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Beseda
ravnatelja
Spoštovani!
Pred vami je deseta izdaja letopisa,
kjer zajemamo kanček aktivnosti
in uspehov dijakov in zaposlenih
Srednje šole Slovenj Gradec in Muta
v šolskem letu 2021/2022.
Veliko je zgodb in utrinkov življenja
ter dela naše šole in v tem dokumentu jih je moč prikazati le peščico. Vesel in ponosen sem na naše
dijake in zaposlene ob tem, kar počnejo, prav tako pa hvaležen staršem
za njihovo podporo in konstruktivno
sodelovanje s šolo. Zahvala gre tudi
okolju, v katerem bivamo in ustvarjamo, delodajalcem, ki omogočajo
našim dijakom praktično usposa-

bljanje z delom, se z njimi trudijo in
jim odpirajo nova obzorja poklicne
kariere.
Izjemnega pomena je povezovanje
med programi znotraj šole, ki zaradi
večjih možnosti medsebojnega
sodelovanja prinese širšo izbirnost,
pestrost in boljše uspehe, bogate
izkušnje učiteljev pa so jamstvo za
doseganje vsakovrstne odličnosti.
Dijaki in učitelji lahko s sodelovanjem in z medsebojnim dopolnjevanjem prav v danih okoliščinah
presežejo dosedanje uspehe.
Izjemno vesel sem naših aktivnosti
na področju mednarodnih projektov
ERASMUS+. Bogata je pestrost iz-

menjave dijakov in učiteljev znotraj
številnih držav Evrope. Izjemna
dodana vrednost za dijake je tudi
opravljanje tritedenske prakse v
tujini, kar še dodatno bogati znanje
in izkušnje dijakov.
V letošnjem šolskem letu gre posebej izpostaviti projekt novogradnje
prostorov šole, ki predstavlja veliko
pridobitev, saj pomeni zagotovitev
kakovostnih pogojev za izvedbo
strokovnega izobraževanja.
Projekt je financiralo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter
Eko sklad. Mestna občina Slovenj
Gradec je predhodno brezplačno
prenesla stavbno zemljišče na
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Republiko Slovenijo. Odločitev za
novogradnjo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Mestno občino Slovenj
Gradec sprejelo že leta 2007.
Za projektiranje je bilo izbrano
podjetje Plan B, d. o. o., na natečaju
Zbornice za arhitekturo v letu 2012.
GOI dela je izvajalo podjetje Strabag, ki je bilo izbrano na javnem
razpisu.
Celotna vrednost investicije je
15,5 milijonov €, od tega je bilo
2.021.554 € nepovratnih sredstev
Eko sklada. Pridobili smo nove
površine za 8.410 m2 in s tem nove
prostore za izvajanje izobraževalnih
programov, ki jih je šolski center do
sedaj imel v najemu.
Novogradnjo sestavljajo stavba
šole s telovadnico, z lesarskimi delavnicami ter s »toplo« povezavo,
ki bo povezala novo šolo in telovadnico z lesarskimi delavnicami
ter obstoječo šolo. Projekt precej
pozornosti namenja tudi zelenim
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površinam in ustreznemu bivalnemu ugodju, obenem pa omogoča
vzpostavitev nove, enostavnejše
pohodne povezave med mestom in
Štibuhom.
Investicija je potekala v dveh fazah:
V prvi fazi sta bili zgrajeni lesarska
delavnica in telovadnica z neto površino 2.555,36 m2, obe zagotavljata
odlične pogoje za učenje, poučevanje na sodobnih strojih ter sodobno
vadbo.
V drugi fazi je zgrajena stavba šole.
Gre za neto površino 5.041 m2. V
stavbi so specializirane učilnice
za strokovne predmete programov
gastronomija, lesarstvo, turizem,
zdravstvena nega in specializirane
učilnice za kemijo, biologijo in fiziko
vključno z laboratorijem ter učilnice
za glasbo in umetnost, zgodovino,
geografijo, fiziko in računalništvo. V
ostalem delu stavbe je veliko splošnih učilnic, ki so namenjene vsem
dijakom naše šole. Zagotovljeni bos-

ta tudi razdelilna kuhinja in jedilnica.
Z novimi prostori se je zaradi predvidene »tople« povezave med obstoječim objektom na Koroški ulici 11 in
med novima objektoma zmanjšalo
število lokacij za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na tri lokacije.
Dragi dijaki, čez leta se boste
spominjali vseh lepih trenutkov,
svojih sošolcev in učiteljev ter vseh
delavcev šole, ki so se skupaj z
vami veselili vaših dosežkov. Veseli
me, da ste bili tako ustvarjalni in
prizadevni. Prav s tem ste dosegli
zavidanja vredne uspehe.
Dolga je že tradicija našega srednješolskega izobraževanja na Koroškem in leta so ustvarila mozaik, ki
ob rednem vzgojno-izobraževalnem
delu prikazuje tudi kup novosti,
projektov in zanimivih dogodkov in
trenutkov. So odmevni in vsakdo
jih nosi v sebi, deli z drugimi, so del
naših, vaših življenj …

Moja velika želja je dobro počutje dijakov in delavcev šole, zadovoljstvo
staršev, kar vse skupaj uresničuje
naše poslanstvo in vizijo. Naša
skupna zgodba lahko ponudi lepšo
prihodnost; skupno pot izobraževanja družno premagujemo vsi, ki
vstopamo nanjo.
Čestitam vsem dijakom in zaposlenim za dosežene uspehe in se vsem
najlepše zahvaljujem, prav tako tudi
staršem za sodelovanje, spodbude
in podporo!
Vesele počitnice, vidimo se
septembra.
Še posebej želim veliko vztrajnosti
in delavnosti ter lepo prihodnost
našim zaključnim letnikom.
Ravnatelj Bernard Kresnik
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Stavba nove šole
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Avla in stopnišče nove šole
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Skulptura: LASTOVIČJI REP V., les - jesen, 342 x 120 120 cm
Avtor: mag. Boštjan Temniker, akademski kipar
Izdelali dijaki: Peter Vtič, Dani Avbreht, Darko Pšeničnik, Jan Vrabič,
Tomaž Pogorevc in ostali dijaki programa Mizar in Obdelovalec lesa
Profesorji praktičnega pouka in mentorji: Andrej Otto, Boris Pajer,
Milan Strmčnik, Štefan Pirnat in Boštjan Temniker
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Beseda
svetovalne službe
Prispeli smo do konca novega razburkanega šolskega leta 2021/2022.
Ob vpisu v srednjo šolo letošnjih
zaključnih letnikov se jim še niti
sanjalo ni, da bodo med izobraževanjem tu doživeli toliko preobratov,
toliko novih izzivov in upam, da tudi
zelo veliko lepega.
S tem seveda mislim na pandemijo
covida-19, ki nam je dobro zagodla
in nas postavila pred velik izziv, na
eni strani ves svetovni sistem, zdravstvo, šolstvo, učitelje in na drugi
strani tudi vas dijake in vaše starše.
Vsak od nas je pandemijo doživljal
na svoj način. V nas so se porajala
različna čustva, tudi naši odzivi so

bili različni. Skupaj smo se učili,
preizkušali nove načine podajanja
in sprejemanja znanja. Bili so padci,
bili so vzponi, vsi skupaj pa smo
komaj čakali, da se naša življenja
čim prej vrnejo na stare tire.
V času svetovne zdravstvene krize
smo prišli do novih spoznanj o pomembnosti vrednot, na katere smo
v tem hitro razvijajočem se trendu
kar nekoliko pozabili. Samoumevne
dobrine, kot so obisk zdravnika,
odhod v šolo, nakup nujno potrebnih
stvari, druženje s prijatelji, obisk starih staršev v drugi občini, so v neki
točki postale tako zelo pomembne in
tako zelo težko izvedljive.

