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SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
V šolskem letu 2010/2011 sta se življenje in delo na Srednji ekonomski šoli Celje odvijala po ustaljenih
poteh, načrtu dela in po zastavljenih smernicah. Nič posebnega, bi dejali. Pa vendar, ob prebiranju kronologije šolskega leta ugotovimo, da je bilo tudi v tem letu veliko dogodkov in dosežkov, na katere smo
lahko ponosni. Mednje sodijo vidne uvrstitve naših tekmovalcev v znanju, športu in drugih dejavnostih.
Zadovoljni smo lahko z opravljenim pedagoškim delom in izvedenimi aktivnostmi, kot so Mednarodni
sejem učnih podjetij, Forum spominov, dan odprtih vrat, rezultati Nemške jezikovne diplome. Vse to je
odsev delavnosti dijakinj in dijakov ter entuziazma pedagoških delavcev. Ponosen sem na rezultate dela
v projektih ESS ─ Unisvet, na posodabljanje strokovnih gimnazij, projekt Leonardo da Vinci ─ mobilnost,
preko katerega so dijakinje in dijaki opravljali delovno prakso v Schwerinu v Nemčiji, ter na opravljeno
delo v projektu IPA v sodelovanju s partnersko šolo »Katarina Zrinski« iz Zagreba.
Zaradi manjšega števila učencev iz osnovnih šol oziroma zaradi upada generacij se, kot večina slovenskih
srednjih šol, tudi na naši šoli srečujemo z upadom vpisa v program ekonomski tehnik in tudi v ekonomsko
gimnazijo. Z upanjem zremo v prihodnja leta, ko pričakujemo številčnejše generacije in s tem boljši vpis.
Prepričan sem, da se bo na trgu dela kmalu pojavilo pomanjkanje ekonomskih tehnikov, s tem pa večje
zanimanje za tovrstno izobraževanje.
Avtorjem prispevkov in fotografij, uredniškemu odboru in drugim, ki so sodelovali pri pripravi tega Letopisa, izrekam priznanje in zahvalo za vloženo delo ter trud.
Ko boste, drage bralke in bralci, prebirali ta Letopis, želim, da obudite najlepše spomine na ta čas, čas
dijaških let ali čas pedagoškega dela na Srednji ekonomski šoli Celje.

Ivan  Poklič, ravnatelj
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PROFESORSKI ZBOR V ŠOLSKEM LETU 2010/2011

Prva vrsta z leve: Marjetka Brežnik, Tjaša Veber Stajnko, Viljana Brinovec, Marija Sodin, Janko Poklič,
Mirijam Drešček, Sonja Salobir Lindsay, Marko Kubale, Alja Dečman Stišovič, Katja Vidmar Lazar, Tatjana
Ivšek
Druga vrsta: Jožef Svitomir Švegl, Damjana Lovrenčič, Janko Cafuta, Božidara Grafenauer Stane, Ernestina
Strehovec, Irena Naraks, Maja Jerič
Tretja vrsta: Saši Pešec, Srečko Robek, Terezija Drešček, Stanka Hlede, Katja Fras Budna, Marija Kolenc,
Polona Turnšek, Greta Jenček
Četrta vrsta: Janez Turnšek, Marjeta Marko, Marija Vodušek, Zvezdana Ritovšek, Jolanda Cerovšek, Marjana Gajšek, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Mateja Volk, Darinka Prislan
Peta vrsta: Jana Kitanovski, Natalija Krofl Kroflič, Marija Ravnak Cafuta, Vlasta Krštinc Budna, Alenka
Golež, Olga Iskra, Karmen Kranjec, Katja Teršek, Lidija Rebeušek
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PEDAGOŠKI DELAVCI IN OBVEZNOSTI 2010/2011
REDNO ZAPOSLENI
Priimek in ime

Uči
predmet

Naziv

POKLIČ Janko

ravnatelj

svetnik

SODIN Marija

pomočnica
ravnatelja svetnica
NE

REHER Marija

SLO

svetovalka

VEBER STAJNKO Tjaša

SLO

svetovalka

SLEMENJAK Tanja

SLO

svetnica

GUBENŠEK BEZGOVŠEK
Vesna

SLO

svetovalka

GOLEŽ Alenka

SLO

svetovalka

OSTRUH Darja
KROFL-KROFLIČ Natalija
RAVNAK CAFUTA Marija

MAT
MAT
MAT

svetovalka

LESKOVAR Andreja

MAT

svetovalka

KUBALE Marko

MAT

mentor

NE

svetovalka

AN

mentorica

3. B

SALOBIR LINDSAY Sonja

AN

svetnica

4. F

REBEUŠEK Lidija

AN, SLO

svetovalka

2. F

PEŠEC Saši

AN, FRA

svetovalec

4. G

GRAFENAUER-STANE
Božidara
KRŠTINC- BUDNA Vlasta

svetovalka

Razredništvo Druge obveznosti oz. zadolžitve v šolskem letu 2010/2011

1. F

član Drž. izpitne komisije za PM, predsednik skup. ekonomskih
šol Slov., vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol, uredniški
odbor šolskega Letopisa
priprava podatkov za urnik, uredniški odbor šolskega Letopisa,
koordinatorica Nemške jezikovne diplome, šolska kronika,
spletne strani SEŠ, članica UO ŠS, predsednica komisije za
kakovost
bolniški stalež
uredniški odbor šolskega Letopisa, vodja aktiva SLO, dopolnjuje
učno obvezo na I. gimnaziji v Celju

