoštevajmo mnenje drugih! Imejmo se radi in si to tudi
povejmo!
Spoznavajmo kulture drugih narodov, presezimo stereotipe in se raje pošalimo
na svoj račun!

TUNIZIJA je arabska in muslimanska država, umeščena ob Sredozemsko morje na severnoafriški obali. Njeno glavno mesto je Tunis. Je najvzhodnejša in
najmanjša med tremi atlaškimi državami (Maroko, Alžirija, Tunizija). Meji na
Libijo.

Tukaj je le kratek opis držav, ki jih E3a v letošnjem šolskem letu zastopa v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.
Pa preletite, če pa vas še kaj zanima, nas povprašajte oziroma se pridružite našim
prezentacijam. (Nataša Uranc)

LATVIJA je znova postala neodvisna država leta 1991 z razpadom Sovjetske
zveze. Leži ob Baltskem morju in je nižinska dežela s širnimi gozdovi, ki dajejo
les za gradbeno in papirno industrijo, ter bogatim rastlinstvom in živalstvom.
Dežela privablja turiste iz vse Evrope. Latvijcev je 59 %, ruska manjšina šteje 29
%, več kot tretjina vsega prebivalstva živi v glavnem mestu Rigi.

REPUBLIKA TURČIJA je obmorska država z ozemljem tako v Evropi kot v
Aziji. Anatolski polotok med Črnim morjem in Sredozemskim morjem tvori
osrčje države. Turčija na vzhodu meji na Gruzijo, Armenijo, Azerbajdžan in
Iran, na jugu na Irak in Sirijo ter na vzhodu na Egejsko morje, otoke v njem, na
Grčijo in Bolgarijo. Uradni jezik je turščina.
PALESTINA je nepriznana država na Bližnjem vzhodu. Palestina je bila oznaka
za južni del dežele Kanaan. V drugem tisočletju pred pr. n. št. so se tja iz sosednjih puščavskih območij priselili semitski Hebrejci. Ljudstvo Hebrejcev so sestavljali izraelski in judovski rodovi. Izraelski so se naselili na severu, judovski pa na
jugu. O priseljevanju Hebrejcev govori tudi Sveto pismo.
MADŽARSKA je celinska država v Srednji Evropi, ki meji na Slovenijo, Hrvaško,
Avstrijo, Slovaško, Ukrajino, Romunijo in Srbijo. Glavno mesto je Budimpešta.
Uradni jezik je madžarščina. Valuta je forint. Je demokratična država in od leta
2004 tudi članica EU.

NEMČIJA je ena od vodilnih svetovnih industrijskih držav, umeščena na sredo
Evrope. Na severu meji na Severno morje, Dansko in Baltsko morje, na vzhodu
na Poljsko in Češko, na jugu na Avstrijo in Švico ter na zahodu na Francijo, Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko. Skupna kopenska meja s sosednjimi državami
meri 3621 km². Nemčija je ena izmed ustanovnih članic Evropske unije.
GRČIJA je sredozemska država na skrajnem jugu Balkanskega polotoka. Na
kopnem na zahodu meji na Albanijo, na severu na Makedonijo in Bolgarijo ter
na vzhodu na Turčijo, po morju pa jo z vzhoda obliva Egejsko morje, z zahoda in
juga pa Jonsko in Sredozemsko morje. Grčija velja za zibelko zahodne civilizacije, saj ima dolgo in bogato zgodovino, v kateri se njen vpliv širil prek treh celin.