Ogromne količine razkužil in mask
so zaznamovali ne tako oddaljeno
preteklo obdobje. Vrnitev v šolske
klopi nam je vsem skupaj prinesla
veliko veselja in hvaležnosti, da smo
zopet vsi na svojih delovnih mestih,
tako dijaki kot tudi profesorji. Ko pa
smo zopet zrli v obraze, ki so se kar
nekaj časa skrivali za maskami, smo
včasih ugotovili, da so nam skoraj
tuji.
Tega si nikakor ne želimo več. Želimo si zdravja, brezskrbnega druženja in seveda neomejenega pridobivanja znanja, ki naj vas ponese na
nove življenjske poti.
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Predvsem tistim, ki letos zaključujete izobraževanje na naši šoli,
želim veliko pozitivnih izzivov,
odprtih poti, nikakor pa ne smem
pozabiti na zdravje, ki vam bo
omogočalo, da boste lahko izpolnili
svoje življenje.
Vsem skupaj želim, da si odpočijete
in naberete moči za nove korake
na izobraževalni in osebni poti. Z
upanjem na obrazu na vse dobro pa
se ozrimo v prihodnost, saj bomo s
skupnimi močmi premagali še tako
velike ovire, ki se bodo morebiti
postavile na naših nadaljnjih poteh.
Svetovalna delavka
Anita Voler
Anja Matjaš
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Učiteljski zbor
Vanja Banfro
Irenja Bevcl
Andreja Breznik
Jože Brunčko
Aleksander Camlek
Tadeja Dimc
Marinka Dretnik
Sonja Ferk
Barbara Gašperšič Vodopija
Janez Globovnik
Mateja Gorišek
Renata Gradišnik
Karmen Grudnik
Peter Hergold
Simona Hudrap
Verica Jaušovec
Olga Jeznik
Karmen Ketiš
Andrej Klobčar

Berta Komprej
Bernard Kresnik
Bogomir Likar
Vanja Lužnic
Damijana Meža
Dora Najrajter
Andrej Otto
Nataša Osojnik
Jožica Ovčjak
Boris Pajer
Erika Pajtler
Štefan Pirnat
Suzana Planšak
Andreja Preglav Verdinek
Alenka Rapuc
Alenka Recko
Boštjan Repas
Stanislav Robnik
Vesna Robnik

Tomaž Smolčnik
Darja Sovinc
Jana Sterže
Teja Sterže
Petra Straunik
Milan Strmčnik
Veronika Sušnik
Dragomira Šavc
Milena Škodnik
Tomaž Šoster
Nataša Špegelj
Matjaž Štraser
Hedvika Tajnik
Katja Tomažič
Boštjan Temniker
Nataša Uranc
Anita Voler
Roman Založnik
Janja Žigart

Roman Živič
Nevenka Žlebnik
Dopolnjujejo
Vandica Bertoncelj
Natalija Fužir
Tomana Es Podpečan
Petra Klančnik
Jasna Kolar
Almira Rogina
Jelka H. Samec Sekereš
Janko Uršnik
Kristina Vošner
Spremljevalki gibalno
oviranih dijakov
Ana Kavnik
Barbara Rošar
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Vodstvo šole in
strokovni delavci
Direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec.....................Gabrijela KOTNIK
Tajnica Šolskega centra Slovenj Gradec...........................Vesna KOZAR
Ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.................Bernard KRESNIK
Pomočnik ravnatelja..........................................................Roman ZALOŽNIK
Šolski svetovalni delavki....................................................Anita VOLER, Tadeja DIMC
Tajnica Srednje šole Slovenj Gradec in Muta....................Tatjana TOVŠAK
Računovodkinja.................................................................Monika HRIBERNIK
Računovodski delavki........................................................Petra VERHNJAK, Lucija BERHTOLD
Knjižničarki........................................................................Veronika SUŠNIK, Zuhra HORVAT
Vzdrževalca učne tehnologije ...........................................Marcelj FURMAN, Vojko ŠUŠTARŠIČ
Hišnika...............................................................................Danilo ZALOŽNIK, Ivan JANIŠ
Čistilke...............................................................................Irena HUSIĆ, Anica VOGRIN, Hasnija BELADŽIĆ,
Metka PEČOVNIK, Natalija SVETINA, Lucija JESENOVEC,
Zdenka GRIL, Suzana URŠEJ, Vesna KRIČEJ,
Martina MLINŠEK, Silva JOVAN, Mirzeta KUDUZOVIĆ
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Jakob Zupanc
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Anže Stane

Dijaki

v šolskem letu 2021/2022
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Srednje strokovno izobraževanje
EKONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMIJA IN TURIZEM

E1
Razredničarka:
Darja Sovinc
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GTT1
Razredničarka:
Janja Žigart
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E2, GTT2
Razredničarka:
Verica Jaušovec
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E3
Razredničarki:
Alenka Helbl in Katja Tomažič
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GTT3
Razredničarka:
Mateja Gorišek
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E4, GTT4
Razrednik:
Roman Živič
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PREDŠOLSKA VZGOJA

PV1
Razredničarka:
Andreja Preglav Verdinek
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PV2
Razredničarka:
Berta Komprej

33

34

PV3
Razredničarka:
Petra Straunik

35
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PV4
Razredničarka:
Andreja Breznik
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OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

OT1
Razredničarka:
Marija Dretnik
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OT2
Razredničarka:
Jana Sterže
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OT3
Razredničarka:
Nataša Špegelj
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OT4
Razredničarka:
Jelka Helena Samec Sekereš
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Srednje poklicno izobraževanje
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE in TRGOVEC

GH1, T1
Razredničarka:
Sonja Ferk

47
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GH2, T2
Razredničarka:
Damijana Meža

49

50

GH3
Razredničarka:
Suzana Planšak
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T3
Razredničarka:
Simona Hudrap
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Proste izbirne vsebine - izdelava naravne kozmetike
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MIZAR

M1
Razredničarka:
Irenja Bevcl

55
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M2
Razredničarka:
Alenka Recko

