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Uvod glavne urednice
Dragi bralci Koronka,
kako prav je imel Albert Einstein, ko je rekel: »Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil
ravnotežje, se moraš premikati.« Imamo edinstveno priložnost, da v času svetovne pandemije
pokažemo, iz kakšnega testa smo. Brez koronavirusa časopisa Koronka nikoli ne bi bilo. Nikoli ne bi
ugotovila, da z znanjem, ki ga imam, lahko ustvarim všečen, aktualen in medijsko odmeven časopis.
Kako dobro v tem trenutku razumem njegov pomen. V dani situaciji sem spoznala, kaj želim delati v
bodoče. Vsakemu izmed vas želim, da v tej situaciji najdete nekaj pozitivnega. Pa čeprav so to
malenkosti, kot je kuhanje v krogu družine, gledanje filmov, igranje družabnih iger, pomoč pomoči
potrebnim … Prejela sem veliko pozitivnih mnenj o prvi številki Koronka, kar mi je dalo spodbudo za
oblikovanje druge številke, v kateri boste dragi bralci našli marsikaj zanimivega za vsak okus. Pri
snovanju in oblikovanju druge številke Koronka sem se soočila še z enim izrekom slavnega izumitelja:
»Genij je 1 % talenta in 99 % trdega dela.« Za obe številki sem se maksimalno potrudila. Delala sem v
vsakem prostem trenutku, vsak dan in vse vikende in ni mi bilo težko, uživala sem pri tem. Vsak lahko
doseže svoj cilj, če le ima dovolj motivacije in volje. Dragi maturanti, naslednje besede so namenjene
vam. Ste generacija, ki boste delali maturo tako, kot je ni še nihče pred vami in morda nihče kmalu za
vami. Obdobje srednje šole in mature bo za vekomaj zaznamovala svetovna pandemija. O tem boste
lahko pripovedovali svojim otrokom in vnukom. Tega dejstva se globoko zavedate, zato na vašo željo z
velikim veseljem objavljamo vaše misli v drugi številki Koronka. Veliko vas je izrazilo željo, da bi
objavili prispevke o tem, kako čas samoizolacije preživljajo profesorji. Uredniški odbor jih je pozval, da
se nam javijo v besedi in sliki. Nekaj njihovih prispevkov objavljamo v drugi številki, ostale boste lahko
prebirali v naslednjih. Zahvaljujem se vsem profesorjem, ki ste se odzvali in nam opisali vaše dneve
samoizolacije. Marsikaj zanimivega boste našli v drugi številki Koronka, od peke potic pri urah
slovenščine do napotkov uspešnih podjetnikov pri snovanju vaše življenjske poti. Uživajte ob branju
naše druge številke Koronka. Ostanite zdravi in pozitivni na vaši nadaljnji življenjski poti.

Glavna urednica,
Ana Mari Vajde
»Življenje je kot vožnja s
kolesom. Da bi ohranil
ravnotežje, se moraš premikati.«

»Genij je 1 % talenta in
99% trdega dela.«
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Nagovor ravnateljice
Drage dijakinje in dijaki,
upam, da ste vsi zdravi. Verjamem, da trenutno situacijo jemljete realno, da ste optimistični in z
optimizmom zrete tudi v prihodnost. Verjetno ste v teh šestih tednih opazili, da si v dani situaciji
različni ljudje razlagajo povsem enake stvari zelo različno, pogosto prav nasprotno. Nekateri si vse
razlagajo kot slabo, drugi tudi v slabem najdejo nekaj dobrega. V vsakem človeku dnevno poteka
boj med dobrim in slabim. In kaj prevlada? Prevlada tisto, za kar smo se sami odločili.
Zagotovo je eno največjih odkritij sedanjega časa, da lahko poleg spremenjenega načina življenja, v
katerega smo bili prisiljeni, spremenimo tudi način razmišljanja. V življenju je vedno tako, da dobre
stvari jemljemo kot samoumevne, a slabim posvečamo preveliko pozornost. V dani situaciji je
postalo zelo pomembno, da več pozornosti posvečamo dobrim stvarem in o slabih stvareh
razmišljamo pozitivno. Marsikdo za sebe trdi, da se je že rodil kot optimist oziroma pesimist.
Takšno razmišljanje je zmotno. Optimist ali pesimist človek postane s časom, velikokrat zaradi
svoje odločitve. Optimizem ali pesimizem nista prirojena, sta navadi, tako kot vse druge navade.
Vsak posameznik se sam odloči, ali bo gledal na življenje optimistično ali pesimistično.
Dragi mladi, bodimo optimistični in poglejmo dobre stvari v družini, med prijatelji in v nas samih.
Srečno in izpolnjeno življenje je v veliki meri odvisno od nas samih.
In za konec še misel Williama Shakespeara, ki pravi: »Nič ni dobro ali slabo samo po sebi, temveč
takšno postane v naših mislih.«

