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Mogoče je zimski čas, ko narava spi, pravi, da za trenutek ustavimo korak 
in razmislimo o svojem življenju…

Se dotaknemo kakšne dobre knjige in se ponovno zavemo, da smo ljudje 
tisti, ki krojimo življenje tega planeta in da smo najbolj sami, vsak pri sebi 
odgovorni življenju… 

Da se svet ne vrti zaradi nas in da so naši dobri medsebojni odnosi najboljša 
popotnica bivanja v tem trenutku in dalje, v prihodnosti, vse do tja, kamor 
sežejo naši dotiki… 

In zopet in znova postavljam v ospredja vrednote človeka…tiste drobne in 
majhne pozornosti, nasmehe, besedo, ki hrani, mejo, ki nudi dostojanstvo 
in srečo…

Ravnatelj Bernard Kresnik

Dragi ekonomisti in ekonomistke …

Pa smo dočakali – novo leto, nov odbitek in z njim tudi novo uredniško 
skupino.

Ponosni smo, da so nam v roke predali to odgovorno nalogo in nam 
dovolili, da svoje misli prelijemo na bel papir in jih delimo z vami. Vsa-
ka beseda, ki se zapiše na papir, podvoji svojo vrednost in zaživi v svoji 
veličini. Marsikomu bo ‘cajtng’ všeč in ga bo vzel za svojega, drugi ga ne 
bodo odobravali… Njegov cilj pa je, da razmišljamo in se povežemo skozi 
besede in razmišljanja, hkrati pa tvorimo nove ideje, stališča in zamisli. 
Občudujem urednike, ki jim uspe urejati svetovne časopise in zadovoljiti 
okuse tisočerih ljudi… 

Mi upamo, da vam bo šolski časopis všeč in mu boste namenili vsaj nekaj 
dragocenih trenutkov. Turobne zimske večere preživite v družbi prijateljev 
in sledite receptom iz kuhinje, če pa vsaj malo verjamete v mistiko - poku-
kajte v horoskop, dovolite mislim, da se vas dotaknejo… Nato ga shran-
ite… In čez nekaj let spet preletite… Pač tako - za nostalgijo ;)  

Vaši uredniki 

ENO NAJLEPŠIH ZADOŠČANJ V ŽIVLJENJU JE, 
DA NIHČE NE MORE ISKRENO POMAGATI SOČLOVEKU, 

NE DA BI S TEM POMAGAL SEBI.

(Theodore Koaevelt)

OPOZORILO UREDNIŠTVA

E-redovalnica je vstopila tudi na našo šolo, po naših informacijah je za geslo 
zaprosilo že veliko staršev. Odločite se, koliko bodo vaše ocene še skrivnost 

(ohranjanje skrivnosti pomeni ohranjanje nesoglasij)!



2012

Pravijo, da je vsak konec nov začetek. Tako tudi novo leto predstavlja novo ob-
dobje, svež veter v našem življenju.
Pred nami je, od nas pa je odvisno, kaj bomo z njim storili. 
Marsikomu bo 2012 ostalo v pozitivnem spominu, spet drugega bo morda 
razočaralo. Svojo prihodnost ustvarjamo sami, od nas je odvisna njena kakovost.
In vendar je življenje le droben trenutek, kratko potovanje od rojstva do groba, 
ki ga moramo izkoristiti tako, da ne bomo ničesar obžalovali. 
Sama bom tudi letos sledila nenapisanemu cilju, poti, po kateri hodim. Če bi 
verjela drugim, te poti nikoli ne bi bilo. 
Iz dneva v dan se mi ponuja enkratna priložnost, da vendar začnem zoreti in čutiti 
svet, v katerem živim. Ne dojemati ga samo z glavo in z ozkim razmišljanjem, 
pač pa nanj gledati s srcem. Moje razmišljanje je še vedno samo moje in nikogar 
ne morem okužiti ali siliti, da bi ga odobraval. In sedaj, ko članek prebirate, se 
mogoče z menoj strinjate, mogoče ne. Odvisno od tega, kdo ste in kako gledate 
na življenje. Z njim ne ponujam odgovorov na vaša vprašanja, pač pa govorim le 

o tem, kar dejansko občutim. 
Z dvojno hrbtenico stojim za mislijo, da je najbolj srečen tisti, ki daje. Včasih 
moraš preprosto podariti košček sebe - nasmeh, toplo besedo ali iskren objem. 
Soljudi je potrebno spoštovati, razumeti in ceniti. Nihče ni rojen zato, da bi trpel. 
Vsi si želimo sreče, zato jo ustvarjajmo in delimo med ljudi. Tudi sama nisem 
kakšna čudežna izjema, ki bi vse samo ljubila in ljubila, pa se mi še vedno zdi 
pomembno, da ljudi pozdravljam z nasmehom in toplino na obrazu. 
Želim vam, da bi bilo leto, v katerega smo stopili, polno topline in radosti. Da bi 
rasli predvsem tam, kjer smo ljudje še vedno tako zelo majhni, da bi nehali soditi 
in obsojati, da bi začeli sprejemati drugačnost… 
Hvala vsem, ki to spoštujete in cenite. Upam in verjamem, da vas ni malo. 
SREČNO ! :)