57

58

M3
Razredničarka:
Nataša Osojnik
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Nižje poklicno izobraževanje
OBDELOVALEC LESA

OL1, OL2
Razrednik:
Stanislav Robnik
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Poklicno-tehniško izobraževanje
EKONOMSKI TEHNIK, GASTRONOMIJA, LESARSKI TEHNIK

ET1, GT1, LT1
Razrednik:
Andrej Klobčar
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ET2, GT2, LT2
Razredničarka:
Nataša Uranc
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Poklicni tečaj
PREDŠOLSKA VZGOJA

PVPT1
Razredničarka:
Veronika Sušnik

Hana Črešnar

tekmovanja
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Euroskills Graz 2021
Euroskills je tekmovanje
v poklicnih spretnostih za
mlade od 18. do 25. leta,
ki se odvija vsaki dve leti.
Zadnje tekmovanje se je
dogajalo v sosednji Avstriji, v Gradcu.
Med seboj se je pomerilo
400 tekmovalcev iz 31
držav, ki so tekmovali v

38 različnih poklicih. V
Gradcu je bilo 11 tekmovalcev iz Slovenije, ki so
se pomerili v 9. panogah:
aranžerstvo, cvetličarstvo, strežba, IKT, kamnoseštvo, mehatronika,
slikopleskarstvo, stavbno
mizarstvo, pohištveno
mizarstvo.
Slovenijo in tako tudi
našo šolo je na področju

pohištvenega mizarstva
pod mentorstvom Andreja Otta zastopal naš
dvakratni državni prvak
tekmovanja Sloveniaskills
Jernej Poročnik. Izkazal
se je tudi na evropskem
tekmovanju. Medalje za
odličnost je zgrešil za
samo 5 točk – od mejnih
700 jih je dosegel 695.

Na 23. državnem
tekmovanju iz
znanja ekonomije
in gospodarstva
sta dijaka Lovro Slemenjak in Tadej Jelenko
iz E4 osvojila bronasto
priznanje. Mentorica je
Karmen Grudnik.
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Gostinsko turistični
zbor Slovenije in
ogled vinske kleti
Vipava 1894
Lovro Bobek iz GT2 je
prejel srebrno priznanje
iz kuharstva. Pripravil je
glavno jed, ki je morala
vsebovati ribo. Tekmovalni krožnik je vseboval

devet komponent: »zelhano« postrv z ajdovo kašo
in ajdovimi kokicami,
ocvrto šalotko, sotirano
blitvo, luštrekovo olje,
rženi začimbni drobljenec,
robidov preliv in postrvji
consomme. Mentorica je
Suzana Planšak.
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Učno podjetje – od
poslovne ideje do
podjetja
Devet deklet, sošolk, smo
v tretjem letniku programa Ekonomski tehnik v
okviru modula Poslovanje
podjetij oz. učno podjetje,
kot mu pravimo dijaki,
ustanovile podjetje, ki se
ukvarja s predelavo tekstilnih izdelkov v igrače in
oblačila ter s prodajo.
Zakaj ravno ta dejavnost?
Vsako jutro se srečujemo
z enako težavo, da kljub
polni omari ne vemo, kaj
obleči. Po navadi sledi
odločitev, da potrebujemo
nekaj novega, vse pa se
zavedamo težav, ki jih
prinaša tekstilna industrija: stresni nakupi, ki
praznijo naše denarnice,
strupene snovi in kemi-

kalije v novih oblačilih,
izkoriščanje delovne sile
in velike količine zavrženih oblačil. Pomislile smo,
da se bomo ljudje začeli
utapljati ne le v plastiki,
temveč tudi v lastnih
oblačilih. S kančkom volje

»skilsov« in ustvarjalnosti
smo se spopadale z zgoraj
naštetimi problemi.
Ideje smo pridobivale z
brainstormingom. Tako
smo vse prispevale svoje
ideje glede imena (Eko Krojaček), izbire gospodarske

družbe (d. o. o.), grafične
podobe (izbire barv,
pisave, oblike dokumentov), logotipa, dejavnosti
podjetja, prodajnega sortimenta ... Delo je bilo zelo
zanimivo in uporabno,
saj smo znanje, ki smo ga
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pridobile v času šolanja
pri različnih strokovnih
predmetih, lahko uporabile in se preizkusile pri
ustanavljanju zagonskega
podjetja.
Delo v učnem podjetju
smo imele razdeljeno po
oddelkih: kadrovski oddelek je poskrbel za vpis
podjetja v centralo učnih
podjetjih (CUPS) v Celju
in pridobivanje davčne
številke, transakcijskega računa, zavarovanj
»zaposlenih« in za izdajo
mesečnega časopisa
podjetja Eko Krojaček. V
računovodskem oddelku
so opravljale finančna
dela (računanje plač, knjiženje poslovnih dogodkov,
pisanje računov, opominov …), v marketingu so
se ukvarjale s trženjem, z
grafično podobo podjetja,

aktivnostmi na socialnih
omrežjih (ustanovile smo
Facebook in Instagram
profil) ter odprle spletno
stran. Kot direktorica
podjetja sem s pomočjo
tajnice skrbela, da je
delo potekalo tekoče,
sprejemala sem različne
odločitve in pregledovala
gradivo, preden smo ga
objavile.
S prvo požeto zmago
na šolskem tekmovanju
učnih podjetij smo dobile prvi »feedback«, da
je naša poslovna ideja
zanimiva in imamo možnosti za vstop na trg. Z
odličnimi kritikami šolske
komisije smo izpopolnile poslovni model in
se z njim predstavile na
državnem in mednarodnem tekmovanju učnih
podjetij in poslovnih idej

Slovenije. To tekmovanje
je vodila komisija centrale učnih podjetij v Celju.
Dosegle smo tretje mesto
na državni in mednarodni
ravni poslovnih idej. Za
ta dosežek smo morale
dokazati aktivnost podjetja na socialnih omrežjih
in spletni strani. Napisale smo zelo podroben
poslovni načrt, katerega
sva jaz, kot direktorica
podjetja, in vodja marketinga v petih minutah
predstavili komisiji.
Izdelale smo tudi spletno
in Facebook stran, jumbo
plakate, brošuro podjetja,
vizitke zaposlenih, katalog
ponudbe in na A4-formatu
povzele, kaj naša poslovna ideja predstavlja. Posnele smo dve radijski in
eno televizijsko oz. video
reklamo. Za »piko na i» pa
smo zmontirale anima-