STROKOVNA EKSKURZIJA V LONDON
When I was in London I was happy because you can't go to London just every
day people were friendly. I did have good time because I was there first and my
schoolmates I would go back there tommorow If i could. The only thing I didn't
like bad weather and wind because of this I got a flu. I really like driving train
in London also I meet very there very diffrent people and also some Slovenians.
It's a pitty that we couldn't be there longer.
Peter
V okviru izbranih šolskih vsebin smo se E2a ter učitelj Roman Živič odpravili
v London. Z avtobusom smo se odpeljali do Celovca, kjer smo nadaljevali pot z
letalom. Seveda smo imeli najprej pregled prtljage. Z manjšo zamudo pa smo le
odleteli. Polet je trajal skoraj 2 uri. Pot smo nadaljevali s podzemno železnico,
da smo prispeli do našega hostla.
Z nami je odšel tudi vodič, ki nam je razkazal London. Mesto je bilo ogromno
in zelo razsvetljeno. Nekaj časa smo ostali ter si ogledali mesto, vendar ne za
dolgo, ker smo si morali nabrati moči za naslednji dan. Naslednje dni smo si
ogledali Tower Bridge, Big Bang, Buckinghamsko palačo, London eye, Madame Tussauds in še veliko drugih zanimivosti. V središču Londona je bilo
tudi praznovanje kitajskega novega leta. Imeli smo tudi nekaj prostega časa, ki
smo ga zapolnili: fantje z ogledom nogometne tekme, punce pa smo se odpravile po nakupih. Ogledali smo si tudi stadion Arsenala. V Londonu je bilo tudi
nekaj posebnosti, kot so: telefonske govorilnice
, vtičnice, avtobusi
, vlaki, hrana... V štirih dneh smo videli kar veliko zanimivosti, vendar na žalost ne vseh, saj
je bilo premalo časa. Zadnji dan smo morali
kar hitro zapustiti sobe ter oditi na letališče.
Okoli 5 popoldan smo prispeli v Slovenj Gradec, kjer so nas že nestrpno pričakali starši.
Imeli smo se super in upam, da bomo še
obiskali kakšno državo.
Sandra Cokan

UF, BILA SEM V LONDONU
Zame je bilo prvič, da sem odpotovala tako daleč od doma brez svojih
staršev. Bila sem zelo vznemirjena, saj sem se tega izleta zelo veselila in
tudi prvič sem se peljala z letalom. O Londonu nisem vedela skoraj ničesar,
ampak sem se tam o njem veliko naučila ter si ogledala njegove znamenitosti, ki smo jih obiskali. Med drugim smo si ogledali London Eye, muzej
voščenih lutk Madame Tussaud's, stadion Arsenala in še marsikaj drugega.
Všeč mi je bila tudi vožnja s Stansted Express (podzemni vlak), ampak le,
kadar ni bilo velike gneče. Za London so tudi značilni rdeči dvonadstropni
avtobusi.
Poskusite lahko tudi različne kulinarične specialitete, od jedi tradicionalne
angleške kuhinje pa vse do francoske, italijanske, indijske,
tajske, kitajske in japonske hrane. Ampak mi
smo večinoma zahajali v McDonald's. Nastanjeni smo bili v hostlu, v katerem je bilo veliko
študentov, med njimi tudi Slovenci, s katerimi
smo se spoprijateljili. V hostlu mi hrana ni
bila preveč všeč in tudi pot, ki me je vodila do
moje sobe, ne, saj smo morali prehoditi veliko
stopnic. Ampak vse to se je dalo zdržati, saj mi ni
žal, da sem obiskala London s svojimi sošolci in
sošolkami ter videla, kakšen je London v resnici.
Tjaša Ramšak
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EVROPSKA VAS
Projekt Evropska vas v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje.
Namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje
lastne kulturne identitete na drugačen način.

vasi v Slovenj Gradcu.
V kulturnem programu je našo šolo predstavljala Eva Bošnik z italijansko arijo
STIZZOSO, MIO STIZZOZO - operna arija iz opere La serva padrona (Služkinja
gospodarica), na klavirju jo je spremljala Maja Kastratovik.