Dopolnj. na ŠC
članica državne maturitetne komisije
Slov. Konjice
članica Sveta šole, mentorica Dijaške skupnosti, organizatorica
maturantskega plesa; članica šolskega razvojnega tima za
2. E
posodabljanje gimnazij, članica šolskega projektnega tima za
TP in KM
mentorica kulturniške skupine, organizatorica maturantskega
plesa, članica šolskega projektnega tima za KP in MP
1. F
članica šolskega razvojnega tima za posodabljanje gimnazij
nadomeščanje prof. Darje Ostruh
4. E
predsednica Sveta šole
vodja aktiva MAT, vodja projekta E-šolstvo, članica šolskega
razvojnega tima za posodabljanje gimnazij, članica državne
komisije za mat. tekmovanje, vodja šolskega projektnega tima
za KP in MP, koordinatorica projekta LDV-mobilnost, uredniški
odbor šolskega Letopisa; vodja Inovacijskega projekta
mentor šahovskega krožka, član šolskega projektnega tima za
MT-A
KM
mentorica bralne značke iz nemškega jezika Pfiffikus

mentorica angl. bralne značke, članica tima za posod. Gimnazij
vodja aktiva AN, članica šolskega projektnega tima za TP,
mentorica angleškega bralnega tekmovanja Bookworm
vodja šolskega razvojnega tima za posodabljanje gimnazij,
članica šolskega projektnega tima za TP, članica Sveta šole,
uredniški odbor šolskega Letopisa, koordinatorica projekta PISa
na SEŠ, dopolnjuje učno obvezo na I. gimnaziji v Celju
koordinator projekta Evropska vas, mentor franc. Krožka
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JENČEK Greta

NE

svetovalka

1. G

ŠOBER NEMEC Lidija
IVŠEK Tatjana

AN
NE

mentorica
svetovalka

1. A
4. B

MARKO Marjeta

SLO

svetovalka

SLEMENJAK Natasha

NE

pripravnica do 30. 11. 2010

DREŠČEK Terezija
GAJŠEK Marjana

GEO, SOC
ZGO, GEO

svetnica
svetovalka

JERIČ Maja

ZGO

mentorica

DOLINŠEK Blažka
TURNŠEK Polona
PRISLAN Darinka
ZUPAN-BERK Milena
BRINOVEC Viljana

GEO
ZGO
lab.
BIO
KEM
BIO
vodja CUPS-a

DREŠČEK Mirijam

POD, RČN

VODUŠEK Marija

FRAS-BUDNA Katja
KITANOVSKI Jana
KAPITLER Mateja
KOLENC Marija
KRANJEC Karmen
LOVRENČIČ Damjana
NARAKS Irena
TERŠEK Katja

EKN
GPO, EKN
PRA, POS
GPO, SOG,
FIP
PIN, POP
POD, EKP
PMA, POP
RČN, MAK
RČN, PRA,
EKN, MAK
EKN

svetovalka
svetovalka
svetovalka
svetovalka

svetovalka

3. F

mentorica

PT

svetnica
svetovalka

tajnica šolske maturitetne komisije
članica šolskega projektnega tima za TP in KM
dopolnjuje učno obvezo na Srednji zdravstveni šoli Celje,
vodja aktiva GEO-ZGO
članica državne predmetne maturitetne komisije za ZGO,
članica šolskega projektnega tima za KP in MP
laborantka, dopolnjuje na Srednji šoli za storitvene dejavnosti Celje
vodja projekta Zdrava šola
vodja aktiva BIO-KEM
prenehanje delovnega razmerja 15. 10. 2010
članica Sveta šole
koordinatorica izbirnih vsebin, urednica šolskega Letopisa,
strokovna sodelavka CUPS-a
šolskega razvojnega tima za posodabljanje gimnazij, vodja
aktiva EKN-POD
vodja programskega učiteljskega zbora, članica UO ŠS