Vaša ravnateljica,
Bernarda Marčeta
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Nagovor

pomočnice

ravnateljice

Dragi ustvarjalci časopisa Koronko in spoštovani bralci,
situacija, v kateri smo se znašli, nam daje možnost, da pogledamo vase in razmislimo o
vzrokih za množični izbruh epidemij po svetu. Nikakor ne smemo niti pomišljati, da mi kot
posamezniki nimamo vpliva na to, saj se vse prične in konča pri posamezni osebi. Vsak od
nas je del sistema, ki mu rečemo človeštvo, in vsak od nas je del narave. Človeštvo pa
spreminja in uničuje naravo. Tako smo v zadnjih letih priča uničujočim katastrofam, kot so
potresi, neurja, poplave, viharji in cunamiji. Tem se pridružujejo še bolezni, kamor spada tudi
naš aktualni koronavirus. Priznati si moramo, da naravo uničujemo in samo vprašanje časa
je, kaj čaka generacije za nami, naše otroke in vnuke ter njihove potomce. Prav zato vas
pozivam, da vsak izmed nas premisli, kaj lahko stori za ta naš dragi planet. Vsaka še tako
majhna stvar pri posamezniku je lahko pri več milijardni populaciji velika stvar, če jo naredi
veliko posameznikov. Zato ste tako pomembni vi, dijakinje in dijaki, ki boste v prihodnosti
aktiven in vodilni del tega sveta in okolja. Premislite in se odločite za spremembo. Bodite
torej pogumni in zavedni! Naj vam bo v vodilo naslednja misel Timee Varga, ki pravi: »V vojni z
naravo človek uničuje sam sebe. Narava je in bo vedno zmagala.«
Vam, dragi ustvarjalci časopisa Koronko, iskrene čestitke za prvo številko, ki naj bo ena
izmed mnogih. Časopisu Koronko želim srečno in zdravo pot ter ogromno dobrih prispevkov.

Simona Sever Punčoh,
pomočnica ravnateljice
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Pri urah slovenščine so dijaki
pekli potice
Izziv – zame in za moje dijake. Kako popestriti pouk, kako združiti prijetno s koristnim?
Minule velikonočne praznike smo preživeli doma, v krogu družine. Zagotovo ni manjkalo
prazničnih jedi, med njimi potice. Toda letošnja potica je bila v družinah nekaterih naših dijakov
nekaj posebnega. Spekli so jo dijaki sami, zato je bila še toliko slajša.
Izziv je sprejelo 26 mojih dijakov iz razredov 1. č, 2. c, 4. a in 2. a PTI. Toda ker ne morem pri
pouku slovenščine oceniti le okusa in izgleda potice, sem v nalogo vključila pet nalog, ki so nas
pripeljale do skupnega CILJA: ODLIČNA POTICA, ODLIČNA IZKUŠNJA, ODLIČNA OCENA. Vsi smo
zadovoljni!
In kaj je vsebovala naloga?
1. BESEDILO, kuharski recept za katero koli potico, so dijaki prepisali, oblikovali –
upoštevali nejezikovne prvine jezika in navedli vir.
2. Rešili so UČNI LIST, kjer so ugotavljali značilnosti kuharskega recepta kot vrsto
besedila.
3. Napisali so uradno in neuradno velikonočno VOŠČILO in mnoga tudi resnično poslali
naslovnikom.
4. Napisali so mnenje oziroma komentar o zastavljeni nalogi, kako je delo potekalo, morda
kakšen pripetljaj.
5. Priložili so svojo fotografijo z izdelkom.
Neverjetno, kako so mi dijaki polepšali in popestrili praznične dni, ko so začele po elektronski
pošti »leteti« potice. Celo video recept je nastal. Res presenetljivo! Koliko navdušenja je bilo ob
delu z babico, mamo, sestro ali fantom preko video klica …!
Nekaj komentarjev s fotografijami z veseljem delimo tudi z vami, dragi bralci in obiskovalci
Koronka.
Resnično sem ponosna na svoje dijake!

Irena Lasnik,
profesorica
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Za dodaten izziv, ki nam ga je poslala gospa profesorica, sem se odločila, da bom z mami
spekla orehovo potico, ker jo vedno pečemo za veliko noč. Najprej sva morali v trgovino po vse
potrebne sestavine, nato pa sva v soboto, 11. aprila, pričeli s peko. Morali sva pričeti zgodaj
zjutraj, saj nama je peka vzela veliko časa, ker sva hoteli, da je vse pravilno in estetsko. Med
delom sva uživali in bili sva res dobra ekipa.
Lahko rečem, da sem se veliko naučila, saj je bila moja mami dobra učiteljica. Najtežji del zame
je bilo valjanje testa, saj zahteva natančnost in preciznost. Na koncu se je pokazalo, da sva z
mami delo opravili odlično, saj so vsi družinski člani potico zelo pohvalili in jo z užitkom pojedli.
S peko sem bila zelo zadovoljna in sem se odločila, da bo moj naslednji izziv peka pehtranove
potice.