Mladi iz različnih slovenskih krajev na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti in jih ob dnevu Evrope predstavijo na javni kulturni prireditvi v različnih središčih po vsej Sloveniji. Naši dijaki so letos skozi
predavanja, delavnice, s pomočjo interneta, z izdelovanjem maket kulturnih
in naravnih znamenitosti, spoznavanjem mode, operne glasbe in še kako drugače spoznavali
sosednjo Italijo. Pripravili so različne kuharske recepte, zanimivosti o državah, njihove značilnosti, zastavice, zgodbe, uradne
in neuradne simbole, izdelali so velikansko
beneško gondolo z gondoljerjem, stolp v
Pizi, veliko sliko Ostržka,… Vse to so predstavili 10. maja na svoji stojnici na Evropski

Slovenj Gradec je tako kot še osem drugih središč v Sloveniji za en dan postal Evropska vas, ki jo je obiskala množica šolarjev, staršev, obiskovalcev in naključnih
mimoidočih in
ti so se seznanili z državami EU. Mislim, da
pestrost idej, različnih načinov predstavitve
držav in bogat kulturni nastop nista pustila
nikogar ravnodušnega.
Koordinatorica projekta
Darja Sovinc, univ.dipl.ekon.

TEKMOVANJA

VTISI IN UTRINKI – GP ZVEZDA 2011
ŠC SG, Srednja ekonomska šola – ekipna zmaga
Po jutranjih nevšečnostih (zapleti s prevozom) se je dan ODLIČNO iztekel. Ne
samo zame, ampak tudi za moja sotekmovalca Roka Smrtnika in Moniko Hovnik ter mentorico Karmen Grudnik.
Tekmovanje v Murski Soboti smo ujeli v zadnjem hipu, tako da za tremo ni bilo
časa. Bilo pa je še ravno toliko časa, da smo posneli skupinsko fotografijo. Pa
tudi v učilnicah nismo uspeli ubežati fotografskemu objektivu. Končno pa se je
začelo! Res, tisto čisto pravo tekmovanje. Občutek, da si konkurenčen drugim,
ah ja, o tem bi se dalo govoriti (pisati). Pa vendarle ni šlo vse tako, kot bi moralo.
Že prvo vprašanje mi je skoraj povzročilo glavobol, pa vendarle, uspelo mi je.
Uspešno sem prišla do konca. Če pomislim nazaj, se mi to (glavobol) zdaj sploh
ne zdi omembe vredno.
Po tekmovanju pa so nas, skupaj s tekmovalci iz računovodstva, odpeljali na
grad pri Gradu. Organizirana ekskurzija je bila zelo zanimiva. Potem je sledilo
kosilo in nato težko pričakovani rezultati. Pri posameznih uvrstitvah smo dobesedno »padli skozi«. Zato pa nas je v skupnih uvrstitvah čakalo toliko večje
presenečenje. V trenutku, ko so Šolski center Slovenj Gradec - Srednjo ekonomsko šolo razglasili za ekipnega zmagovalca, smo bili v noro »hudem« šoku. Nismo
mogli verjeti, potem pa so nas preplavili nepopisni občutki sreče in zadovoljstva.
Ob koncu naj še dodam, da so se letošnji gostitelji zelo potrudili tako s pripravo
programa ob sprejemu gostov – tekmovalcev in njihovih mentorjev (na žalost
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smo mi zaradi zapletov s prevozom ta del zamudili, so nam pa o tem povedali
tekmovalci iz računovodstva) kot tudi s samo organizacijo. Vesela sem, da sem
se udeležila tekmovanja in zagotovo vem, da mi za to ne bo nikoli žal.
Bojana Brezovnik, E4A

17. 6. 2011 13:40:02
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Projekt DOSS predstavlja uresničevanje ideje, da mladi razvijajo dar
ustvarjanja, dar kreativnega mišljenja... in se pod strokovnim vodstvom
učitelja mentorja predstavijo kot ustvarjalci komunikacij današnjega
prostora in časa. Je projekt z večletno tradicijo, začetek sega v šolsko
leto 2000/2001. V tem času je iz srednješolskega, regionalnega, državnega tekmovanja prerasel v mednarodno tekmovanje. Znak DOSS nakazuje pot, ki jo
mora mladi kreativec prehoditi, da s svojim sporočilom doseže ciljno skupino.
Že nekaj let tekmuje tudi naša šola. Ko je tema razpisana, pridejo ideje in te iz
teh idej posnamemo različne radijske in televizijske reklame. Letošnja tema je
bilo prostovoljstvo. Za vsako reklamo smo porabili veliko