1. B

sokoordinatorica projekta Zdrava šola

svetnica

članica Republiške predm. skup. za ekon. gimnazijo

svetnica

vodja izrednega izobraževanja, koordinatorica projekta UNI -SVET
strokovna sodelavka CUPS-a,
vodja finančnega aktiva
članica šolskega projektnega tima za TP in UU, koordinatorica
raziskovalnih nalog
strokovni sodelavec CUPS-a, organizator delovne prakse, vodja
aktiva UP in PRA, vodja projekta IPA
mentorica RK, šolska blagajna, vodja aktiva za gospodarskopravno področje
skrbnik šolske računalniške opreme
strokovni sodelavec CUPS-a, spletne strani, vodja aktiva INF-PIN

svetovalka
svetovalka

STREHOVEC Ernestina

svetov. delo svetovalka

10

2. A

svetnica

CAFUTA Janko
ROBEK Srečko
RITOVŠEKZvezdana

ISKRA Olga

3. E

mentorica

STA, POS,
PRA
POS, UPP,
POP, UAP
PIN, INF, STA
INF, PIN
SOC

TURNŠEK Janez

mentorica šol. časopisa “Ekonomlonc”, vodja Foruma
spominov, članica tima za posodabljanje gimnazij
sindikalna zaupnica, vodja šolskega projektnega tima za KM
priprave na Nemško jezikovno diploma, vodja aktiva NEM
priprave na Nemško jezikovno diplomo, dop. učno obvezo na
Srednji zdravstveni šoli Celje

1. E

svetnik
svetovalka

3. A

svetovalec
svetovalec
svetnica

MT-B

svetovalno delo, vodja šolskega projektnega tima za UU,
mentorica map učnih dosežkov
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BREŽNIK Marjeta

ŠVZ

mentorica

4. A

DEČMAN-STIŠOVIČ Alja

ŠVZ

mentorica

2. B

VIDMAR-LAZAR Katja

ŠVZ

mentorica

2. G

VOLK Mateja

ŠVZ

svetovalka

3. G

TOMŠIČ Petra

PRV, SOG

mentorica

mag. ŠELIH Marjeta

knjižničarka

članica Sveta šole, pomočnica tajnice ŠMK, predsednica UO ŠS,
koordinatorica šolske prehrane
dopolnjuje učno obvezo na Srednji zdravstveni šoli Celje
dopolnjuje učno obvezo na I. gimnaziji v Celju, članica šolskega
projektnega tima za KP in MP, vodja aktiva ŠVZ
tajnica ŠIO za PM
polovična zaposlitev na SEŠ Celje, polovična zaposlitev na
Šolskem centru Slovenj Gradec
skrbnica učbeniškega sklada

DOPOLNJUJEJO OBVEZNOST NA NAŠI ŠOLI
Priimek in ime

Predmet

Druge obveznosti oz. zadolžitve v šolskem
letu 2010/2011

GORŠIČ Matevž
KLARER Magdalena
CEROVŠEK Jolanda
PIRH Mojca

UME - glasba
UME - likovna umetnost
PSI
BIO

likovna ustvarjalnost
vodja aktiva PSI-SOC

ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
Priimek in ime
VREČER Andreja
HOČEVAR Tatjana
HLEDE Stanislava
LESJAK Vinko
JAGAR Mira
JERKOVIČ Ana
JERKOVIĆ Nataša
KNAFELC Marija
MAJETIĆ Slava
VAJDE Bojana
ZHUJANI Vahide

Naziv DM
poslovna sekretarka
računovodkinja
pisarniški referent v CUPS-u
hišnik
čistilka
čistilka
čistilka (nadomeščanje)
čistilka
čistilka
čistilka (porodniška)
čistilka (določen čas)
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KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV
V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
AVGUST 2010
17. 8. 2010
23. 8. 2010
25. 8.–3. 9. 2010
26. 8. 2010
30. 8. 2010
SEPTEMBER 2010
1. 9. 2010
2. 9. 2010
2. in 3. 9. 2010
3. 9. 2010
8. 9. 2010

Uvodna konferenca učiteljskega zbora, začetek popravnih izpitov v jesenskem
roku
Podelitev spričeval po popravnih izpitih
Jesenski rok opravljanja splošne in poklicne mature
Konferenca učiteljskega zbora
Seja Sveta šole

15. 9. 2010
17. 9. 2010
21. 9. 2010
22. 9. 2010
23. 9. 2010
27. 9. 2010
27. 9. 2010
28. 9. 2010
29. 9. 2010

Začetek pouka v novem šolskem letu
Projektni dan za 1. letnik programa ET
Izredni rok popravnih izpitov, diferencialni izpiti
Korespondenčna seja Sveta šole, sejem rabljenih učbenikov
Podelitev spričeval poklicne mature po jesenskem roku
Obisk mednarodnega obrtnega sejma v Celju – vsi 3. letniki
Maturantske ekskurzije za 4. letnike
Izbirne vsebine za dijake 4. letnikov, ki se niso udeležili maturantske
ekskurzije
Sestanek dijaške skupnosti
Razdelitev maturitetnih spričeval po jesenskem roku splošne mature
1. sestanek vodij strokovnih aktivov
Sprejem zlatih maturantov pri županu MOC Celje, gospodu Bojanu Šrotu
Skupni roditeljski sestanek za 1. letnike
Evropski dan jezikov – priložnostna prireditev – jezikovna tržnica
Sestanek upravnega odbora Šolskega sklada
Vpis v maturitetni in poklicni tečaj
Vpis v maturitetni tečaj