Rebeka Sovič

V SPOMIN … ( 1928-2011)
TONE PAVČEK

Beseda je bila njegov glas, poezija njegovo življenje. 
Sam je pravil, da je težavam rad kljuboval z besedo, iskal je svoj jaz in obraz.
Spoznal je resnico … Ko je prišlo kaj hudega, kar ga je zaznamovalo, je bila pesem 
dobrotna in prijazna z njim. Pa se je odkrival on njej in ona njemu, ji sledil in dovolil, 
da ga je vodila…
Nobena njegova pesem se ne bo  postarala, tako kot se ni niti on…
Življenje mu je risalo gube časa, ampak ohranjal je mladostnost v svojem srcu. 

Rebeka Sovič

 
SONET ZA SINA 

Pravijo: imeti.
Jaz pravim: imeti rad. 

Govorijo; uspeti.
Jaz; ne umreti mlad.

Živeti in preživeti.
Kakor jeder brstič,

ki mora zoreti,
za vse in za nič.

Ni glavno uspeti.
Bolj slavno je
ravno živeti.

In biti rabna kov
v verigi rodov.
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KAJ PA JE TEBI NAJBOLJ FAJN? :DDD

Mitja Kramljak 

Meni je najbolj fajn, da poma-
gam sošolcem, igram nogomet, 
se družim s prijatelji, zelo rad 
se slikam tudi z Grego Ja-
vornikom. 

Tadej Korotančnik 

Meni je pa naaaajbolj fajn, da 
sem najstarejši v razredu. Fajn 
so avti, računalniki in modra 
barva!

Uroš Čoderl 

Najboljše je biti s svojo pun-
co!!!! 

Ines Plantev 

Glavni odmor, ukvarjanje 
s športom, sodelovanje pri 
pouku :P, prijatelji in skupne 
kavice. 

Klarisa Funtek 

Zabavno mi je , ko pojem in 
plešem! 

Anja Globačnik 

Fotografiranje, smučanje, 
obiskovanje diskotek, žuranje, 
spanje!!!

Patricija Vetrih 

Rada plešem, se igram z 
živalmi, poslušam glasbo.

Diana Ferenčak 

Obožujem modo, najbolj fajn 
pa je Barcelona! 

Alenka Helbl 

Meni je najbolj všeč, če lahko 
na toplem berem izvrstne 
knjige. 

Roman Živič

Zmaga Bayerna na ligi prva-
kov!!! (kaj pa drugega) 

Nataša Uranc 

Potovanja, igranje badbintona, 
plavanje, igranje taroka, dobra 
hrana, gurmanske restavracije, 
družba prijateljev, branje in 
dobri filmi .

Rebeka, Tamara, Nina
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NASILJE - ŠE VEDNO GA JE PREVEč ! 

Ker je v časopisu še nekaj praznih strani, ki so namenjene novim idejam, sem se 
odločila, da vas seznanim s svojim obiskom državnega parlamenta in udeležbo 
na seji Dijaške organizacije Slovenije v petek, 20.1.2012. Namesto da bi se zjutraj 
odpravila v šolo, sem zavila proti Ljubljani v pričakovanju zanimivega dne. Seja 
predstavnikov dijakov se bi morala uradno začeti ob 9. uri, ampak zamujanje je 
še vedno tista grda razvada, ki se je mnogi ne morejo otresti. 
Tako smo sejo začeli s skoraj enourno zamudo. 
Glavna tema tistega dne, je bila nasilje na šolah po Sloveniji. 

Zgodbe prisotnih so me pretresle in razočarale, kot bi še marsikoga drugega, ki 
verjame, da je svet lepši, kot dejansko je. Nasilje - pojav moči, premoči, 

hude poškodbe, prisilna potešitev spolnega nagona. Fizično, psihično ali spol-
no... V vsakem primeru je znak nemoči in šibkosti. Napadalca, ne žrtve ! 
Zelo si želim, da bi se svet zavrtel v drugo stran in da bi mu spet začele vladati 
tiste stvari, ki so ga nekoč bogatile, sedaj pa so še le podobe iz pravljic. Priza-
devajmo si za medsebojno sodelovanje, stisk roke, dobrotljiv nasmeh ali 
poljub. Naj bodo naše misli pozitivne in konstruktivne. Odganjaj-
mo temne sence iz našega sveta in nanj vnašajmo svetlo luč. 
B o d i m o prijazni in hranimo človekovo osnovno 

potrebo-DA JE LJUBLJEN !