časa in vložili veliko truda, saj želimo, da smo vedno nekaj posebnega. Na
letošnje tekmovanje smo poslali 12 radijskih in televizijskih reklam. Iz vseh
poslanih reklam, ki jih pošljejo srednje in osnovne šole iz cele Slovenije, sta
bili dve naši reklami nominirani. Letošnja nominirana oglasa sta bila spletni
oglas Družina gasilcev, ki jo je posnela Nika Veronika Rajh, ter radijski oglas
Kako do stanovanja?, ki so jo posneli Anže Jevšnik. Maruša Krajnc in Jaka Vehovec. Odšli smo na podelitev nagrad v Kosovelov dom v Sežani. Vsaka šola
je tekmovala v tržni in družbeni sceni. Mi smo si z radijsko reklamo Kako do
stanovanja?, priborili 3. mesto v tržni sceni. Naša profesorica je zelo ponosna na
nas, mi pa se zahvaljujemo njeni potrpežljivosti in spodbudi, ki jo nam vedno
pokaže.
Maruša Krajnc, Klavdija Vivod, E 3A

Obisk italijanskega predstavništva v Sloveniji
Skupinska slika v Sežani

SKREIRAJ. SE
Skreiraj. se je natečaj za najbolj izvirno predstavitev poklica in najboljšo promocijsko akcijo, da bi pridobili nove, sveže ideje in
pristope k pripravi promocijskih akcij
za osnovnošolce. Z izborom najboljše
promocijske akcije se iščejo predlogi
za promocijo poklicev s področja
ekonomije (trgovec, administrator
in ekonomski tehnik), predšolske
vzgoje in frizerstva.
Naša šola je tudi letos sodelovala na tem natečaju. Med kategorijami naj MUD (mapa učnih dosežkov), naj spot, naj šola smo z risanko z naslovom Moja soseda me potrebuje pridobili posebno nagrado žirije. Risanko smo izdelale Špela Uršej, Klavdija Vivod in
Maruša Krajnc. Sporočilo risanke je bilo, da PROSTOVOLJSTVO
VEČA ZADOVOLJSTVO. Samo izdelovanje risanke je zahtevalo
zelo veliko truda in časa, vendar pa je bilo hkrati tudi poučno
in zabavno. Zahvaljujemo se profesorici Darji Sovinc za njeno
potrpežljivost, prijaznost in pomoč pri nastajanju risanke.
10. maja smo ob svečani podelitvi nagrad sodelovali na predstavitvi sodelujočih
šol. Predstavile so se različne šole in bilo je veliko za
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nimivih točk. Med drugimi plesna skupina, modna revija spomladanskih
pričesk in modna revija ročno izdelanih oblek. Manjkalo pa ni niti pevskih
točk in komičnih predstav. Naša šola se je predstavila s projektom Čokolada.
Navdušili smo vse navzoče tako s predstavitvijo kot tudi z okusom naše čokolade Urškin poljub. Ocenjevala nas je
tudi komisija in bila je navdušena nad
predstavitvijo,
samim
projektom in seveda
nad slastnim okusom
naše čokolade.
Klavdija Vivod, Špela
Uršej, E 3A

17. 6. 2011 13:40:03
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V petek, 25.3.2011, je na Muti in v Radljah potekalo tradicionalno športno
srečanje delavcev SVIZ, ki se ga je udeležilo 21 ekip iz vseh vzgojno izobraževalnih
zavodov Koroške. Odbojkarskega turnirja sta se, kot vsako leto, udeležili tudi
dve ekipi Šolskega centra Slovenj Gradec. Prvo ekipo so sestavljali: Alenka
Recko, Sandra Pečnik, Nevenka Žlebnik, Blaž Merkač, Roman Založnik in Roman Živič. V drugi ekipi so bili