OKTOBER 2010
1. 10. 2010
4. 10. 2010
5. 10. 2010

Začetek predavanj v maturitetnem in poklicnem tečaju
Športni dan - atletika
Svetovni dan učiteljev

9.–12. 9. 2010
9. in 10. 2010
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6. 10. 2010
8. 10. 2010
12. 10. 2010
13. 10. 2010
14. 10. 2010
15. 10. 2010
18. 10. 2010
19.–22. 10. 2010
NOVEMBER 2010
2. 11. 2010
3. 11. 2010
4. 11. 2010
6. 11. 2010
9. 11. 2010
9. 11. 2010
9. in 10. 11. 2010
11. 11. 2010
12. 11. 2010
13. 11. 2010

Letopis SEŠ Celje

Seja šolske maturitetne komisije
Dan šole – strokovna ekskurzija na Gorenjsko
Fotografiranje dijakov
Sestanek vodij strokovnih aktivov in projektnih timov
Skupne govorilne ure
Radijska ura ob svetovnem dnevu hrane
Konferenca učiteljskega zbora
Izbirne vsebine in interesne dejavnosti

24. 11. 2010
25. 11. 2010
29. 11. 2010

Radijska ura v počastitev dneva reformacije
Ogled gledališke predstave Županova Micka v SLG Celje
Pripravljalni sestanek za Dan odprtih vrat
Dopolnilne volitve v Svet šole
Predstavitev SEŠ na OŠ Ljubečna in OŠ Štore
Krvodajalska akcija za polnoletne dijake
Seminar za učitelje učnih podjetij
Dan odprtih vrat, skupne govorilne ure
Vzorčni izpit iz Nemške jezikovne diplome
Delovna sobota (nadomeščanje ponedeljka, 7. 2. 2011) ─ projektni
dan
Seja Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo
Predstavitev SEŠ na OŠ Hruševec
Sestanek Dijaške skupnosti

DECEMBER 2010
1. 12. 2010
6. 12. 2010
6. 12. 2010
7. 12. 2010
8. 12. 2010
9. 12. 2010		
14. 12. 2010
15. 12. 2010
16. 12. 2010