Rebeka Sovič

K projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki bo trajal 3 leta 
(2009-2012), je pristopilo triindvajset konzorcijskih partnerjev iz celotne 
Slovenije s poslovodečim konzorcijskim partnerjem Mladinskim centrom 
Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah. 
Namen projekta »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga« je predvsem 
ta, da večkulturne družbe postanejo medkulturne družbe, kar pomeni, da se 
med različnimi kulturnimi, etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, 
vzpostavljajo odnosi odprte interakcije, izmenjave in vsestranskega priznavanja, 
spoštovanja vrednot in življenjskih slogov. 
Izbrano vsebinsko področje projekta je vzpostavitev Mreže za medkulturni dia-
log in razumevanje tujih kultur, v sklopu katerega bodo vsi partnerji sodelovali 
pri izvedbi programa Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. V projekt so 
vključene mladinske organizacije in srednje šole, ki med seboj sodelujejo. Glavna 
dejavnost in poudarek projekta temelji na mladinski participaciji, ki jo zagotavl-
jamo v sklopu aktivnosti Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Mladi, mla-
dinski delavci in učitelji bodo s sodelovanjem v tem projektu na področju izvajanja 
in spodbujanja medkulturnega dialoga dobili nove izkušnje in možnost sodelo-
vati v neformalnem izobraževanju, izboljšali socialne, kulturne in državljanske 

kompetence 
ter krepili 

a k t i v n o 

državljanstvo.
Bodimo strpni in 

upoštevajmo mnenje drugih! 
Imejmo se radi in si to tudi povejmo!

Spoznavajmo kulture drugih narodov, pre-
sezimo stereotipe in se raje pošalimo na svoj račun!
V ta projekt so vključeni dijaki E3A, ki so si že izbrali svoje 
države in navezujejo stike z mentorji, doma iz teh držav.
Več v naslednji številki!

Alenka Helbl

MEDKULTURNI DIALOG IN RAZUMEVANJE DRU-
GIH KULTUR V PROJEKTU »MLADI AMBASADORJI 
MEDKULTURNEGA DIALOGA«

Po lanskih zmagah na regijskem in državnem tekmovanju prosvetnih delavcev v 
odbojki je letošnji regijski turnir organiziral naš šolski center. V petek, 20.1.2012, 
je v Slovenj Gradcu potekalo tradicionalno športno srečanje delavcev SVIZ, ki se 
ga je udeležilo 15 ekip iz vseh vzgojno izobraževalnih zavodov Koroške. Odbo-
jkarskega turnirja sta se, kot vsako leto, udeležili tudi dve ekipi Šolskega centra 
Slovenj Gradec. Prvo ekipo so sestavljali: Alenka Recko, Sandra Pečnik, Neven-
ka Žlebnik, Blaž Merkač, Roman Založnik in Roman Živič. V drugi ekipi so bili 
Marja Založnik, Erna Podjavoršek, Natalija Fužir, Adolf Flis, Blaž Šušel in Vojko 

Šušteršič. Obe ekipi sta odlično zastopali naš šolski center, še posebej prva ekipa, 
ki je po šestih zmagah prepričljivo osvojila prvo mesto. Prva ekipa ŠC Slovenj 
Gradec bo tudi zastopala SVIZ Koroške na državnem turnirju v Kopru, ki bo 
potekal v soboto, 19.5.2012. Tudi naslednje leto bo koroški turnir gostil Šolski 
center Slovenj Gradec.

Roman Živič

LANSKI PRVAKI UBRANILI NASLOV!

Organizacijski odbor
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TEDEN čOKO-SANJ! NJAMI!!!

Na šoli smo imeli tretji letniki ekonomskega tehnika čokoladen teden. V teh 
dneh smo spoznavali vse o čokoladi. Ker pa smo ekonomisti, smo se najprej 
lotili izbire imena za naše podjetje in ustanovitev podjetja. S tem smo čokladne 
dni začeli. Ker smo bili razdeljeni v dve skupini vse dni projektnega tedna, je ena 
skupina izbirala ime podjetja, druga pa je z njihovo pomočjo podjetje ustvarjala.
 Potem smo spoznavali zgodovino čokolade in sestavljali anketne vprašalnike. 
Z anketnimi vprašalniki smo odšli v mesto in anketirali različne ljudi, da smo 
videli, ali je povpraševanje na trgu veliko. Ankete smo potem analizirali in po-
datke prenesli na računalnik. S tem je bil prvi dan projektnega tedna končan.
Drugi dan se je začel zares. Že takoj zjutraj smo začeli pripravljati za kuhanje in 
pakiranje naše čokolade. Naša čokolada se imenuje Urškin poljub. Kuharji so se 
zelo potrudili in nastala je odlična čokolada. Ko smo imeli čokolado priprav-
ljeno in spakirano, smo se osredotočili na njeno trženje. Izdelek smo naredili, 

sedaj ga moramo samo še promovirati. Pripravljali smo powerpoint. S tem je bil 
naš drugi dan čokoladnega tedna končan.
Tretji dan smo začeli s prevajanjem ravnateljevega govora v angleščino s pomočjo 
profesorja Romana Živiča. Skupaj z razredničarko Natalijo Černjak smo lekto-
rirali poročila profesorjev in dijakov. IKT skupina se je pripravljala na pred-
stavitev čokoladnega tedna ravnatelju Bernardu Kresniku, učiteljskemu zboru 
in drugim letnikomnaše šole. 
Dijaki smo bili s projektnim tednom zelo zadovoljni. Vsi smo se naučili nekaj 
novega , kar nam bo koristilo v življenju. Razočarani smo bili samo zato, ker ni 
trajalo dlje in da je minilo prehitro.