Lea Debeljak, 4. a ekonomski tehnik

Naloga je bila zame res en velik izziv, saj sem se peke potice lotila prvič. Naprej sem se odpravila
v trgovino po sestavine, ki mi jih je doma primanjkovalo. Potico sem pekla skupaj s fantom,
ampak ne na običajen način, saj zaradi virusa ne moreva biti skupaj, zato sva bila ves čas peke
na video klicu. Odločila sem se, da testa ne bom mesila na roke, ampak sem si z multipraktikom
olajšala delo. Peka mi je zaradi neizkušenosti vzela precej časa. V receptu sem spregledala
dodatne nasvete in sem namesto dveh potic naredila eno zelo veliko, kljub temu je bila odličnega
okusa. Vesela sem, da sem sprejela izziv. Na svojih napakah sem se učila in mi bodo izkušnje
prišle prav naslednjič, ko se bom spet lotila peke potice.

Nataša Kliček, 2. a PTI
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Po navadi ne kuham ali pečem, zato sem ta projekt videl kot zelo zanimiv izziv. Pri peki in celotni
pripravi mi je pomagala moja mami. Potico sva pekla po receptu iz njene kuharske knjige.
Za samo peko je bilo potrebno veliko priprav. Orehe sem moral prebrati in nato še zmleti.
Narediti je bilo potrebno testo, ki sem ga pustil, da vzhaja dve uri. Po vzhajanju je bilo testo
skoraj dvakrat večje kot na začetku.
Ker je potica sestavljena iz nadeva in testa, sem posebej naredil orehov nadev. Ta naloga se mi je
zdela težja kot priprava testa, saj sta bili potrebni večja natančnost in zbranost.
Oboje sem skupaj zvil in pekel približno eno uro. Z mojim izdelkom sem zelo zadovoljen. Potica je
odličnega okusa in čudovitega izgleda.
Orehovo potico smo pojedli v krogu družine poleg ostalih tradicionalnih velikonočnih jedi.
Kot sem že napisal, se mi je ta zaposlitev zdela zanimiva in poučna. Naučil sem se, kako speči
potico, hkrati pa sem razveselil celotno družino.

Andrej Zabav, 4. a ekonomski tehnik
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Ta recept v družini Gros potuje iz roda v rod od moje prababice in že nekaj let je v rokah moje
mami. Pričakujem, da bo ta recept čez nekaj let prišel v moje roke, saj zelo uživam v tem, ko
pečem slaščice.
Za prvič moram priznati, da mi je potica kar lepo uspela, seveda ni tako okusna kot tista od moje
predrage mamice, saj je imela malo preveč okusa po rumu. To je bil eden izmed pripetljajev pri
peki, ker me je mlajši bratec zmotil in sem v orehov nadev zlila malo preveč ruma. Pri peki potice
mi je pomagala mami, saj pri nekaterih postopkih peke nisem bila čisto prepričana, ali mi bo
uspelo. Seveda jo bom še naredila v prihodnosti, saj sem zelo uživala pri peki potice. Bila sem pa
zelo vesela, saj so me vsi pohvalili in sploh niso okusili preveč ruma v njej. A takoj, ko sem jim
povedala, so me začeli zafrkavati in mi začeli govoriti, da sem to naredila za nalašč, da ne bi
pojedli toliko potice in bi jo več ostalo za mene.

Maruša Gros, 2. c ekonomski tehnik
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Predstavitev učnih podjetij
V prvi številki Koronka smo predstavili štiri učna podjetja, ki delujejo na
Ekonomski šoli Celje: Choco drop, Veles, Medena nebesa in Mintee. V drugi številki se
predstavitvi pridružujeta še učni podjetji Wow box in Cool tisk.

UP WOW BOX, d. o. o., trgovina z unikatnimi slovenskimi darili
Naša ideja se je pojavila, ko smo ugotovili, da sami velikokrat ne vemo, kaj bi podarili svojim
bližnjim ob različnih priložnostih. V Sloveniji imamo veliko podjetij, ki kažejo velik potencial, a niso
tako prepoznavna, zato smo se odločili ustvariti darilne škatle, ki vsebujejo le kakovostne in
unikatne izdelke slovenskih proizvajalcev. Tako smo se povezali s številnimi podjetniki iz okolice
Celja. Naše poslovanje poteka preko spletne trgovine, kjer imamo trenutno ustvarjenih 8 stalnih
kombiniranih škatel. Ob različnih priložnostih se nam porodi tudi kakšna ideja za nove škatle.
Seveda si lahko kupci ustvarijo tudi svojo škatlo s pomočjo izdelkov, ki jih najdejo na naši spletni
strani. Kupcem omogočamo, da na enem mestu pridejo do širokega sortimenta in tako prihranijo
čas pri izbiri in nakupu. Gre za izdelke, ki jih kupec ne more dobiti v velikih trgovskih centrih ali
zanje in njihove ustvarjalce sploh ne ve. Pri tem skrbimo tudi za to, da je naša embalaža okolju
prijazna in z njeno vrnitvijo omogočamo možnost popusta pri naslednjem nakupu. Naše glavno
sporočilo je »Pričakuj nepričakovano«. Vsebina darila je izvirna, osebo preseneti z novimi
unikatnimi izdelki. Ko odpre škatlo, je polna veselja in izjavi »wow«. V bodoče bomo razširili
sodelovanje z obstoječimi podjetji in se povezali z novimi podjetniki iz celotne Slovenije. Želimo, da
Slovenci postanejo bolj ponosni na svojo državo, ki ima ogromno potenciala.