Mednarodni dan boja proti AIDS-u
Področno prvenstvo v košarki – dijaki
Predavanja za 1. letnike na temo zasvojenosti (Zavod Socio)
Nemška jezikovna diploma – pisni izpit, seja Šolske matur. komisije
Študijski obisk dijakov in prof. partnerske šole K. Zrinski iz Zagreba
Skupne govorilne ure, konferenca učiteljskega zbora
Predstavitev Fakultete za management za dijake 4. letnika
2. sestanek vodij strokovnega aktiva
Ustni izpit iz Nemške jezikovne diplome
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17. 12. 2010
21. 12. 2010
21. 12. 2010
23. 12. 2010
JANUAR 2011
6. 1. 2011
12. 1. 2011
13. 1. 2011
13. 1. 2011
13. 1. 2011
14. 1. 2011
17. 1. 2011
17. 1. 2011
19. 1. 2011
24. 1. 2011
26. 1. 2011
FEBRUAR 2011
2. 2. 2011
4. 2. 2011
9. 2. 2011
9. 2. 2011
9.-18. 2. 2011
10. 2. 2011
11. 2. 2011
1. in 12. 2. 2011
13. 2.–5. 3. 2011
15. 2. 2011
15. 2. 2011
16. 2. 2011
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Prednovoletna zabava kolektiva SEŠ
Prednovoletno srečanje z upokojenci SEŠ
Božični turnir v odbojki − dijakinje
Festival talentov, novoletne čajanke po razredih				
Sestanek dijaške skupnosti
Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki − dekleta
Regionalni posvet ravnateljev celjskih srednjih šol s predstavniki MŠŠ
Starševski večer, skupne govorilne ure
Festival izobraževanja v dvorani Golovec
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Redovalna konferenca ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja
Predstavitev študijskih programov EPF Maribor
Predstavitev študijskega programa Mednarodne fakultete za
družbene in poslovne vede Celje
Sestanek s koordinatorji za HJD
Predstavitev maturitetnega in poklicnega tečaja na Srednji zdravstveni šoli
Celje
6. mednarodni sejem učnih podjetij v Hali Golovec			
Maturantski ples
Radijska ura ob kulturnem prazniku
Sestanek strokovnih delavcev za pripravo informativnih dni
Zimski izpitni rok za poklicno maturo
Skupne govorilne ure
Sestanek Komisije za kakovost, skupne govorilne ure
Informativna dneva za devetošolce
Delovna praksa v tujini v okviru projekta LDV-mobilnost
Zimski športni dan za 1. in 2. letnike
Državno tekmovanje iz nemškega jezika v Mariboru
Zimski športni dan za 3. in 4. letnike
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MAREC 2011
1. 3. 2011
2. 3. 2011
7.–26. 3. 2011
8. 3. 2011
9. 3. 2011
10. 3. 2011
11. 3. 2011
11. 3. 2011
12. 3. 2010
13. 3. 2011
16. 3. 2011
17. 3. 2011
21. 3. 2011
22. 3. 2011
24. 3. 2011
24. 3 2011
24. 3. 2011
25. 3. 2011
30. 3. 2011
31. 3. 2011
31. 3. 2011
APRIL 2011
1. 4. 2011
5.–8. 4. 2011
7. 4. 2011
11. 4. 2011
12. 4. 2011
13. 4. 2011
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Podelitev maturitetnih spričeval poklicne mature po zimskem izpitnem roku
Izobraževanje za celoten učiteljski zbor » čustvena izgorelost in agresivnost
(mag. Roman Vodeb)
Študentje FF Maribor in FF Ljubljana na pedagoški praksi
Radijska ura ob dnevu žena, pustno veselje na šoli
Delavnica za 1. letnike na temo negativnih učinkov kajenja in
nemoralnih prijemov tobačne industrije
Bralno tekmovanje iz nemškega jezika »Pfiffikus«
Skupne govorilne ure, konferenca učit. zbora, Forum spominov
Starševski večer: Sožitje staršev z odraščajočimi otroki in starajočimi se
starši (dr. Jože Ramovš)
Predmaturitetni preizkus iz slovenščine, pri poklicni maturi iz
tujega jezika ali matematike
Oddaja NLP V Ljubljani
Sestanek dijaške skupnosti
Državno matematično tekmovanje »Kenguru», začetek priprav na nemško
jezikovno diplomo
Delovna praksa za 3. letnike programa ekonomski tehnik
Seja Sveta staršev
Varstvo pri delu
PISA – mednarodna primerjava dosežkov učencev
Državno tekmovanje iz ekonomije
Čistilna akcija v okolici šole in v mestnem parku
Seja Sveta šole, regijsko tekmovanje iz mat. za poklicne in strokovne šole
Finale medrazrednega tekmovanja v malem nogometu
Bralno tekmovanje iz angleškega jezika „Bookworm“
Državno tekmovanje iz računovodstva
Izbirne vsebine in interesne dejavnosti za 1., 2. in 3. letnike
Svetovni dan zdravja – priložnostna razstava
Zagovor raziskovalnih nalog
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14.–22. 4. 2011
14. 4. 2011
16. 4. 2011
20. 4. 2011
22. 4. 2011
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Dodatne priprave na maturo iz matematike v organizaciji Študentske
organizacije Univerze v Mariboru
Skupne govorilne ure, konferenca učit. zbora, predstavitev spletne strani
Filternet za 3. letnike, predavanje v okviru zeliščarskega krožka
Državno tekmovanje iz matematike za poklicne in strokovne šole
Gledališki abonma ─ Antigona
Obeležitev Svetovnega dneva zemlje

MAJ 2011		
3. 5. 2011
Seja Šolske maturitetne komisije		
7. 5. 2011
Splošna matura – slovenščina (esej) , strokovne ekskurzije v okviru OIV
9. 5. 2011
Radijska ura ob dnevu Evrope
10. 5. 2011
Projekt Evropska vas v Celju, Festival izobraževanja »Skreiraj se» v Ljubljani
11. 5. 2011
Sestanek s 4. letniki
12. 5. 2011
Skupne govorilne ure, predstavitev projekta mobilnost Leonardo da Vinci
14. 5. 2011
Strokovna ekskurzija raziskovalcev v Belo krajino
19. 5. 2011
Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike
20. 5. 2011
Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad za zaključne letnike, finale državnega
prvenstva v atletiki
20. 5. 2011
Maturantska parada
23. 5. in 27. 5. 2011
Organizirane priprave na splošno in poklicno maturo
24. 5. 2011
Razdelitev spričeval zaključnim letnikom
25. 5. 2011
Podelitev Nemških jezikovnih diplom pri veleposlaniku ZR Nemčije v Ljubljani
25. 5. 2011
Predmetni izpiti za zaključne letnike
26. 5. 2011
Seja šolske maturitetne komisije
30. 5. 2011
Splošna in poklicna matura – angleščina, pouk popoldan
31. 5. 2011
Splošna in poklicna matura – slovenščina, 2. del, pouk popoldan
JUNIJ 2011
1. 6. 2011
2. 6. 2011
3. 6. 2011
4. 6. 2011
6. 6. 2011
7. 6. 2011
16