Jasna Pačnik, E3A

odbitek -5-

E3A

Anketiranje

Analiza podatkov in priprava zbornika



Že odkar smo izvedele, da gremo v Turčijo, smo se tega zelo veselile in bile polne 
pričakovanj. Za nekatere je bil to prvi nepozaben let z letalom. Pot je bila dolga 
in naporna. Ko smo prispele v Samsun, smo imele polno glavo vprašanj (kje 
bomo živele, pri kom, ali se bomo znale sporazumevati, kako bo tam...) Bile smo 
pozitivno presenečene, saj nismo pričakovale, da nas bodo gostitelji tako toplo 
sprejeli. Ljudje tam so bolj revni, zaradi tega tudi veliko bolj prijazni, dobri in 
med seboj zelo povezani. Ko smo bile v šoli, so nas punce občudovale, bile so 
zelo prijazne in prijetne. Želele so nas spoznati in se pogovarjati z nami. Ampak 
so angleško govorile bolj slabo, tako da smo se večino časa slikale, smejale in 
veliko smo plesale. Kar se tiče hrane, je bilo okusno, ampak njihova navada je, da 
vse jedo mrzlo in nenavadno za nas je tudi, da pogosto jedo meso, zjutraj za za-
jtrk pa pijejo mleko ter jedo pomfrit. Prva dva dni nismo bile preveč navdušene, 

ampak ko smo se privadile, je bilo super… Imela sem srečo, da je moja punca 
znala največ angleščine. Zelo je bila pozorna do mene, ravno tako njeni starši. 
Največje presenečenje zame je bilo, ko so mi za poslovilni dan spekli torto – res 
sem bila ganjena. 
Mesto Carsamba in Samsun sta nam bila všeč. Sta bolj revni mesti, a imata svojo 
lepo ter zanimivo stran. Vse smo se tako privadile na mesto in ljudi, da nismo 
hotele iti domov. 
To je bila zanimiva, poučna in predvsem zabavna izkušnja iz našega potovanja. 
Zelo smo vesele, da smo lahko bile del tega.

Alja v imenu Ine, Nike in Sarah

NEKAJ MALEGA O NAŠEM POTOVANJU V TURčIJO

Ta mednarodni projekt spada v sklop COMENIUS podprograma v okviru 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA.
Projekt se je začel septembra 2011 in bo trajal do maja 2013. V njem sodeluje sedem držav: 
Slovenija, Bolgarija, Romunija, Italija, Poljska, Turčija in Estonija.
Intenzivno smo vljučili dijake drugih letnikov ekonomski tehnik, vsak obisk tuje države v 
avli predstavimo dijakom naše šole in jihtako sproti seznanjamo z našim delom.
Naš prvi obisk tuje države se je zgodil novembra 2011 v mestecu Samsun v Turčiji.

Nataša Uranc

Projekt, v katerem letošnje šolsko leto sodeluje naša šola , se imenuje DANCE AND FOLK-
LORE TO STEM BULLYING AND VIOLENCE in ga prevedemo kot KAKO S POMOČJO 
LJUDSKIH ŠEG IN OBIČAJEV PREMOSTITI NASILJE.

Šolske uniforme Na predstavitvi

Prihod

Na letališču
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PROJEKTI EPK V PARTNERSKEM MESTU SLOVENJ GRADEC

Sodelovali smo v projektu Podjetniki mi smo face, ki ga je razpisala RTV 
Slovenija. V oddaji Firma TV so vsak ponedeljek tekmovale tri šole s tele-
vizijskimi oglasi. Tudi mi smo poslali tri: Potepuhomat, Bodi opazen in 
Agencija Moj dom. Vsi trije oglasi so se prebili v tekmovalno kategorijo. 
Reklama Agencija Moj dom je prišla do samega vrha – finala. Malo nam 
je zmanjkalo do prvega mesta, ampak vseeno smo zadovoljni z dosežkom. 
Moramo priznati, da je super občutek biti na televiziji. Počutili smo se kot 
pravi igralci in se pri tem tudi zelo zabavali.

Maruša, Klavdija in Uroš E4a

Reklama: POTEPUHOMAT

Reklama: AGENCIJA MOJ DOM

Projekt Evropska prestolnica kulture prepoznava umetniško ustvarjanje in kul-
turo kot aktivna dejavnika družbenih sprememb ter nosilca razvojnega prepo-
roda Maribora, Slovenj Gradca in ostalih partnerskih mest. Ta razvojni poten-
cial največjega kulturnega projekta v zgodovini Slovenije smo strnili v vodilnem 
sloganu projekta - ČISTA ENERGIJA!.