Lara Homšak Godler,
direktorica UP WOW BOX, d. o. o.
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UP Cool tisk, d. o. o., prodaja oblačil s potiskom
Smo dijaki 1. letnika poklicno tehniškega izobraževanja, ki smo si za dejavnost učnega podjetja
izbrali prodajo oblačil z izvirnimi potiski po željah strank. Letos bo del našega prodajnega programa
namenjen našim maturantom in zaključnim letnikom kot spodbuda za uspešen zaključek mature in
zaključnih izpitov. Zrelostne izpite bodo opravljali v posebej težkih časih koronavirusa, zato se jim
želi naše podjetje pridružiti z motivacijskimi mislimi kot del pozitivne podpore na poti do zrelostnih
izpitov. Naša mentorica Andreja Tanšek je tesno povezana z našim učnim podjetjem in hkrati naša
motivatorka. Zagovarja misel, da se v tesno povezanem timu z jasno vizijo skrivata posebna
moč in največji podjetniški potencial.

Matej Štrukelj,
direktor podjetja UP Cool tisk

Direktor Matej Štrukelj s sponzorsko
majico

Namestnica direktorja Neja Žejn
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Misli podjetnikov za mednarodni
sejem učnih podjetij
Koronavirus je prekrižal račune tudi tradicionalnemu mednarodnemu sejmu učnih podjetij, ki je
bil načrtovan za 11. 3. 2020. Že prijavljena učna podjetja iz Slovenije in tujine ter Centrala učnih
podjetij Slovenije s sedežem na naši šoli so v priprave vložila ogromno časa in truda. Povabili
smo uspešne podjetnike, naj udeležence pozdravijo z napotki za delo, ki so plod njihovih lastnih
izkušenj. Naj z vami, dragi bralci, delimo njihove misli.
Dragi dijaki učnih podjetij!
Z mojega vidika prestavljata ekonomija in podjetništvo z roko v roki ZNANJE, ki nam omogoča, da
lahko sledimo svojim sanjam. Potrebno ENERGIJO, da kljubujemo ekonomskim izzivom. Vsak, ki
stopa po poti podjetništva, ve, da je to POT sprejemanja odločitev, prilagajanja, iskanja novih
izzivov in garanja. IZZIVI so v nas in so del nas. Znanje, kako upravljati z njimi, je popotnica, ki v
življenju omogoča marsikatero POGUMNEJŠO odločitev. Kot magistri računovodstva, revizorstva
in davščin mi je uspelo povezati znanje ekonomije s srčno željo po ustvarjanju. Tako lahko danes
sedim v svoji slaščičarni.
Ekonomija in podjetništvo mi predstavljata MOČ, da si dovolim stopiti željam in sanjam naproti.
Ko se te poti združijo, nastopi trenutek, s katerim dobi vsaka presedena ura v učilnicah, vsak
naučeni učbenik svoj smisel. Vsem bodočim ekonomistom in mladim podjetnikom želim, da v
podjetništvu iščete NAVDIH in ga obrnete sebi v prid.

Katarina Volk, slaščičarna Zvezda

Obisk UP Choco Drop, d. o. o. in Veles, d. o. o. pri
podjetnici Katarini Volk
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Dragi mladi!
Kot vaš bivši dijak in trenutni direktor podjetja svetujem mladim, ki si želijo izkusiti svojo
podjetniško pot, da so pri svojih zamislih vztrajni in odločni, in da tudi nad neuspehom ne
obupajo. Vsaka pot do uspeha ima vzpone in padce.

Tomi Černelič, Mimont

Ponovno srečanje bivšega dijaka
Tomija Černeliča in njegove
razredničarke Suzane Suholežnik

Spoštovani dijaki!
Natančnost in vztrajnost nas vedno vodita do želenega cilja, saj po prizadevnem delu
vztrajnost vedno rodi sadove.