Splošna matura – psihologija, sociologija
Projektni dan za 1. in 2. letnike ekonomski tehnik
Splošna matura – zgodovina
Splošna in poklicna matura ─ matematika
Splošna matura – geografija
Splošna matura ─ biologija
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8. 6. 2011
10. 6. 2011
13.─16. 6. 2011
15. 6. 2011
20. 6. 2011

Splošna in poklicna matura – nemščina
Splošna matura ─ ekonomija
Organizirane priprave na ustne izpite iz splošne in poklicne mature
Poklicna matura – gospodarsko poslovanje
Ocenjevalna konferenca za nižje letnike
Proslava ob 20-letnici samostojne Slovenije
21.–24. 6. 2011
Ustni izpiti splošne in poklicne mature po razporedu
23. 6. 2011
Zaključek ocenjevalnega obdobja za nižje letnike
24. 6. 2011
Podelitev spričeval, obvestil o uspehu, pohval, nagrad in priznanj
27., 28., 29. 6. 2011
Sestanki strokovnih aktivov in urejanje pedagoške dokumentacije
30. 6 .─5. 7. 2011
Popravni in dopolnilni izpiti
			
JULIJ 2011		
1., 4. in 5. 7. 2011
Popravni in dopolnilni izpiti
1. 7. 2011
Družabno srečanje ob zaključku pouka
6. 7. 2011
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi ter razdelitev spričeval
poklicne mature ob 12. uri v predavalnici šole
6. 7. 2011
Zaključna konferenca
6. 7. 2011
Razdelitev spričeval in obvestil o uspehu po popravnih in dopolnilnih izpitih,
zaključna konferenca
13. 7. 2011
Razdelitev spričeval splošne mature ob 10. uri v predavalnici šole
AVGUST 2011		
17. 8. 2011
Začetek delovne obveznosti in začetek popravnih ter dopolnilnih izpitov v
jesenskem roku.
SKUPNE GOVORILNE URE:
vsak drugi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30.
STROKOVNA SREČANJA PROGRAMSKEGA UČITELJSKEGA ZBORA:
enkrat mesečno.
STROKOVNA SREČANJA ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA IN PROJEKTNEGA TIMA:
ob petkih.
Marija Sodin, pomočnica ravnatelja
17
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ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE
Svet šole sestavljajo naslednji člani:
Predstavniki ustanovitelja:
•
Stane ROZMAN ─ predstavnik Vlade Republike Slovenije
•
Branka BRICL ─ predstavnica Vlade Republike Slovenije
•
Manja ŠKORC KORES ─ predstavnica lokalne skupnosti
Predstavniki staršev v Svetu šole:
•
Ivan KOVAČEC ─ predsednik Sveta staršev
•
Hermina ŠKET MATKO
•
Milena PAVČNIK
Predstavnika dijakov:
•
Pavel VIRANT, 3. G
•
Anamarija SEVŠEK, 4. G
Predstavniki zaposlenih:
•
Marija RAVNAK CAFUTA ─ predsednica Sveta šole
•
Marjeta BREŽNIK ─ podpredsednica Sveta šole
•
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK – članica
•
Lidija REBEUŠEK ─ članica
•
Viljana BRINOVEC ─ članica
V šolskem letu 2010/2011 smo imeli štiri redne seje Sveta šole. Na prvi seji je Svet šole sprejel Predlog
pravil šolske prehrane, ki smo ga na drugi seji v mesecu oktobru potrdili kot Pravila šolske prehrane na SEŠ
Celje. Takrat smo potrdili tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011 in mandat novoizvoljenemu
članu Sveta šole. Svet šole je na drugi seji potrdil program Šolskega sklada, Komisijo za varstvo pravic, Komisijo za kakovost in Pritožbeno komisijo ter Cenik za maturo, Cenik izbirnih vsebin in Cenik izobraževanja
odraslih.
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Na tretji seji v marcu smo obravnavali in potrdili Poslovno poročilo za leto 2010, poročilo o izvedbi interne
revizije in Poslovni ter finančni načrt za leto 2011.
Na zadnji seji je Svet šole potrdil izvedbeni predmetnik srednjega strokovnega izobraževalnega programa
ekonomski tehnik za generacijo, ki se bo vpisala v 1. letnik v šolskem letu 2011/2012, ter vsebine odprtega kurikula. Svet šole je potrdil Cenik za maturo, Cenik izbirnih vsebin in Cenik izobraževanja odraslih za
šolsko leto 2011/2012.
Na vsaki seji pa smo govorili tudi o aktualnih problemih slovenskega šolskega prostora, ki jih vedno bolj
zaznava tudi širša javnost.
						