Koncept Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 temelji na povezovanju in 
mreženju, tako vertikalno kot horizontalno, kar po naših pričakovanjih spod-
buja ustvarjalne energije in predstavlja nov kreativni zagon v drugih, s kulturo le 
posredno povezanih področjih. To je ČISTA ENERGIJA!
Projekti EPK v partnerskem mestu Slovenj Gradec

1.BOGASTVO VIZUALNE REALNOSTI: Izbrana dela iz zbirke Zepter
10. 2. – 1. 4. 2012
Po predstavitvi zasebne zbirke Madlene Zepter leta 2004 v Ljubljani ponuja raz-
stava v Slovenj Gradcu po dolgem času prvi kompleksni pregled umetnosti, nas-
tale od 2. polovice dvajsetega stoletja v Jugoslaviji in nato v držav naslednicah. 
To je bil čas, ko je ta del Balkana še odločneje zakorakal pod okrilje umetnosti in 
kulture Zahodne Evrope in Združenih držav Amerike. Razstava v prvi vrsti pred-
stavlja slikarska dela, risbe, instalacije in objekte srbskih mojstrov modernistične 
umetnosti, kot so Vladimir Veličković, Dado Đurić, Mića Popović in drugi, ki 

sodijo med najpomembnejše evropske umetnike polpreteklega časa. Na ogled 
so tudi najnovejši relevantni umetniški trendi vključno s primeri konceptu-
alne in postkonceptualne umetnosti. Dela prihajajo iz zbirke Muzeja sodobne 
umetnosti Zepter, prvega tovrstnega zasebnega muzeja v Srbiji, ki so ga svečano 
odprli leta 2010 v veličastni stavbi v historičnem delu Beograda.
Nosilec projekta: Koroška galerija likovnih umetnosti

2. VLADIMIR VELIČKOVIĆ & JOŽE TISNIKAR
9. 6. – 31. 7. 2012
Razstava bo povezala dela dveh velikih slikarskih mojstrov druge polovice dva-
jsetega stoletja: Vladimirja Veličkovića, srbskega umetnika, ki od šestdesetih let 
20. stoletja dalje živi in ustvarja v Parizu, ter samoukega slovenjgraškega slikar-
ja Jožeta Tisnikarja. Njuna dela izjemne ekspresivne moči danes prištevamo 
med največje slikarske dosežke evropske figuralne modernistične umetnosti, 
predstavitev v Slovenj Gradcu pa bo podčrtala njuna vzajemna humanistična 
umetniška prizadevanja, pomembna zlasti še v današnjem času, ko se zdi, da 
polagoma izginjajo vrednote in občutki, ki so umetnost prepoznavale kot sred-
stvo katarze na poti iskanja novih perspektiv in pozitivnih utopij za bodočnost
Nosilec projekta: Koroška galerija likovnih umetnosti
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 »Smo UP QUEEN, mlado, inovativno in prodorno podjetje, ki je na tržišče 
poslalo edinstveno čokolado s kraljevskim okusom. S skrivnim receptom, 
najboljšimi kuharji in izdelovalci čokolade ter izbranim kakavom, si naša 
čokolada zagotovo zasluži naziv kraljevska, edinstvena, božanska, mamljiva. 
Dovolite, da Vam predstavim…« 
Te besede so mi še vedno odzvanjale v mislih, ko sem vsa utrujena prišla domov 
s 7. Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju, kjer smo predstavljali svoje 
podjetje s čokoladnimi izdelki. 

Meseci priprav za izgled stojnice, izdelovanje novega kataloga in sveže ponudbe 
za tržišče, snemanje radijske reklame, fotošutingi za oglaševanje izdelkov, ust-
varjanje filma in še preostalih drugih milijon stvari, so tako končno dobili smisel.

Začetek sejma, ko smo malce vznemirjeni in nervozni o k r a š e v a l i 
stojnico, je obetal zanimiv dan in napetosti smo se znebili v tre-
nutku, ko smo začeli s predstavljanjem pod- jetja. Tako 
smo skozi ves dan prodali ogromno čokoladnih 

izdelkov, dobili veliko pohval in občutili navdušenje nad našim delom, kar pa 
nam je pomenilo največ. Potem, ko se je vse skupaj že počasi zaključevalo, smo 
pospravili stojnico in četudi nismo dobili nobene nagrade, nam je ta izkušnja 
veliko prinesla; predvsem smeh, zabavo in odkritje poslovne žilice. 

Sproščeno vzdušje kljub neprestani gneči okoli naše stojnice, številni nakupi, 
navdušenje nad ponudbo, Čokoladnimi vrtnicami in Urškinim poljubom…Vse 
to je kazalo na izjemno delo naših predstavnikov, ki so svoje delo opravili več 
kot profesionalno in očarljivo, pa čeprav so bili v takšni vlogi prvič. Zaradi tega 
sem na njih zelo ponosna in bi se prav vsakemu posebej rada zahvalila za njegov 
prispevek k projektu kraljevske čokolade.

Napornega dneva je bilo tako konec, mi pa smo napoti domov čutili grenek 
priokus, da nam kraljevski okus ni prinesel zmage, ki bi tudi nas za trenutek 
naredila kralje.