Peter Lapornik, direktor Kemoplasta

Obisk Petra Lapornika na
EŠC
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Dragi mladi podjetniki!
Na vsaki podjetniški poti so pomembni pogum, volja do dela in malo pozitivne trme.
Pomembno je vztrajati. Tudi, ko doživiš zavrnitev, se moraš pobrati in poizkusiti znova in
znova. Že leta 218 pred našim štetjem je rekel Hanibal – kartažanski vojskovodja: »Ali
bomo našli pot ali pa jo bomo naredili!« Naj vas vodita iskrenost in poštenost, to
dolgoročno prinese pozitiven rezultat.
Miran Gracer, ml., Grafika Gracer

Obisk UP Mintee, d. o. o., v Grafiki Gracer
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Koronko v medijih
Novi tednik, 9. 4. 2020. Minuta za zdravje: ostani doma
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Slovenske novice, 11. 4. 2020. Izolacija kot muza za dijaški časopis
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Novi tednik, 16. 4. 2020. Prva številka dijaškega časopisa Koronko

Spletna stran Novega tednika:
http://www.nt-rc.si/novi-tednik/prva-stevilka-dijaskega-casopisa-koronko/
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Celjan, 22. 4. 2020. Celjski dijaki izdali Koronkota

Štajerski spletni portal:
https://novice.si/page/celjsko/

17
#OSTANIZDRAV

#OSTANIDOMA

Misli dijakov o Koronku
Časopis Koronko se mi zdi zanimiva in izvirna ideja, saj v njem lahko preberemo, kaj dijaki
počnemo v tem času. Všeč so mi križanke in še posebej recepti, ki so že preverjeni. V
naslednji številki časopisa bi bilo zanimivo prebrati, kaj počnejo nekateri naši profesorji in
kako preživljajo prosti čas. Vseboval bi lahko kakšen kviz ali nagradni natečaj za lepo
fotografijo, ki jo je kdo izmed nas posnel v teh dneh z družino ali pa kar sam. Med poslanimi
fotografijami bi naredili ožji izbor, izbrali bi tri in jih objavili v časopisu. Dijaki bi med
objavljenimi fotografijami izbrali najljubšo, ki bi bila kasneje nagrajena. To je nekaj mojih idej,
ki bi po mojem mnenju lahko bile vključene v časopis. Na splošno mi je Koronko zelo všeč.

Špela Savski, 3. a ekonomski tehnik

Časopis Koronko se mi zdi zanimiva in izvirna ideja, saj v njem lahko preberemo, kaj dijaki
počnemo v tem času. Všeč so mi križanke in še posebej recepti, ki so že preverjeni. V
naslednji številki časopisa bi bilo zanimivo prebrati, kaj počnejo nekateri naši profesorji in
kako preživljajo prosti čas. Vseboval bi lahko kakšen kviz ali nagradni natečaj za lepo
fotografijo, ki jo je kdo izmed nas posnel v teh dneh z družino ali pa kar sam. Med poslanimi
fotografijami bi naredili ožji izbor, izbrali bi tri in jih objavili v časopisu. Dijaki bi med
objavljenimi fotografijami izbrali najljubšo, ki bi bila kasneje nagrajena. To je nekaj mojih idej,
ki bi po mojem mnenju lahko bile vključene v časopis. Na splošno mi je Koronko zelo všeč.

Lara Vrečko Kotnik, 3. b ekonomski tehnik

Menim, da je časopis Koronko zanimiva ideja za krajšanje časa med karanteno. Pripomore
tudi k sodelovanju učnih podjetij. Na izziv za izdelavo zaščitne maske se nisem odzvala, ker
mi čas tega ne dopušča. V naslednjo številko Koronka bi lahko vključili predloge o tem,
katere za filme in serije si naj ogledamo v prostem času. Glavni urednici sem poslala rešitev
križanke.

Tjaša Žgank, 3. a ekonomski tehnik
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Prva številka časopisa Koronka mi je bila zelo všeč. V naslednjo številko časopisa bi bilo
zanimivo vključiti še kašen prispevek profesorjev o tem, kaj počnejo doma ali pa morda
mnenja dijakov zaključnih letnikov. Zanimivo bi bilo vedeti, kaj si mislijo o trenutni situaciji in
kako se pripravljajo na maturo. Glavni urednici Ani Mari Vajde sem prav danes poslala
rešeno križanko.

Taja Škrabl, 3. a ekonomski tehnik

Prebrala sem časopis Koronko, ki se mi zdi odličen, saj kljub izrednim razmeram vsebuje
pozitivne misli, ki te napolnijo z energijo. V časopisu mi je bila všeč predvsem križanka, s
katero se malo pozabavaš in kuharski recepti, s katerimi lahko poskusimo skuhati kaj
novega. Za izdelavo zaščitne maske se nisem odločila, saj nimam potrebnega materiala
zanjo. Za naslednjo številko Koronka bi predlagala, če bi vanj vključili komentarje športnikov.
Zanimivo bi bilo prebrati, kako se športniki odzivajo na odpoved treningov in kako trenirajo
doma. Svetovali bi nam lahko, kakšne vaje bi še lahko izvajali za krepitev telesa in duha.