Marija Ravnak Cafuta, predsednica Sveta šole

SVET STARŠEV
Svet staršev Srednje ekonomske šole v Celju se je v šolskem letu 2010/2011 sestal na dveh sejah, in sicer
27. 9. 2010 in 22. 3. 2011. Na seji 27. 9. 2010 smo od vsebinskih točk obravnavali in potrdili predlog Šolskih pravil o šolskem redu Srednje ekonomske šole, potrdili smo tudi Pravilnik o šolski prehrani.
V nadaljevanju je Svet obravnaval Poročilo o uporabi sredstev Šolskega sklada ter predlog Programa Šolskega sklada za leto 2010/2011. Ugotovili smo, da so se sredstva Sklada uporabila skladno s programom
tako glede namena kot tudi višine sredstev. V sklad je prispevalo večje število staršev, za kar gre zasluga
pregledni in skrbno načrtovani porabi zbranih sredstev. Članica Sveta je opozorila na nasilje nad dijakom,
ki se je zgodilo v okolici šole. Gospod ravnatelj je primer pojasnil in zagotovil, da je v tem primeru šola
storila vse, da zagotovijo varnost dijakom. Član sveta pa je izrazil mnenje, da so pritožbeni roki na ocene
prekratki, vendar je po mnenju ravnatelja to v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, ki to ureja z
Pravilnikom o ocenjevanju v srednjih šolah.
Druga seja Sveta staršev je bila 22. 3. 2011. Obravnavali smo učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju in
popravljanje ocen, poročilo o zbranih sredstvih Šolskega sklada, informacije, predloge in vprašanja. Učni
uspeh v obravnavanem obdobju je bil slabši od pričakovanega. Gospa Sodin, pomočnica ravnatelja, je
povedala, da so zaradi tega v vseh razrednih skupnostih dijaki skupaj z razredniki iskali vzroke za tako slab
uspeh ter predlagali nekaj ukrepov za izboljšanje stanja.
Člani Sveta staršev smo vztrajali, da je priprava osebnih individualnih načrtov nujna in da imajo pomembno vlogo pri vzpodbujanju dijakov profesorji, svetovalna služba in starši.
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V nadaljevanju smo bili člani Sveta seznanjeni s finančnim stanjem Šolskega sklada, ki je dobro in bo tudi
v bodoče pomoč pri izboljšanju dijaškega standarda. Informacijo, da šola v bodoče ne bo več organizirala
maturantskih izletov, pa smo člani Sveta sprejeli z obžalovanjem. Predlagamo, da se o odločitvi še razmisli
in pogovori z dijaki.
Svet staršev ugotavlja, da je večina dijakov in staršev s šolo, profesorji in odnosom do njih zadovoljnih.
Problemi se rešujejo sproti in pravočasno, Svet je o problemih seznanjen, predlogi, ki jih daje, pa v veliki
meri upoštevani. Tako sodelovanje želimo ohraniti, ker pomembno prispeva k zadovoljstvu staršev in
dijakov.
Ivan Kovačec, predsednik Sveta staršev

ŠOLSKI SKLAD
Na prvi seji Upravnega odbora, ki je bila 27. 9. 2010, smo sprejeli in potrdili Poročilo o porabi sredstev Šolskega sklada v šolskem letu 2009/2010, sprejeli predlog Programa šolskega sklada za šolsko leto
2010/2011 ter potrdili znesek prispevka staršev 30 evrov, ki so ga lahko poravnali v dveh obrokih.
Zbrana sredstva smo v šolskem letu 2010/2011 namenili za sofinanciranje Letopisa 2011, šolskega časopisa Ekonomlonc, deleža plačil dijakov za programe strokovnih ekskurzij in OIV za socialno šibke dijake,
sofinanciranje nakupa računalniške opreme in videonadzora, organizacije Foruma spominov ter sofinanciranje organizacije Nemške jezikovne diplome.
													
		
Marjeta Brežnik, predsednica  UO šolskega sklada
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PROGRAMI ŠOLE
Šola izvaja naslednje programe:
1. ekonomski tehnik
2. ekonomska gimnazija
3. maturitetni tečaj
4. poklicni tečaj
VPIS
1. letnik:		
			
		
2. letnik		
			

1 oddelek ET + 1 skupina			
2 oddelka EG + 1 skupina		

43 dijakov
75 dijakov

1 oddelek ET + 1 skupina		
3 oddelki EG				

42 dijakov
86 dijakov

3. letnik:		
			

1 oddelek ET + 1 skupina		
2 oddelka EG + 1 skupina		

41 dijakov
72 dijakov

4. letnik:		
			

1 oddelek ET + 1 skupina		
2 oddelka EG + 1 skupina		

38 dijakov
66 dijakov

Maturitetni tečaj

2 oddelka 					

72 kandidatov

Poklicni tečaj		

1 oddelek 					

24 kandidatov

Skupaj:		

559 dijakov in dijakinj
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PREDMETNIKI
EKONOMSKI TEHNIK – 1., 2. IN 3. LETNIK (NOVI PROGRAM)
OZNAKA

PREDMET/MODUL

OBV.
/IZB.