cijski video, kot dodatni
material na tekmovanju, s
katerim smo predstavile
naše podjetje. Tekmovanje je potekalo virtualno
po Zoomu, prav tako tudi
mednarodni sejem učnih
podjetij. Zagovor poslovne
ideje smo izvedle s kratkim »pitchem« in odgovarjale na ne ravno lahka
vprašanja komisije.
Sejem je potekal od 10. do
17. ure, na njem pa so se
podjetja predstavljala in
med seboj poslovala.
Poleg tega smo se štiri
dekleta z našo poslovno idejo udeležile tudi
tekmovanja v podjetniških
idejah mladih - POPRI, ki
je potekalo v prostorih
Saša inkubatorja v Velenju. Za to tekmovanje smo
po navodilih ustanovitelja
startupa pripravile zelo
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temeljito izdelan poslovni
načrt. Podjetje Eko Krojaček smo komisiji, ki so jo
sestavljali znani slovenski
podjetniki in ustanovitelji
ter investitorji poslovnih
idej, predstavile s pomočjo predloge PowerPoint
Pitch Deck.
Ta izkušnja nam je prinesla nova spoznanja in
poglede na ustanavljanje lastnega podjetja in
govorno nastopanje pred
veliko množico ter komisijo, ki nas je ocenjevala.
Preden smo se podale na
to pot, se nismo zavedale,
koliko truda, časa in novih
veščin smo imele možnost osvojiti med šolanjem in delom v učnem
podjetju. Zagotovo smo
se vse izpopolnile v delu
na računalniških programih (Word, PowerPoint,

Excel, Publisher, aplikacije za ustvarjanje animacij), raziskovanju ciljnega
trga s pomočjo ankete,
trženju, samostojnem
odločanju, v timskem delu
in retoriki.
In kaj o tem menita naši
mentorici Darja Sovinc in
Vanja Lužnic?
»Na mladih svet stoji. So
podjetni, zagnani in strastni, znajo videti onkraj
okvirov in imajo sveže ideje. To so odlično dokazale
tudi mlade ekonomistke,
Laura Vušnik, Zala Laznik,
Denisa Sajevec in Gloria
Maček, ki so razvile podjetniško idejo Eko Krojaček.
Da je njihova ideja resnično dobra, podrobna in ima
potencial, saj naslavlja
pomembne probleme, je
zaznala tudi komisija na
tekmovanju za najboljšo

podjetniško idejo – POPRI.
Letos se je na tekmovanje prijavilo več kot 340
mladih s 122 podjetniškimi
idejami iz cele Slovenije.
Eko Krojaček se je uvrstil
med 12 polfinalistov v
svoji starostni kategoriji v
severovzhodni regiji.
Odzvale so se tudi povabilu
GZS Koroška gospodarska zbornica, kjer so na
dogodku Z inovacijami
presegamo meje predstavile svojo poslovno idejo,
primer zelo dobre prakse,
kako se mladi na Koroškem lotevajo inovacij.«
Ob zaključku projekta smo
v avli šole z razstavo Od
poslovne ideje do podjetja
predstavile naše celoletno
delo in s končnimi izdelki
dokazale, kaj se da ustvariti z dobro idejo, odločnostjo in s timskim delom.

Vse to znanje in izkušnje
nam bodo v pomoč na
nadaljnji poti študija in
posledično pri grajenju
lastne kariere. Seveda pa
vsega tega ne bi zmogle
same. Velika zahvala gre
mentorici Darji Sovinc, ki
nas je spremljala in nas
že od samega začetka
spodbujala, ter vsem ostalim učiteljem, predvsem
Vanji Lužnic. Ti so nam s
svojim znanjem na njihovem področju (ekonomija,
informatika) pomagali,
da smo dosegle to, kar
smo si zadale. Kot direktorica učnega podjetja
Eko Krojaček bi se rada
zahvalila tudi šoli, ki nam
je omogočila udeležbo na
tekmovanjih.
Laura Vušnik, direktorica
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Državno
tekmovanje iz
znanja
računovodstva
je letos potekalo v virtualni
obliki. Na osnovnem nivoju
je dijak Tadej Kac iz E2
osvojil srebrno priznanje.
Mentorica je Olga Jeznik.

Več znanja za več turizma
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
je potekal festival Več znanja za več turizma na temo »Voda in zdravilni turizem«.
Dijaki Špela Korat, Urška Ravnikar, Mojca
Kohn, Ana Kresnik in Anže Dobnik iz GTT4
so dosegli srebrno priznanje. Mentor je
Matjaž Štraser.

Naš znak za »kisevo vodo«
na Rimskem vrelcu

Tekmovanje iz matematike za
srednje tehniške šole
(kategorija B) in poklicne šole
(kategorija C)
Državnega tekmovanja so se udeležili
trije dijaki in dosegli odlične rezultate:
Luka Irman iz M1 je osvojil drugo mesto
in zlato priznanje, dijaka Domen Zdovc iz
M1 in Žan Smolnikar iz LT1 pa sta osvojila
srebrni priznanji, vsak v svoji kategoriji.
Mentorica je Renata Gradišnik.
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Zlata Nina Črep
na državnem
tekmovanju iz
slovenščine za
Cankarjevo
priznanje
Naslov letošnjega tekmovanja se je glasil VEDRE
BLIŽINE MED NAMI.

Nina Črep, dijakinja
3. letnika programa Predšolska vzgoja, je z mano
pogumno vstopila v svet
raziskovanja literature.
Po uspehu na šolskem in
regijskem tekmovanju je
na državnem tekmovanju,
ki je potekalo v soboto,
12. 2. 2022, pisala spis na
književno temo, v katerem
je morala pokazati poznavanje in razumevanje ter
doživljanje dramskih del
Alenke Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo
glavo in Georga Bernarda
Shawa: Pigmalion. To ji
je odlično uspelo, saj je
osvojila zlato priznanje.
Mentorica Andreja Breznik, prof.

Na 23. državnem
tekmovanju »Zdrav
dih za navdih«
Društva pljučnih in
alergijskih bolnikov
Slovenije
so zlato trstiko osvojili
Urška Schäffer iz GT2, Žan
Lešnik iz E2 in Maruša
Ošlak iz E1; srebrno
Jiexian Ji iz GT2 in

Aneja Kotnik Žvikart iz E1;
bronasto dijakinji iz E2,
Jenny Kaiser in Ema Tominc; tema tekmovanja je
bila vezana na čas spopadanja z nalezljivo boleznijo – čas korone. Mentorica
je Simona Hudrap.

Korona stanje
2020 se srečno je leto začelo,
šola nas je hitro kar vrgla v delo.
Marca je država zagnala alarm,
doma smo pristali, bilo nam je fajn.
Korona je naše življenje prevzela,
maske postale del so življenja,
za učence vlada se sploh ni zavzela,
češ mladina tega ne bo vesela.
Pogrešali smo šolo dijaki vsi,
smejanje in druženje s prijatelji.
Tumarij pa res na kupe je blo,
zaradi korone pa vse prekinjeno.
Ko se vrnilo bo v šolo nazaj,
uf, to bo pa res pravi raj!
Urška Schäffer
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Pedagoška akcija
Zveze delovnih
invalidov Slovenije
Naši dijaki že nekaj let uspešno sodelujejo v tej akciji – njihovi spisi in pesmi
ter likovni izdelki so vsako
leto nagrajeni in objavljeni
v zborniku Zveze delovnih
invalidov Slovenije.
Letošnje predlagane teme
so bile: Invalidi in vrtnarjenje, Invalidi in tehnični
pripomočki, Invalidi in
kulturno ustvarjanje.
Najboljši in objavljeni izdelki so bili nagrajeni tudi
s knjižno nagrado. Sodelovale so Leja Oder, Maja
Pleunik in Larina Erjavec iz
PV1, Nina Črep iz PV3, Mineja Husič in Nika Kumar
iz PV4 ter Sara Pečovnik
iz PV2; mentorici Andreja
Breznik in Alenka Helbl.