Marja Založnik, Helena Merkač, Natalija Fužir, Adolf Flis, Boštjan Potočnik
in Boštjan Repas. Obe ekipi sta odlično zastopali naš šolski center, še posebej
prva ekipa, ki je po sedmih zmagah prepričljivo osvojila prvo mesto. Pri tem
je potrebno izpostaviti povezovalno moč tega športa, saj sta obe ekipi bili sestavljeni iz predstavnikov vseh šol šolskega centra. Prva ekipa ŠC Slovenj Gradec bo tudi zastopala SVIZ Koroške na državnem turnirju v Murski Soboti, ki
bo potekal v soboto, 28.5.2011. Naslednje leto bo ta turnir gostil Šolski center
Slovenj Gradec.
		
BRAVO, PROFESORJI!!!

Ekipa ŠC SG na turnirju
Koroške na Muti
POTOVANJE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE
Bil je navaden torek po počitnicah. In kot vsak torek je bila tudi ta torek na urniku – ekonomija. Profesorica je ta torek še posebej načrtovala; pisali smo namreč
šolsko tekmovanje iz ekonomije. Seveda je to naznanila že pred počitnicami,
ampak enostavno sem na to pozabila. Nič »hudega sluteč« se je na koncu izkazalo, da sem bila ena izmed prvih treh. »Wuuuaauuu!« je bil moj prvi zvočni
odziv. Rada imam ekonomijo, zato sem bila tega še toliko bolj vesela. Bojana,
Rok in jaz smo se uvrstili tudi na državno tekmovanje. To pa je bilo nekaj. Kar
nekaj tednov smo se pripravljali. Profesorica nam je še enkrat razložila vso snov.
Ti trije tedni priprav so minili in nastopil je dan tekmovanja.
Pot v Radovljico je bila sproščena, z nami je bila profesorica Vanja Banfro, in
bolj kot ne – neudobna, pač avtobus. Zdelo se mi je, da smo se šele odpravili
iz SG, smo že bili na cilju. Srečali smo ogrooomno vrstnikov; vsi so bili videti
zelooo pametni. Napetost se je stopnjevala. Skoraj nezavedno sem stopala proti
šolskim vratom Srednje ekonomske šole Radovljica. Najprej smo prisluhnili
krajši uvodni prireditvi, potem pa smo živčni ter večina zmedeni odšli v razrede, kjer se je pisalo. Sploh se nisem zavedala, da sem na državnem tekmovanju. No ja, ni bilo slabo. Tamkajšnja profesorica nam je razdelila pole in začelo se
je. Počasi in s premislekom smo reševali naloge. Čas je potekel

in rahlo živčno smo pole oddali. Po oddihu in nekaj urah je napočil trenutek
resnice: izvedeli smo rezultate. Sama sem imela potne roke, pa res me je dajalo. A zagotovo nisem bila edina. Tudi moja sotrpina Bojana in Rok sta bila v
podobnem stanju.
Iiiin, rezultati so tukaj. Jaaa, izkazalo se je, da smo se uvrstili zelo visoko, sama
sem dosegla zlato priznanje. Bila sem presenečena sama nad sabo. Tudi ekipno
smo se odrezali odlično; bili smo tretji. Neverjetno! Kaj takšnega pa še ne! Nismo vedeli, ali naj se jočemo od veselja ali naj začnemo skakati in vriskati na ves
glas. Le sladko smo se smejali in odšli po simbolično nagrado. Na poti domov
je pogovor ves čas tekel o tekmovanju. V zraku je bilo čutiti veselje, tudi naši
obrazi so izžarevali srečo. Seveda se je z nami veselila tudi prof. Banfro.
Tega dneva ne bom nikoli pozabila, dvomim, da ga bo kdor koli od nas. Občutek,
ko dosežeš nekaj visokega, nekaj tako dobrega, so nepopisni, neverjetni, tako
sladki. Lahko bi temu rekli ljubezen, ki se šele začenja...
Upam, da bom še kdaj lahko dosegla kakšne dobre rezultate in zopet začutila to
veliiiiko srečo in veselje.
Vanja Lužnic, E4A

35. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
V sredo, 13. aprila 2011, je bila Srednja šola Kočevje gostiteljica 35.
DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V TEHNIKI PRODAJE. Tekmovanja se je
udeležilo 17 šol iz vse Slovenije, ki izobražujejo mlade za poklic trgovec. Tekmovanja so se udeležili tudi naši dijaki. Dijaki tretjega letnika programa trgovec so se odločili, da bodo svoje spretnosti in znanja preizkusili v vseh osmih (8)
razpisanih kategorijah tehnike prodaje – konfekcija, mali gospodinjski aparati,
železnina – orodja, barve - laki, kozmetika, veliki gospodinjski aparati, obutev
in živila.
Odrezali smo se odlično. S
skupnim nastopom in s skupnimi zbranimi točkami smo se
uvrstili na DRUGO EKIPNO
MESTO ŠOL V DRŽAVI, JASMINA IBRALIĆ je s svojim
samozavestnim, prijaznim in
strokovno podkovanim nasto
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pom osvojila 1. mesto v kategoriji tehnike prodaje konfekcije ter tako postala državna prvakinja. Bera naših rezultatov pa se kar nadaljuje. MONIKA
BRITOVŠEK je osvojila drugo mesto v tehniki prodaje »malih gospodinjskih
aparatov«, MARTIN JEHART pa 3 . mesto v tehniki prodaje »železnina –
orodje«. Vsi ostali naši tekmovalci so osvojili posamezna priznanja (glede na
doseženo število točk). Domov smo tako prinesli štiri (4) zlata priznanja, dve
(2) srebrni priznanji in eno (2) bronasti.

Tekmovalcem iskreno
čestitamo!
Mentorja
Irena Pirtovšek Mazej, univ. dipl.
ekon.
mag. Matjaž Štraser, prof. filoz. in soc.
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(Sladko naj bo!)
PROJEKT ČOKOLADA

Kuhanje
čokolade

Ustanovitelji podjetja Svizec d.o.o

Recept: čokolada
Sestavine:

To je naša čokolada Urškin poljub

50 dag mleka v prahu
15 dag grenkega kakava
1 kg sladkorja
2 dcl vode
25 dag navadne margarine
I. Mleko v prahu in kakav zmešaj v veliki
posodi. Mešaj tako dolgo, da je masa gladka.
II. V drugi posodi kilogram sladkorja zmešaj
z 2 decilitroma vode in vse skupaj kuhaj.
III. Ko začne vreti (pene), odstavi z ognja.
Margarino razreži na manjše koščke.
IV. Margarino stopi in jo vlij v posodo z mlekom v prahu.
V. Pekač namaži z margarino in vanj vlij pripravljeno maso.
VI. Ko se masa ohladi, je pripravljena na sladkanje.
DOBER TEK

Anketiranje
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Sestavine za nadev
600 g gladke moke
½ pecilnega praška
200 g sladkorja
400 g maščobe (½ margarine, ½ masla)
1 rumenjak
½ dl belega vina
nastrgana lupina 1 limone

Sestavine za testo
8 jabolk (ca. 1,2 kg) – naribamo, dodamo
sok 1 limone, da ne porjavijo
4 jedilne žlice marelične marmelade
4 jedilne žlice sladkorja
50 g mletih lešnikov ali 50 g mletih orehov
ali 50 g rozin
sok 1 limone
50 g drobtin (po želji)

Moko in pecilni prašek pomešamo in presejemo na desko ter naredimo kupček
z jamico v sredini. V jamico dodamo sladkor, ga polijemo z vinom, dodamo rumenjak, nastrgano limonino lupino in s prsti nadrobimo maščobo. Zamesimo
gladko testo.
Pečico segrejemo na 180˚C. Pekač namažemo z margarino ali nanj položimo
papir za peko. Testo razdelimo na 2 dela; 1. del razvaljamo, damo v pekač in
za kratek čas v pečico, da se rahlo zapeče. Nato ga namažemo z marmelado in
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Premaz
1 jajce

potresemo z jabolki. Če so jabolka preveč sočna, jih potresemo z drobtinami.
Nato po želji potresemo z zmletimi lešniki, mletimi orehi ali rozinami in s sladkorjem. Razvaljamo 2. del testa in ga položimo na nadev ter na več mestih prebodemo z zobotrebcem (ali pa iz njega naredimo trakce), nato pa ga premažemo
s stepenim jajcem. Pečemo ca. 45 minut.
Dober tek!
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POLETNI HOROSKOP - naj se zvezde odločijo namesto vas!
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 veliko pomeni.
Lev
2011 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.