                                                         Diana Ferenčak, direktorica UP Queen

SEJEM UčNIH PODJETIJ V CELJU

Čakanje na 
kupce

Sestanek pred začetkom

Dogajanje na naši stojnici

Sprejemanje prvih 
naročil

Naše podjetje z 
ravnateljem
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PRIPOROčAMO - KUHAMO

KNJIžNA POLICA

Kako naredimo kekse s smarties bomboni?

Pečico segrejte na 180 C. Moko presejte, dodajte pecilni prašek in ščepec soli. 
Penasto vmešajte maslo in sladkor, dodajte jajce in vanilijo. V kremo med ste-
panjem počasi vsipajte moko s pecilnim praškom in soljo. Iz testa naredite kro-
glice (cca. 20 kroglic) in jih razporedite na pekač. Pazite, da bo med njimi dovolj 
prostora, saj bodo keksi med peko precej narasli. 

Kroglice nekoliko pritisnite ob pekač da se sploščijo, vanje pa vtisnite nekaj 
smarties bombonov. Pecite 15 minut pri 180 C oz. toliko, da keksi postanejo 
zlatorjavi. Ko kekse s smarties bomboni vzamete iz pečice, jih pustite na pekaču 
še 2 minuti, nato jih preložite na rešetke, da se ohladijo.

Sestavine za kekse s smarties bomboni350 g navadne bele moke1 pecilni prašek250 g zmehčanega masla300 g finega sladkorja1 jajce, stepeno1 JŽ vanilijevega ekstrakta ali malo vanilijinega prahu

120 g bombonov Smarties 

Nekatere knjige so pozabljene po krivici, nobena pa ni nezasluženo 
zapomnjena. Louis Aragon
Pozabite na težave, skuhajte si čaj. Sedite v najljubši naslanjač in za-
jadrajte v nove svetove.

EN DAN 
(David Nicholls) 

Vse življenje lahko preživiš v iskanju nečesa, kar imaš 
ves čas pred nosom.  

SIBIRSKA VZGOJA 
(Nikolaj Lilin) 

Opisi otroštva, zaznamovanega z agresijo, 
so pretresljiva podoba izgubljene mladosti. 

ŽIVLJENJE NA VRATIH 
HLADILNIKA 
(Alice Kuipers)

Ganljiva zgodba za najstnike in 
starše, ki morda včasih pozabijo, da 
je najdragocenejši čas in trenutki, ki 
jih preživimo skupaj.

ŽIVLJENJE JE TVOJE 
(Louise L. Hay) 

Življenje je tvoje. Odslovi 
vse svoje bolezni in v svoje 
življenje privabi ljubezen, srečo 
in bogastvo. Knjiga je čudovit 
pomočnik pri čiščenju naših 
misli.
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…. Spremenijo se tvoje prioritete, vse se spremeni, največja sprememba pa je, 
da imaš zdaj tako rad, kot nisi ljubil še nikoli. 
(Diane Keaton)

Nežno objemi zaklad, ki ti je drag. 
(Bob Alberti) 

Ljubezen pomeni, da se zavedaš, da čeprav si sam, nikoli več ne boš osamljen. 
In največja sreča v življenju je prepričanje, da smo ljubljeni. Takšni, kot smo.  
(Victor Hugo) 

Da bi jo v somraku objemal in bil za vedno njen prijatelj- to je vse , kar sem si 
želel do konca življenja… In začudeno sem spoznal, da je bistvo življenja prav 
ta posvetitev.  
(Neznani avtor)

V ljubezni izkušnja ne velja; če bi veljala, se ljudje ne bi več zaljubili.
 (Regnier)

Ljubezen! Ta beseda mi zveni tako čudovito, da menim: vse, kar izvira iz lju-
bezni, mora biti prav tako čudovito. 
(Dante)

Ne dovolimo, da je valentinovo zgolj komercialni praznik, ki je že davno izgu-
bil pomen. Raje se potrudimo obuditi čar ljubezni… Pa ne z velikimi darili, 
pač pa z drobnimi dobrotljivostmi, kot so objem, poljub… Naj bo ljubezen 
stalna sopotnica, ne samo en dan, pač pa skozi vse leto ! 

R E S N I C A   O   S I L I,  K I   P O G A N J A   S V E T

NARAVNI LEPOTNO ZDRAVILNI TRIKI, KI JIH MORAMO POZNATI! 

Z žitaricami do zdravja
Ajda- preprečuje pojav žolčnih kamnov. Olajša pot hrane skozi prebavni trak.
Oves- ohranja zdravje srca. Študije kažejo, da  samo ena porcija ovsene kaše na 
dan zniža raven holesterola za 23%. 

Spite na hrbtu 
Spanje na trebuhu lahko negativno vpliva na videz. Glava je v povprečju težka 
od 7-8 kg, zato je obraz pod velikim pritiskom, če spite na trebuhu.

Ne uživajte alkohola
Le ena vinjenost na mesec povzroča trikrat večje tveganje za srčna obolenja. 