Izpoved mladega invalida

Invalid in kultura

Žan in vrt

Vsako jutro prebudi me sonce,
s svojimi žarki
nežno mi poboža lice.

Živa in Mojca,
Andraž in Matjaž
ter še mnogo je tistih,
ki niso takšni kot jaz.

Na sončni jesenski dan,
še ves zaspan,
naš pridni Žan na vrtu dela
in že plodove pobira.

Andraž in Matjaž,
sta umetnika dva,
ki kljub bolezni
božanske pesmi pišeta.

Sam je spomladi sadike nasadil
in ogromno dela v njih vložil.
Imel je korenček, solato,
paradižnik in papriko bogato,
za celo vas gorato.

Škoda bi bilo to lepo jutro
v sobi preživeti,
zato se podam na vrt,
kjer me dokončno
prebudi vonj sivke,
timijana in rožmarina.
Vsaka moja cvetlica je lepo gojena,
saj je redno pognojena.
Veliko truda moram vložiti,
saj zdravje moje mi ne služi,
je voziček vedno v moji družbi.
Vendar to ni moteče za delo,
ki mi je ljubeče.
Rad vrtnarim,
posejem semena,
sadim sadike,
zalivam cvetlice
in pobiram plodove.
Rad vonjam zelišča moja,
iz katerih naše društvo
pripravlja napitke.
Nismo enaki,
smo drugačni,
ampak če je volja in ljubezen,
nam tudi vrtnarjenje dobro gre.
Leja Oder

Živa in Mojca
glasbenici sta,
ki na vozičku
z violino najboljšo
glasbo ustvarjata.
Še mnogo je takšnih,
drugačnih med nami,
a v kulturi
se to nikjer ne opazi.
Umetnik lahko je
vsak pravi,
naj te nesreča ali bolezen
nikoli ne ustavi.
Maja Pleunik

Vrtnaril je dan na dan,
od sončnega vzhoda
pa vse tja do zahoda.
Res je naredil veliko,
tako si je danes zaslužil jabolčno pito.
Čeprav šibke noge ima,
se Žan nikoli ne preda.
Fant naš vztrajen bo,
da bo vrt naprej živel in
da bo on močne noge imel.
Larina Erjavec
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Športna tekmovanja
Kaja Mencinger iz GTT3 je
na področnem tekmovanju v streljanju z zračnim
orožjem za srednje šole
osvojila 1. mesto in se
uvrstila v finale državnega
prvenstva srednjih šol.
Anamaria Cvikel iz GTT3
je na državnem srednješolskem tekmovanju v
streljanju z zračnim orožjem osvojila 2. mesto in
postala državna srednješolska podprvakinja.
Tjaša Mori, dijakinja iz
PV2, je na področnem
tekmovanju za srednje
šole v atletiki (tek na
100 m) dosegla 6. mesto.
Njihova mentorica je
Alenka Recko.
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Manja Buhvald
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Nina Krelj

projekti
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Zaključek
projekta Avstrija

Avstrijski večer je zaključek našega projekta, ki je
od septembra potekal v
okviru modula turistično
spremljanje in vodenje.
Vanj smo bili vključeni vsi
dijaki 4. letnika programa
gastronomija in turizem.
Poleg spoznavanja značilnosti Avstrije v razredu
smo se v oktobru podali
na enodnevno ekskurzijo
v Salzburg, kjer smo si
ogledali znamenitosti
mesta in rudnik soli ter
izvedli turistično vodenje

na avtobusu in v mestu.
Izdali smo tudi bilten.
Na večerni prireditvi v prostorih Gimnazije Slovenj
Gradec smo profesorjem,
ravnatelju, staršem in medijem predstavili naš projekt, ekskurzijo in dobrote
iz Avstrije ter tako dokazali, da znamo tudi kuhati.
Za starše smo pripravili
tudi zanimiv interaktivni
kviz in darilca. Po končani
predstavitvi projekta je
sledila degustacija jedi in
pijač.
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Pri kuhanju, dekoraciji in
strežbi so nam pomagale
profesorice gastronomije
ter dijaki 2. letnika
programa gastronomija
(PTI). S skupnimi močmi
in z veliko vloženega truda
smo brez težav dosegli
naš zastavljeni cilj.
Alen Sešelj in Vanja Topolovec
Mentorica Janja Žigart
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Mednarodni projekti
ERASMUS+ KA2
Naša šola v tem šolskem
letu sodeluje kar v petih (!)
mednarodnih Erasmus+
KA2 projektih: Energija je
prihodnost sveta; Geocad; Turizem, inovacije
in trajnost; Učimo se tuje

jezike s pomočjo iger in
interaktivnih aktivnosti
in Digitalna preobrazba v
varnem okolju z metodo
STEAM.
V tem šolskem letu smo se
udeležili srečanj v Turčiji,

Estoniji, Španiji, Franciji
in na Slovaškem, predvideni pa sta še srečanji na
Portugalskem in v Španiji.
Naša šola je gostila srečanji v okviru dveh projektov,
in sicer v mesecu oktobru

(v okviru projekta Geocad)
in v mesecu maju (v okviru
projekta Energija je prihodnost sveta).

Tomaž Šoster,
koordinator projektov za
Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta

Turški, italijanski, slovaški, francoski in slovenski dijaki in učitelji med
srečanjem v Sloveniji (v okviru projekta Energija je prihodnost sveta).
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Med srečanjem v Estoniji, v okviru projekta Geocad.

Med srečanjem v Franciji (v mestu Marseille) smo si ogledali tudi
prelepo provansalsko mesto Aix-en-Provence, ki je tudi rojstno
mesto svetovno znanega slikarja Paula Cézanna. Na fotografiji so
Alja, Alja, Anja, Violeta in Lucija, že nekoliko utrujene od vročine.

Ob obali Črnega morja, na srečanju v okviru projekta Geocad v Turčiji.