Od preveč zadetkov do filtriranih uporabnih informacij v
najkrajšem času!
Filternet.si je interaktivna spletna podpora za mlade v času
izobraževanja.
Je tvoja osebna spletna tajnica, ki zate filtrira nepotrebne informacije in ti na
mail pošlje samo tiste, ki jih potrebuješ, in sicer takrat, ko jih najbolj iščeš.
Je tvoj opomnik za najpomembnejše testne naloge, roke in zanimive dogodke.
Kaj najdeš na Filternetu?
•
Zapiske
•
Seminarske naloge
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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 nekateri problemi. Poskusite biti iskreni do svojega partnerja, sicer se vam obetajo nesporazumi. Finančno boste varni skozi celo poletje.
Strelec
2011 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. Nekateri 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 lahko 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 energije 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 napora. Vendar se lahko pojavijo zdravstvene težave
sredi leta, zato bodite previdni glede svojega zdravja.
Ribi
Poletje 2011 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.
Vanja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gradiva za učenje
Uporabne videe (poklici, nasveti)
Štipendije
Pomembne roke in nujne informacije
Prakse in študij v tujini (za čas, ko ne boš več dijak)
Inštruktorje
Maturitetne pole, gradiva in zapiske
Študentske restavracije (da boš vedel/a kam lahko greš jest, ko postaneš  
študent)
Srednje, poklicne šole in fakultete
Študentske in dijaške domove
Mnenja in ocene šol ter fakultet
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odbitek -12Pravila sodelovanja v nagradni Filternet.si križanki
Nagradno križanko izrežite in jo skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek, e-mail,
naslov stalnega bivališča, razred in uradni naziv in naslov šole) pošljite najkasneje do
25.8.2011 na naslov Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, s pripisom za Filternet.si.
Nagrade bomo poslali na naslov šole (uredništvo šolskega časopisa), navedene med podatki. Maturantje, ki zaključujete zadnji razred srednje
šole (in se na šolo več ne boste vrnili), nagrado prevzamete na uredništvu.
Udeleženec nagradne igre jamči za resničnost podatkov in dovoljuje, da uredništvo Filternet.si do preklica hrani njegove podatke za namen pošiljanja nagrade in obveščanja o novostih na portalu Filternet.si.
Žrebanje nagrad bo potekalo 30.8.2011 v prostorih uredništva Filter

net.si na naslovu Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, do nagrade je
upravičen udeleženec, ki je pravilno izpolnil geslo križanke in pošlje
vse zgoraj zahtevane podatke. Izžrebanec bo o nagradi obveščen po
e-mailu, nagrajenci pa bodo objavljeni tudi na portalu Filternet.si.
Nagradno igro organizira Študentsko društvo za razvoj medijev Mihec.
Nagrade
Med vsemi pravilno izpolnjenimi gesli križank bomo izžrebali 10 srečnih nagrajencev, ki bodo prejeli eno izmed naslednjih nagrad: 10 x mapa Akta Scool Filternet.si, 2 x barvna nalepka za mobilni telefon ali prenosni računalnik
(s sliko po lastni izbiri), 7 x paket samolepilnih lističev Filternet.si.

odbitek
odgovorna urednica: alenka helbl
urednica: silvija repnik
oblikovanje: nevenka žlebnik, marcelj furman
članki: vanja lužnic, ivanka šavc, jana vrhnjak, maja anželak,
kristina jelen
horoskop: vanja
fotografije dijakov in profesorjev SEŠ
naklada: 220 izvodov
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