Eva Tržan 3. b ekonomski tehnik
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Življenje naših profesorjev v karanteni
Moje življenje v karanteni je zelo delovno, saj moram za vsak dan pouka pripraviti veliko
nalog in vaj za dijake, da z njimi predelamo snov po predmetniku. Vsako jutro pošljem
dijakom različnih razredov naloge za posamezni dan, nato pa ves čas pouka tistega dne
spremljam odgovore, jih pregledujem in odgovarjam na morebitna vprašanja. Tako na dan
prejmem približno 60 odgovorov, ki jih zabeležim, da vem, kateri dijak sodeluje. Nekateri
dijaki zelo lepo sodelujejo, a drugi manj. V zadnjem času imam z dijaki tudi zoom
konference, da se lahko pripravljamo na pisna preverjanja preko zoom nadzora.
Obveščam tudi razrednike, kateri dijaki so v njihovih razredih neodzivni, hkrati spremljam
vsa obvestila naše ravnateljice o delu na daljavo z dijaki in načinih preverjanja znanja. V
prostem času večinoma sprehajam moja dva psička, ki ju vidite na sliki, berem knjige in
gledam dnevna poročila, da sem na tekočem o koronavirusu pri nas in po svetu.

Metka Bombek,
profesorica
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Verjetno si še nekaj tednov nazaj nihče med nami ni znal predstavljati, da bi se lahko naše
življenje upočasnilo, skorajda ustavilo. Okoliščine, v katerih smo se znašli, so dokaz, da se
lahko zgodijo tudi na videz nemogoče stvari. Napoved rednega pouka na daljavo se je
sprva slišala znanstvenofantastično, a danes je to naša realnost, ki nam je življenje precej
obrnila na glavo.
Moj šolski dan je zdaj precej drugačen kot običajno. Glede na to, da nisem ravno jutranji tip
človeka, je najlepše, da sedaj začenjam pouk ob osmi uri, delovni dan pa se vedno zavleče
vsaj tja do desetih zvečer. Zanimivo – nikoli si nisem predstavljala, da bom lahko v šoli
kdaj tudi v pižami . Ravnokar sem po nujnosti brisanja starih sporočil na elektronski
pošti izračunala, da sem v mesecu dni pouka na daljavo napisala zagotovo vsaj 3.000
sporočil. Na srečo obvladam slepo tipkanje in mi gre nekoliko hitreje, vseeno pa je precej
naporno vse, kar imamo drugače učitelji v glavi in povemo, spraviti v pisno obliko. Ampak
… tudi to je svojevrstna delovna izkušnja.
Ker vsi družinski člani delamo od doma, je potrebnega kar precej prilagajanja in
usklajevanja, da sploh najdemo skupni čas za kosilo. Na srečo živimo na podeželju, tako
da se lahko zadržujemo tudi na zelenici okoli hiše, je pa seveda postal naš svet zelo
omejen. Odhod v trgovino je pravi avanturistični podvig, uvedli pa smo tudi družinske
oglede filmov in gledaliških predstav ob večerih. Seveda si tudi jaz, kot večina med nami,
že zelo želim vrnitve starega načina življenja, po drugi strani pa se zavedam, da je zaradi
okoliščin to tudi še izjemen čas, ko sta doma tudi že skoraj odrasla sinova. Toliko časa
skupaj zagotovo ne bomo preživeli nikoli več …

Branka Vidmar Primožič,
profesorica
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Ob obvezni jutranji kavici, ki me spravi v pogon, preberem elektronsko pošto in novice na spletu.
Sledi vsakodnevni obisk sosednje kmetije, kjer me nestrpno čaka moj pasji varovanec, da ga peljem
na dooolgi sprehod, saj njegovi lastniki zanj nimajo časa. Spotoma nahraniva še vse vaške mačke, ki
so naju že navajene in naju že čakajo na določenih mestih ob določenih urah.

Napolnjena z energijo in dobro voljo se lotim pregledovanja izdelkov zaposlenih v učnih podjetjih
Mintee, d. o. o., Veles, d. o. o. in Medena nebesa, d. o. o. Dragi moji zaposleni, veseli me, da delate
vestno in sproti kot pravi podjetniki. Z velikim veseljem dnevno komuniciram z vsakim izmed vas.

Prazna vreča ne stoji pokonci. Čas je za kosilo. Človek ne bi verjel, vendar zaradi obilice dela
skuham kar za tri dni, saj mi časa za vsakodnevno kuho zmanjkuje.
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Po dobrem kosilu grem na obvezen sprehod, vzamem si tudi čas za meditacijo. Ali lahko uganete,
kje se sprehajam?

In na koncu razgibanega dneva se uležem na posteljo, če le najdem v njej prostor zase in si ogledam
nadaljevanko S.W.A.T.