Ob zaključku srečanja v okviru projekta Učimo se tuje jezike
s pomočjo iger in interaktivnih aktivnosti na Slovaškem.
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Praktično
usposabljanje
na delovnem
mestu v tujini v
okviru projekta
Erasmus+
Letos je naša šola prvič
stopila na samostojno pot
pri projektu kratkoročne
mobilnosti dijakov Erasmus+, v sklopu katerega
bodo dijaki pridobivali
delovne izkušnje v tujini.
Dijaki, željni novih znanj,
izzivov ter poznanstev, so
se v večjem številu odzvali
na razpis tritedenske mobilnosti. Skrbno smo preučili vsako prijavo, kajti to
edinstveno izkušnjo želimo
omogočiti čim večjemu
številu dijakov. Pri točkovanju se ni upošteval zgolj

učni uspeh, temveč smo
iskali dijake, ki bodo suvereno predstavljali svojo
šolo in našo državo zunaj
meja. Iskali smo vrline, kot
so odgovornost, organiziranost, kreativnost in
urejenost, nenazadnje pa
tudi ustrezen nivo znanja
angleščine, kajti jezik je
temeljno orodje pri sporazumevanju in poklicnem
delu. Izbrali smo sedem dijakinj, ki so se v spremstvu
profesorjev februarja
preizkusile na ustreznih
delovnih mestih v mestih
Braga na Portugalskem in
Torino v Italiji. Pri naslednji
mobilnosti smo se povezali
z organizacijo iz Malage v
Španiji, kjer je šest dijakinj
opravilo praktično usposabljanje, nekateri kandidati
pa bodo na vrsto prišli v
prihodnjem šolskem letu.
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Luka Irman

Nace Hudolist

Julija Špegel

Lovro Kuhar

Patumtip Nuanmalang

dogajalo se je
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Vzgojiteljada 2022
Dijakinje 3. in 4. letnika
predšolske vzgoje so se
z mentorjem, profesorjem Romanom Živičem,
odpravile na Jesenice na
srečanje vzgojiteljskih šol
Slovenije. Tema letošnje
Vzgojiteljade je bila »Odpadkom dajmo življenje«.

Vzgojiteljade so se
udeležile Eva Prednik,
Jana Stermšnik, Neža
Pisnik, Nina Črep, Lidija
Šmid, Nuša Uršej, Neja
Rednak in Nika Kumer.

Tradicionalni
slovenski zajtrk
Slogan letošnjega dne se
je glasil: »Zajtrk s sadjem
– super dan!«
V avlo šole na Muti in v
Slovenj Gradec so priletele pridne čebelice in nam
»zazumale« nekaj slovenskih pregovorov …

• Kar so pri čebelah piki, to so
pri ljudeh jeziki.
• Na med se lovijo mušice, na
sladke besede norice.
• Bodi priden kot čebela!
• Dobra beseda je kot med:
sladka za dušo in zdravilo za
telo.
• Prava ljubezen je slajša kot
čebelji med.
• Kdor zna s čebelami ravnati,
ni treba se pika mu bati.
• Čebela, ki si naloži preveč, ne
pride domov.
• Zmeraj sedi doma kot trot.
• Med dela čast čebelam,
ljubezen pa človeški duši.
• Učimo se pri čebelah:
pridnost bogati, pogum jača,
enotnost nas napravi močne.
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Turistična tržnica
dijakov GTT4
Dijaki GTT4 so na
turistični tržnici igrali
vloge tržnikov večdnevnih
izletov po različnih
slovenskih destinacijah,
ki so jih izdelali sami.

Turisti so
trenirali turistično
vodenje na
ekskurzijah
V aprilu 2022 so se
turistični tehniki pod
mentorstvom profesorice
Olge Jeznik podali na tri
ekskurzije. Dijaki GTT4 so
opravili turistično vode-

nje po Mariboru, dijakinje
GTT2 so se preizkusile v
turističnem spremljanju
na ekskurziji v Maribor in
turističnem vodenju po
znamenitostih Mežiške
doline, GTT3 pa so nas
popeljali po turističnih
znamenitostih Štajerske
– obiskali so Rogaško,
Olimje, Laško in Žalec.
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P'jdmo jest pa vse
do ogleda grobov –
pouk na terenu
Diijaki GTT1 so obiskali več zbirk Koroškega
pokrajinskega muzeja.
Na Ravnah na Koroškem
so si ogledali zbirko o
koroški košti, v Libeličah
kostnico, šolsko zbirko,
črno kuhinjo in zbirko
kmečkega orodja. Na-

zadnje pa so na Legnu
pri Slovenj Gradcu obiskali še eno najstarejših
zgodnjekrščanskih cerkva
na našem področju, ki
pa ji dajejo še dodatno
zanimivost s steklom kriti
stari grobovi.
Profesorica Mateja Gorišek
jim je s primeri predstavila
tudi naloge turističnega
vodnika na poti in pri delu
s potniki na avtobusu.

Strokovni obisk
ponudnikov
turističnih storitev
na Koroškem

Dan žena so dijakinje
2. letnika programa
gastronomija in turizem pričele z virtualno
predstavitvijo turistične
agencije Relax. Gospa
Jasmina Vanzo jim je po
Zoomu predstavila začetek, razvoj in poslovanje
največjega slovenskega
turoperatorja.
Nato so se odpravile do
hotela Vabo, kjer jim je
receptorka spregovorila
o poteku raznovrstnega
dela v recepciji in opisala
strukturo gostov, ki največ
obiskujejo njihove nastanitvene enote na Kopah in
v Slovenj Gradcu. Sledil je
ogled hotelskih prostorov
in različnih tipov sob.

Po ogledu so se odpravile
do turističnoinformativnega centra, ki deluje v okviru SPOTUR Slovenj Gradec.
Predstavili so jim raznolike
naloge in obveznosti TIC-a,
ki so povezane predvsem
z informiranjem domačih
in tujih gostov o Koroški in
Slovenj Gradcu, sodelovanje z RRA Koroška, organiziranje prireditev, sejmov
in koncertov.
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Obiskale so tudi Turistično
agencijo Sonček, kjer so
spoznavale poslovanje
agencije, načrtovanje in
izvedbo potovanj.