Zelje
Zelja je odlično sredstvo proti gripi. Vsebuje spojine, ki 
delujejo antimikrobiološko. Česen in hren prav tako po-
magata.

Med 
Njegove dobre lastnosti so že dolgo znane in znanstveno 
potrjene. Vsebuje antioksidante, ki ščitijo pred obolenji 

srca, zob in dlesni. 

Odstranite podočnjake
Na zaprte oči položite mrzle obkladke, 
uporabljene čajne vrečke kamilic ali pa zmrznjene kavne žličke.

Z limono do lepote
Limonino olje kožo razkuži in oži pore, zato je primerna za mastno kožo in za 
tiste, ki imajo velike pore. Zmešajte žličko limoninega soka in žličko medu ter 
vtrite v razpokane ustnice. Rezultat bo kmalu viden. 

MASKA ZA AKNASTO KOŽO 
1 žlica moke iz ovsenih kosmičov
2 žlici nemastnega jogurta 
2 kapljici eteričnega olja sivke 
Vse tri sestavine dobro premešamo ter nanesemo na do-
bro očiščeno, vendar vlažno kožo, ter pustimo delovati 
od 15-20 minut. Nato masko izmijemo z obraza s toplo 
vodo. 

Zgodba se odvija v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so ZDA doživljale 
vrsto prelomnih družbeno političnih gibanj, med katerimi je nenasilni aktivi-
zem za človekove pravice in enakopravnost temnopoltih Američanov Martina 
Luthra Kinga zagotovo eden najpomembnejših in najodmevnejših. V vrtincu 
teh gibanj se zdi, da se je čas v južnih državah ZDA ustavil, toda v mestecu Jack-
son, Misisipi, se črnska dekleta in žene, ki so, tako kot generacije pred njimi, vse 
življenje služile premožnim belim družinam in vzgajale njihove otroke, povežejo 
v ''en glas''. Njihova občutja, misli in pričevanja so zapisana v romanu Služkinje 
(The Help), prvencu Kathryn Stockett, in je med bralci kmalu doživel izjemen 
uspeh. Tri ženske, v nenavadnih okoliščinah tako prijateljice kot zarotnice, ok-
rog katerih se splete in naniza vrsta človeških usod in zgodb, tvorijo ogrodje in 
srce romana ter filma, po katerem je posnet.

FILMI

Nova filmska adaptacija svetovne knjižne uspešnice predstavi srhljivo skrivnost 
o izginulem dekletu, ki jo skuša po več desetletjih razvozlati neutrudni novi-
nar Mikael. V iskanju odgovorov združi moči z nadarjeno računalniško razis-
kovalko Lisbeth, katere uporništvo podžigajo številne krute izkušnje in zlobni 
ljudje, ki ji želijo škodovati. Med razkrivanjem grozljivih umorov se Mikael in 
Lisbeth znajdeta v smrtni nevarnosti, saj vplivni ljudje ne želijo, da bi resnica 
prišla na dan.
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Vodnar
Počasni planeti vam letos napovedujejo ugodno leto. Boste koketni, 
skoraj preveč in lahko se zgodi da najdete svojo pravo ljubezen, pri 
tem bo pomagala Venera, ki vam bo naklonjena). Mesec ljubezni bo 

prijeten v vseh pogledih.

Ribi
Neptun bo v vas prebudil neskončno željo po spremembah . Te so 
lahko pozitivne ali obratno, razhodi naj vas ne razžalostijo preveč, 
saj vendar sami veste, da je v življenju včasih potrebno narediti 
prostor za nove ljudi in dogodke.

Oven
V vaše znamenje bo prešel Uran, ki bo naznanil zanimive dogodke 
in spremembo rutine.  Za spremembe se boste odločali počasneje, za 
kar bodo poskrbeli počasni planeti, to pa je tudi pravilno, saj se ne 
boste prenaglili.

Bik
Do maja vas bo podpiral Jupiter,  položaj v družbi bo dober. Uso-
da vam bo na življenjsko pot pošiljala zanimive ljudi, ki vas bodo 
očarali, ali pa vas bodo še bolj navdušili in fascinirali tisti, ki jih že 

dolgo poznate.  Pustite se presenetiti ! 

Dvojčka
Začnite brzdati svojo spogledljivo plat, ki vam lahko pogosto prinaša 
težave. Navadite se, da je še posebej v odnosih najbolj pomembna 
zvestoba . Saturn vas bo spremljal in pomagal, da se boste upirali 
grdim navadam, če se boste le malo potrudili. 

Rak 
Začetek leta bo zelo dinamičen . Leto bo kar precej vaše in sreča 
vas bo vneto spremljala, za kar se boste morali potruditi tudi sami. 
Neptun bo na vaši strani.  Niste tako izrazito muhasto znamenje, 

zato se potrudite, da tudi sedaj ne boste preveč ponosni, da ne za-
mudite kaj lepega. 

Lev 
Tudi tokrat boste- kot vedno- sposobni, zelo inovativni in dinamični. 
Uran bo prešel v ognjeno znamenje in vam tako pomagal pri dose-
ganju vaših ciljev.  Leto veliko obeta. Dijaki si boste veliko zapom-
nili, tukaj vas bo spodbujal Mars.