Jutri pa je nov dan in vse se ponovi od začetka.

Suzana Suholežnik,
profesorica
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POVSOD JE LEPO, A DOMA JE NAJLEPŠE
Ko je človek že mislil, da obvladuje svet in so mu podrejena vsa živa bitja, se je pojavil on,
koronavirus. Zares mu moramo za enkrat priznati premoč, saj je spravil na kolena ves svet.
Spremenil je, in še bo, celotno gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo ... in naše aktivnosti v prostem
času.
Sprašujem se, če ni narava posegla vmes, da bi se očistila umazanije?! Ali da bi mi znali bolje
sobivati med seboj, saj se je mnogo članov družin videla samo še zvečer ali še tisto ne. Na prvo
mesto so se postavljali delo, hobiji, tečaji ... Zdaj se morajo ljudje znati najprej družiti, si pomagati,
si deliti stvari...
Od začetka dela na daljavo je bilo potrebno precej stvari prilagoditi in zdelo se nam je, da novega
načina ne bomo usvojili. A človek je prilagodljiv in zdaj smo pač virtualni prijatelji na omrežjih in
videokonferencah, tudi če nas prej tam ni bilo. Spoznali smo, da precej pogrešamo osebne stike
med seboj tako odrasli kot dijaki.
Pravzaprav sem po svoje tudi zadovoljna z novim načinom dela, saj opažam, da je veliko dijakov
postalo samostojnih pri učenju in delajo še bolj vestno, kot so do sedaj. Se pa strinjam, da teče
delo veliko počasneje in da marsikdo preživi ob računalniku ves dan. Manjka nam rekreacija na
prostem. Pa ne zato, da človek ne želi v naravo, ampak vedno pomisliš, da boš lahko na poti srečal
veliko ljudi, kjer ne boš mogel zagotoviti varnostne razdalje. Priznam, maska me moti, kadar jo
moram imeti, ker se mi zdi, da mi pobere ves kisik in tudi roke so po razkuževanju večkrat
razpokane in grobe. Ampak tudi to se bo dalo premagati, da le ne zbolimo.
Verjamem, da bomo z upoštevanjem navodil, z dobro voljo, medsebojno pomočjo in morda čez čas
tudi s cepivom premagali covid-19. Vmes nam bo verjetno še nekajkrat pripravil nova
presenečenja in skrbi.

Melita Podgoršek,
profesorica
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ZDAJ JE ČAS ZA USTVARJALNE IDEJE
Živimo v prav posebnem času. Koronavirus nam je obrnil življenje na glavo. Skozi življenje
hodimo vsak zase, a smo povezani preko spleta, družbenih omrežij in pametnega telefona.
Dela za šolo nikoli ne zmanjka. Trenutno se ukvarjam z obsežnim projektom, s kroniko višje šole
Skozi čas 2015–2020, saj bo višja šola letos praznovala 20 let svojega obstoja. Zadolžena sem
tudi za jezikovni pregled časopisa Koronka.
Ko si vzamem dragoceni čas zase, občudujem lepoto prebujajoče narave. Lepoto trenutka
doživljam v tišini pomladnega jutra, ki ga oživlja žvrgolenje ptic. In ko se jutro preveša v večer,
vzamem v roke kakšno knjigo. Veliko mi pomeni lepota umetniške besede, zato rada prebiram
poezijo in druga leposlovna dela. V mislih že snujem načrte za prihodnje delo bralnega krožka, ki
ga vodim na šoli. Dijaki bralnega krožka radi nastopajo, zato recital obogatimo s petjem, plesom
in glasbo.
Na šoli tudi vodim krožek, v katerem se dijaki učijo osnov ruskega jezika. Letos so fantje prav
zavzeto vadili plesne korake ruskega narodnega plesa kazačoka, a nas je ustavil koronavirus.
Želim si, da bodo ob vrnitvi v šolo ponovili plesne korake in se ob priložnosti predstavili drugim
dijakom s plesom. Dijakinje so prepevale pesem znamenite ruske pevke Alle Pugačove. Niso še
imele priložnosti, da bi z njo javnosti predstavile lepoto ruskega jezika.
Doma nastajajo še ideje o tematskih razstavah, s katerimi obeležimo pomembne dogodke in
jubileje znamenitih oseb. Takšne razstave krasijo panoje pred šolsko knjižnico. In upam, da se
boste ob njih ustavili in si jih ogledali. Morda boste prihodnjič prav vi sodelovali pri njihovem
nastajanju, ali se vključili v bralni ali ruski krožek v prihodnjem šolskem letu.
Hitri tempo življenja in stres nas oddaljujeta. Zdaj je zagotovo čas, ki je ustavil ritem našega
vsakdana. Morda je zdaj priložnost, da oplemenitimo svoje odnose z drugimi. Zavedati se moramo
dragocenosti prijateljstva, saj trenutno ni mogoče negovati te vezi v živo. Ostanite zdravi, ohranite
življenjsko vedrino in vzdržujte dragocene prijateljske vezi. In ne pozabite na domišljijo, ki vas bo
vodila do novih navdihov, da boste ostali mladi v srcu.