Razstava
Bivanje z lesom
Na razstavi v Kulturnem domu Pliberk so se
predstavili najbolj kakovostni slovenski ponudniki

lesene gradnje, pohištva,
izdelkov iz lesa in turizma
v lesu.
Z razstavo želijo prispevati k prepoznavanju kakovostne lesene gradnje in
pomena lesa kot gradbenega in dizajnerskega materiala, ki daje priložnost

za izdelavo tako hiš iz lesa
kot estetsko dovršenega
pohištva in opreme za
delo ter bivanje.
Tudi naša šola je dobila
priložnost razstaviti izdelke dijakov. Odprtja se je
skupaj z mentorjem udeležil Tomaž Šepul iz LT2.
Šola se je predstavila s
tremi izdelki, ki so nastali
pred leti s sodelovanjem
študentov arhitekture iz
Ljubljane.
Stanko Robnik,
dipl. inž. lesarstva

Ogled
licitacije lesa
Dijaki lesarskih programov so si ogledali licitacijo lesa. Namenjena je
prodaji najkakovostnejšega lesa, ki na trgu dosega
najvišje cene. Gre za izjemen les, ki se uporablja

za izdelke z višjo dodano
vrednostjo.
Najvišjo ceno je dosegel
hlod gorskega javorja,
ki je rebraš. Kupec je
zanj odštel 47.838 evrov
oziroma 23.800 evrov/m³,
kar je absolutni rekord
dosedanjih dražb. Skupna
vrednost prodanega lesa
je presegla 2,6 milijona
evrov.
Licitacija je hkrati tudi
razstava najlepšega in
najkakovostnejšega lesa,
ki zraste v slovenskih
gozdovih.
Dijaki so dobili pomembno
sporočilo, da v naših
gozdovih raste pravo
bogastvo. Navdušeni so
bili tudi nad pestrostjo
drevesnih vrst.
Irenja Bevcl, univ. dipl. inž. les.
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Predavanje in
ogled drevesnice
Omorika

V okviru modula Gospodarjenje s prostorom in
kakovost tal pod mentorstvom profesorice Jane
Sterže so dijaki 4. letnika
programa Okoljevarstveni
tehnik obiskali drevesnico
Omorika, kjer jih je sprejel
lastnik drevesnice gospod
Planinšek in jim pripravil
zanimivo predavanje.

Tematski vrtovi na
Srednji šoli Slovenj
Gradec in Muta
Tudi v letošnjem šolskem
letu so dijaki okoljevarstvenega programa
pridno skrbeli za svoje
vrtove. Delo na vrtovih seveda najprej določa ritem

narave in življenjskih procesov, mi pa ga organiziramo tako, da dijaki lahko
spremljajo razvoj rastlin
od semena do plodov in
spoznavajo svojo vlogo pri
uspevanju vrtnega ekosistema. Konkretne naloge
na vrtu, ki jih izvajajo, so
priprava tal, vzgoja sadik iz
semen in zasaditev rastlin.
Naučijo se tudi, kaj spada
na kompost in česa v kompostnik ne smemo metati.
S skrbjo za šolski vrt
se dijaki praktično učijo osnov ročnega dela,
naravnih zakonitosti pri
obdelavi antropogenih
ekosistemov ter poglabljajo pomen samooskrbe
in pridelave zdravih živil,
ki se uporabljajo pri pripravi različnih jedi.
mag. Karmen Ketiš
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Posaditev
drevesa OT4
Dijaki 4. letnikov programa Okoljevarstveni tehnik
so v okviru modula Gospodarjenje s prostorom in
kakovost tal pod mentorstvom profesorice Jane
Sterže pripravili prireditev
ob zasaditvi drevesa
14. generacije. Kot vsa
leta jim je tudi letos drevesnica Omorika tradicionalno podarila drevo.
Na prireditvi, ki jo je
vodila okoljevarstvenica
Ajda, smo bili priča dobrim pevskim in plesnim
točkam. S pevsko točko
so se predstavili Tea,
David, Anja, Vito in Luka
s spremljavo na kitaro,
s pesmijo Od višine se
zvrti. S plesom je prireditev popestrila Patumtip
iz predšolske vzgoje in

okoljevarstvenica Tina z
akrobatskim vložkom.
Na prireditvi so predstavili
tudi značilnosti gozda in
njihovega drevesa jerebike.
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Ekološka kmetija
v Vuzenici
Dijaki so v okviru modula
Varstvo okolja obiskali
ekološko kmetijo Jeznik
na Sv. Vidu nad Vuzenico.
Sledil je ogled kmetije in
nato predavanje o ekološkem kmetijstvu, kjer so
dijaki aktivno sodelovali.
Predstavili so tudi delo
logarja.

Pouk modula
Etologija v
konjušnici
Dijaki tretjega letnika
Okoljevarstveni tehnik
so se s profesorico Jano
Sterže odpravili v konjušnico v Črneče. Lastniki
so jim predstavili svoje
delo s psi in konji, nato
pa so dijaki poprijeli za
vile, grablje, lopate in
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samokolnice ter očistili
izpuste za konje. Spoznali
so opremo za nego konja
in jahalno opremo, katero
so tudi preizkusili.

Terenske vaje v
okviru modula
Varstvo okolja

OT1 so se s profesorico
Jano Sterže podali na 6 ur
pouka v naravi in dokazali,
da zmorejo prav vse. Vreme
jim namreč ni niti malo prizaneslo. Kljub nenehnemu
dežju so opravili prav vse
okoljske meritve: orientirali so se s kompasom, po

soncu in z uro brez sonca :),
določevali rastlinske združbe ter vrste rastlin, merili
temperaturo zraka, določevali oblačnost in vidljivost
ter vrste oblakov, nabirali
različne vrste kamnin ter
vzorce prsti in določevali
barvo, vlažnost, teksturo
in strukturo, na koncu pa
so analizirali hidrosfero z
merjenjem pretoka, pH-vrednosti in čistosti vode.

96

Državno srečanje
okoljevarstvenih
tehnikov
Dijaki programa Okoljevarstveni tehnik so se s
profesorico Jano Sterže
udeležili Državnega srečanja okoljevarstvenikov
v Ljubljani. Gostiteljica
je bila Srednja geodetska, gradbena in okoljevarstvena šola Ljubljana.

Obeležili so Plečnikovo
leto in si na sprehodu po
Ljubljani ogledali Plečni-

kove stvaritve ter ugotavljali, kako okolju prijazno
je ustvarjal mojster.
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Obisk
Centralne
čistilne
naprave
Slovenj Gradec
Dijaki E2 in GTT2
so si v okviru
naravoslovnega
dne ogledali
čistilno napravo.

Ogled toplarne v
Slovenj Gradcu
Dijaki E2 so v okviru
predmeta okoljska vzgoja
obiskali novo toplarno
na lesno biomaso, ki se
nahaja v bližini naše šole.

Zdaj vemo, kdo skrbi
za naše tople učilnice v
hladnih dneh.
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Obisk Fakultete
za tehnologijo
polimerov v
Slovenj Gradcu
Dijaki in dijakinje E1 so
v okviru naravoslovnega
dne obiskali Fakulteto
za tehnologijo polimerov
v Slovenj Gradcu. Spoznali so, da nas polimeri
spremljajo na vsakem

koraku življenja. Njihova
uporaba je v naraščanju.
Uporabljajo se v prehrambni in tekstilni industriji, proizvodnji pohištva
in avtomobilskih delov,
elektroniki, gradbeništvu,
transportu, kozmetični industriji, v proizvodnji specialne opreme za potrebe
medicine ... Biorazgradljiva plastika postaja vse

bolj priljubljena,
saj skrb za čisto
okolje in čiste
oceane pri ljudeh
narašča.
Pri praktičnem
delu so izvedli
sintezo najlona ter izdelali
poliuretansko
peno.
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Ekskurzija po
poteh pesnikov
in pisateljev
Dijaki E1, GTT1, OT1, PV1,

LT1, ET1 in GT1 so se podali na ekskurzijo, namenjeno spoznavanju rojstnih
krajev in delovanja naših
književnih umetnikov.