Devica
Vladal vam bo Merkur, boste uravnovešeni tako psihično, kot tudi 
fizično. Astrološko vam leto ogromno obeta. Čeprav so na vidiku 
menjavanja razpoloženja, boste večino časa preživeli na realnih tleh, 
kot je za vas tudi značilno. Zapomnite se, da se vse stvari obračajo in 

ne dovolite, da se vas poloti pesimizem.

Tehtnica
Saturn vam bo pomagal, lajšal bo vaše težave in vas držal pok-
onci.  Letošnjo leto se osredotočite predvsem na ljudi, ki vas zgolj 
izkoriščajo in se jim začnite ogibati. Pazite se ljudi, ki skušajo zatreti 

vaše sanje. 

Škorpijon
Pravilne odločitve bodo zaznamovale to leto. Zvezde bodo prizanes-
ljive z vami , postavljale vas bodo na realna tla in vam ne dovolile, da 
bi preveč sanjarili. Veliko ljudi vam bo poskušalo škoditi, ampak nikar 
se ne bojte- to vas bo spet samo in zgolj okrepilo. Marec in april bosta 

zelo prijetna.

Strelec
prijazno obdobje vas čaka. Veliko bo uspešnih trenutkov. Popazite 
na čustveni plati, ker je značilno, da se tam ne znajdete najbolje. 
Sonce bo prešlo v ognjeno znamenje. Pazite da ne precenite svojih 
sposobnosti, saj se lahko preveč opečete. Samozavest je zelo korist-

na- ampak le v neki meri! 

Kozorog 
Pazite, da boste svoj prosti čas preživljali čim bolj sproščeno in la-
hkotno. Marec in april bosta naporna. Ne bodite preveč zaprti. Nič 
ni narobe, če včasih pokažete, da vsega ne zmorete sami in se na 
nekoga naslonite.

HOROSKOP

BE MY VALENTINE

MAJSKA ZGODBA

Deklica teče v zeleni dan,
deček švrkne za njo

in jo ujame tam, kjer bršljan
nežno objema drevo.

Pa se iskra prižge v očeh, 
pa se plamen vname v dlaneh

in prične bajati smeh
o srečnem srečanju dveh. 

Ko se lici dotakneta lic, 
ko planeta roki v objem, 

pozdravi ju petje ptic,
tiho jaz mimo grem. 

Kako pa naj drugače ravnam, 
če je ob prvikrat z njo, 
in če tam v logu bršljan

nežno objema drevo. 

( TONE PAVČEK)
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ZABAVA

PROGRAMERJI 
Zakaj so računalniški programerji večinoma moški?
Odg: Ker se ženske bojijo mišk! 

WC-RAČKA 
Zakaj je nesla blondika na wc torto ? 
Ker ima njena wc račka rojstni dan.

BLONDIE
Kako nagovoriš blondinko, da se poroči s teboj? 
Rečeš ji, da je noseča!

ZAHVALA
V pisarni.
»Šef, grem lahko danes nekaj ur prej iz službe,da 
pomagam ženi pri hišnih opravilih?« »NE.«
»Hvala, šef, sem vedel, da se lahko zanesem na vas."

RELATIVNO
Debela ženska reče suhemu moškemu:»Ko te po-
gledam, mislim, da na svetu vlada lakota.«
 Pa ji moški odgovori:»In ko jaz pogledam tebe, se 
mi zdi, da si ti za to kriva!«

CHUCK NORRIS
Chuck Norris lahko deli z ničlo!

Še preden so izumili telefon, je imel Chuch Norris 
že dva neodgovorjena klica. 

PAMET 
Žena reče možu: Najin sin je zelo inteligenten, sig-
urno je dobil pamet od mene!
Mož odgovori:
Se strinjam, meni je pamet ostala.

DROBTINICE ZA SREČNEJŠE  ŽIVLJENJE (1. 
del) …. 

1. Verjemite v svoje moči! (:

2. Spoštujte vse, kar je živega! (:

3. Prizadevajte si za to, da ste odlični, ne popolni! (:

4. Ne govorite preveč z drugimi, poglobite se vase! 
(:

5. Zapomnite si, komu lahko zaupate in komu ne. 

6. Cenite svoje starše in prijatelje. Ljudje smo min-
ljivi…

7. Začnite pozitivno gledati na svet. 

8. Vživljajte se v čustva drugih. 

9. Svojo srečo merite po tem, koliko veselja in lju-
bezni ste deležni. 

10. Naredite kdaj kaj dobrega, tudi če tega ljudje 
nikoli ne bodo izvedeli. 

11. Veliko se smejte. Smeh je neprecenljiv. 

12. Ljudem ostanite v spominu po dobrih delih. 

13. Izogibajte se drog in alkohola. 

14. Ne sodite ljudi, niste za to na svetu! 

15. Preštejte blagoslove svojega življenja, težave pa 
odmislite 
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