Majda Lesjak,
profesorica in knjižničarka
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Naša profesorica Dora Glavnik si dneve v samoizolaciji krajša z njej zelo ljubo
sprostitvijo, s slikanjem. Vpogled nam je poslala dve svoji čudoviti umetnini.
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Konsi dijakov 3. a
Dijaki 3. letnikov, program ekonomski tehnik, so pri urah slovenščine obravnavali
Konse Srečka Kosovela.
Tudi sami so se preizkusili v njihovem pisanju, zato smo se odločili,
da nekatere delimo z vami.

Kaj sploh je KONS?
Kons pri Kosovelu označuje njegove prostorsko zasnovane pesmi. Sam
pomen besede se najbrž navezuje na pojme, kot so konstruktivnost,
konstruktivizem, konstrukter, a je najbrž potrebno iskati
razloge za imenovanje pesmi z okrajšano besedo kons
še kje drugje.

Kaja Horvat, 3. a
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Ana Korošec, 3. a

Špela Savski, 3. a

Lara Šelih, 3. a
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Špela Šket, 3. a

Ana Mari Vajde, 3. a
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Rezultat ankete o delu od doma
Sem Nika Veber, zaposlena na delovnem mestu kadrovika v učnem podjetju Veles, d. o. o.,
proizvodnja in izdelava naravne kozmetike. Zanimalo me počutje mojih sodelavcev v
samoizolaciji in tudi to, kako jim gre od rok delo od doma. Zato sem zanje pripravila anketo,
ki so jo pridno izpolnili. Ugotovila sem, da večina zaposlenih vestno izvaja delovne
obveznosti, manj zavzete bo direktorica podjetja pozvala k bolj marljivemu delu. Rezultate
odgovorov predstavljam tudi bralcem Koronka.
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10. Kateri predmet ti povzroča največ skrbi/imaš največje težave?
Dijaki imajo največ težav z matematiko, poslovno matematiko in materialnim knjigovodstvom. Pojavljajo
se tudi odgovori, kot so angleščina, ekonomika poslovanja in informatika.
11. Ti kdo iz družine zna pomagati pri morebitnih zapletih pri snovi?
Polovica jih je odgovorila z da, nekaj dijakov mora priti sami do rešitev, in nekateri ne potrebujejo
pomoči.
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Penasta kava, ki je obnorela svet
Družbena omrežja imajo rada kulinarične trende, najnovejši med njimi pa je
kava dalgona, penasti kavni napitek, ki ga pripravljajo in objavljajo vsi uporabniki
Instagrama in TikToka. Trend se je začel v Južni Koreji, od tam se je hitro razširil po
vsem svetovnem spletu.
Ponujamo vam recept za jutranjo kavico v drugačni obliki in okusu.

Kava dalgona
Sestavine:

vode
mleko
V skledi zmešajte kavo, sladkor in
vročo vodo. Z električnim mešalnikom
ali metlico stepajte, dokler mešanica
ne postane svetlo rjava, penasta in
čvrsta kot sneg iz beljakov.
Približno dve tretjini kozarca napolnite
z mlekom in dodajte nekaj ledenih
kock. Nato z žlico na vrh nadevajte
kavno peno. Po želji potresite s
cimetom ali kakavom v prahu in
uživajte.

32
#OSTANIZDRAV

#OSTANIDOMA

Odziv na nagradni natečaj
Žal se nagradnega izziva Zaščitna maska DIY ni lotil nihče. Morda niste imeli časa,
ustreznega materiala ali pa ste jih imeli doma že dovolj. Pa tako smo se v uredniškem
odboru veselile domiselnih kreacij. In zdaj bomo sladko nagrado iz domače pečice pojedle
same, takoj, ko se vrnemo v šolo .

Če si boste premislili, bom oblikovalcem in izdelovalcem zaščitnih mask z veseljem
postregla s sladico iz domače pečice. Še vedno vabljeni.
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Rezultati križanke
Rešitev nagradne križanke iz prve številke Koronka se glasi PANDEMIJA. V uredništvo smo
prejeli devet pravilnih odgovorov. Vse smo vnesli v spletni program MiniWebtool
Random-picker, ki je izžrebal nagrajenega dijaka, Klemna Klemenčiča, iz 3. b. Čestitke
dobitniku pisal podjetja Vivapen, d. o. o., Celje.
Prevzame jih lahko v prostorih učnega podjetja Mintee, d. o. o., v učilnici 406, takoj ko
bomo spet lahko sedli v šolske klopi.

Ana Mari Vajde,
glavna urednica

Klemenčič
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