V Radovljici so si ogledali
znamenitosti mesta in
Mestni muzej Radovljica
(stalno razstavo, na kateri
so spoznali razburljivo

obdobje razsvetljenstva in
uporni duh Antona Tomaža Linharta), v Kranju
pa Prešernovo hišo in
Prešernov gaj.

Pred Linhartovim spomenikom v Radovljici
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Za kaj in v kateri trgovini porabimo
najmanj denarja?

Vodeni ogled po
dvorcu Radlje

O tem so pri modulu M3 pod mentorstvom Janeza
Globovnika in Alenke Rapuc razpravljali dijaki T2 na
podlagi predhodnega obiska izbranih trgovin.

Dijaki 3. letnika okoljevarstvenega tehnika in
predšolske vzgoje so se
v okviru ID v spremstvu
prof. Andreje Breznik,
prof. Katje Tomažič in
profesorja Jožeta Brunčka odpravili na ogled
Koroškega pokrajinskega
muzeja v Radljah ob Dravi.
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Dijaki predšolske vzgoje in
okoljevarstvenega tehnika z
delavnicami popestrili Malčkov tek

Očarani nad
Čarovnikom iz Oza
»Jaz izberem srce!« je rekel
Pločevinko.
»Ker te razum ne osrečuje. In
biti srečen je najlepši
občutek na svetu.«

Dijaki PV4 so si v Lutkovnem gledališču Ljubljana v

okviru PIV ogledali glasbeno pravljico Čarovnik iz
Oza. Predstava je bodoče
vzgojitelje zelo navdušila.
Izvrstna igralska zasedba,
odlična kostumografija in
prepričljivi zvočni ter svetlobni učinki so jih dobesedno ponesli v deželo Oza.
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Bili smo na
obisku pri
predsedniku
države

Dijaki 2. letnika programov Predšolska vzgoja
in Okoljevarstveni tehnik
so se v okviru interesnih
dejavnosti odpravili na

ekskurzijo v Ljubljano.
Obiskali so predsedniško palačo, nato pa jih je
čakal še vodeni ogled po
znamenitostih Ljubljane

in posebna šolska ura v
Slovenskem šolskem muzeju, kjer so jim predstavili, kako je pouk potekal
v 19. stoletju.
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Športni dnevi

Zavedajmo se, da
gibanje pomeni zdravje!
To so besede, ki jih pogosto slišimo. Pa se tega tudi
zavedamo? Nekateri zelo,
nekateri malo manj. Da bi
naredili vsaj nekaj za svoje
zdravje, so poskrbeli profesorji športne vzgoje, ki so v
tem šolskem letu organizirali tri športne dneve:

22. 9. 2021, 18. 2. in 26. 4. 2022.
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OT1 kuha in peče

Karting Maribor
Dijaki M3 so v okviru
prostih izbirnih vsebin
obiskali Karting Maribor,
kjer so se preizkusili
v adrenalinski vožnji z
gokarti.
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Selitev in otvoritev
Letošnje leto nam bo za
vedno ostalo v spominu.
Dijaki razredov GH1, GH2,
GH3, GT1 in GT2 ter učiteljice praktičnega pouka
smo opravili dve nepozabni dejanji: poskrbeli
za selitev iz stare šole in
pripravili pogostitev ob
otvoritvi novih prostorov.
Pri otvoritvi nam je
priskočila na pomoč naša
dolgoletna in spoštovana kolegica Bernarda
Klančnik.
Bilo je naporno, ampak
vredno!
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Praktični del
poklicne mature in
zaključnega izpita
Maturanti gostinske
smeri (GT2) so v novi
kuhinji zasluženo kot
prvi opravljali 4. predmet
poklicne mature – izdelek
oz. storitev z naslovom
Azijska kuhinja.
Tudi zaključni letnik
programa gastronomske
in hotelske storitve (GH3)
je ob koncu triletnega šolanja opravil praktični del
zaključnega izpita na temo
Slovenske narodne jedi.
Dijaki zaključnih letnikov
lesarskih programov
(OL2, M3 in LT2) pa so v
okviru poklicne mature in
zaključnega izpita v šolski
delavnici izdelali svoj kos
pohištva.
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Dijaška
skupnost
Tudi v tem šolskem letu
dijaška skupnost ni bila
tako aktivna in nismo
izpeljali vseh dogodkov, ki
bi jih želeli. Razlog za to je
bila epidemija.

Kljub temu smo v okviru
dijaške skupnosti organizirali akcijo zbiranja
sredstev za pomoč Ukrajini, ki se je znašla v vojni.
Z zbiranjem sredstev smo
začeli v drugi polovici
marca. Zbrali smo kar
nekaj materiala, ki smo
ga dostavili na Območno

združenje Rdečega križa
Slovenj Gradec.
V drugi polovici maja so
dijaki zaključnih letnikov
na obeh lokacijah naše
šole v okviru dijaške
skupnosti organizirali
predajo ključa. Dijaki zaključnih letnikov so pripravili zabavne igre, ki so

jih morali opraviti dijaki
tretjih letnikov SSI, prvi
letniki PTI in drugi letniki
SPI-programov.
Upamo, da bo naslednje
šolsko leto potekalo brez
epidemije in bomo lahko
v okviru dijaške skupnosti
aktivnejši.

Mentorja
Stanko Robnik in Tomaž Smolčnik

Predaja ključa v Slovenj Gradcu
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Predaja ključa na Muti
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Zaključuje se šolsko leto 2021/2022, ki ga
vsak izmed nas podoživlja na svoj način.
Sprva še z maskami,
zelo negotovo in z
mislijo, ali se bomo
zopet videvali le na
daljavo. Mogoče so
na začetku nekateri
po tihem celo upali,
da bo tako. A ko smo
končno naše obraze
osvobodili te modrine,
si segli v roke, se lahko
prosto gibali po šolskih
hodnikih, opazovali
svet v vseh mavričnih
barvah … smo bili
enotni, da si tega ne
želimo več.
Lahko smo zopet potovali, tekmovali, se izobraževali in si nabirali
izkušnje izven šolskih
klopi, tudi v tujini.
Blažka Beliš

Vse to smo vam
poskušali prikazati
tudi v tem letopisu.
Zagotovo ne vsega,
ker je tega veliko, saj
je bilo to leto kljub
vsemu zares izjemno in
predvsem NOVO!
Pred nami so počitnice.
Za nekatere tudi
zelo pomembne in
prelomne odločitve,
saj zaključujejo
srednješolsko
izobraževanje. Tem
želimo veliko sreče,
zadovoljstva, poguma
in vztrajnosti.
Vsem pa lepe in
brezskrbne počitnice!!!
Nataša Osojnik, prof.
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