1L

2L

3L

A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

SKUPAJ A

SLOVENŠČINA
TUJI JEZIK
TUJI JEZIK II.
MATEMATIKA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
KEMIJA
BIOLOGIJA
ŠPORTNA VZGOJA
SOCIOLOGIJA

OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.

3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
25

4
3
2
3
1
3
3
16

3
3
2
3
3
2
15

POSLOVNI PROJEKTI
POSLOVANJE PODJETJA
EKONOMIKA POSLOVANJA
SODOBNO GOSPODARSTVO
FINANČNO POSLOVANJE
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.
OBV.

4
2
2
8

3
3
2
2
2
2
14

3
2
2
4
2
13

5

7

4

96

96

96

-

2
1
-

3
3

B) STROKOVNI MODULI
M01
M02
M03
M04
M05
M07
SKUPAJ B
OD TEGA
C) PRAKTIČNI POUK

PRAKTIČNI POUK
D) INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNE DEJAVNOSTI
E) ODPRTI KURIKULUM
EKONOMSKA GEOGRAFIJA
EKONOMSKA ZGODOVINA
MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
PIN
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EKONOMSKI TEHNIK ─ 4. LETNIK (STARI PROGRAM)
TEDENSKO ŠTEVILO UR PO LETNIKIH
PREDMETI
A) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
SLOVENŠČINA
UMETNOST
TUJI JEZIK I.
TUJI JEZIK II.
MATEMATIKA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
INFORMATIKA
BIOLOGIJA
ŠPORTNA VZGOJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
B) STROKOVNO–TEORETIČNI PREDMETI
POSLOVNA INFORMATIKA
GOSPODARSKO POSLOVANJE
RAČUNOVODSTVO
PRAVO
EKONOMIJA
STATISTIKA
C) PRAKTIČNI POUK
Č) DELOVNA PRAKSA
D) IZBIRNI PREDMETI
1. FINANČNO-RAČUNOVODSKO PODROČJE:
RAČUNOVODSTVO
POSLOVNA MATEMATIKA
KEMIJA IN POZNAVANJE BLAGA
2. POSLOVNO-UPRAVNO PODROČJE:
UPRAVNO POSLOVANJE
KEMIJA IN POZNAVANJE BLAGA

4. LETNIK
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
4
-

2
2
2
-

POSLOVNA INFORMATIKA

2

E) INTERESNE DEJAVNOSTI (LETNO)

64

23

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

EKONOMSKA GIMNAZIJA
TEDENSKO ŠTEVILO UR PO LETNIKIH
PREDMETI
A) OBVEZNI PREDMETI
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
TUJI JEZIK I
TUJI JEZIK II
EKONOMIJA
ŠPORTNA VZGOJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA*
KEMIJA*
PSIHOLOGIJA**
SOCIOLOGIJA**
GLASBA***
LIKOVNA UMETNOST***
INFORMATIKA
PODJETNIŠTVO
B) URE ZA IZBIRNE PREDMETE
C) OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (LETNO)

Smrt bližnjega,
pomeni strah –
ostanem sam.
(Jasmina Brčina, 2. F)
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1L

2L

3L

4L

4
4
3
3
2
3
2
2
3
3

4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2

4
4
3
3
3
3
2
2

4
4
3
3
4
3

2
2
2
90

2
2
90

2

3
2-4
90

4
4-8
30
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MATURITETNI TEČAJ
PREDMET
OBVEZNI PREDMETI
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
SKUPAJ
IZBIRNI PREDMETI*
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
EKONOMIJA
BIOLOGIJA
SKUPAJ
SKUPAJ A + B

MTA

MTB

SKUPAJ

UR NA TEDEN
OBVEZNOST
PO URNIKU

174
174
174
174
696

174
174
174
522

348
348
348
174
1218

6
6
6
6
̲

522

145
145 + 12
155
155
145
145
757
2108

5
5
4 + KONZ.
4 + KONZ.
5
5
-

A + B = 145
A + B = 145
155
A + B = 155
145
A + B = 145
745
1586

POKLICNI TEČAJ
POT DO POKLICA EKONOMSKI TEHNIK
V šolskem letu 2010/2011 smo na naši šoli prvič izvajali program poklicni tečaj za pridobitev poklica ekonomski tehnik. Vpisalo se je 24 kandidatov.
Poklicni tečaj je izobraževanje, ki traja eno leto in omogoča pripravo na poklic ekonomski tehnik. Obvezna
sta tudi praktični pouk in opravljena delovna praksa.
Tečaj je namenjen dijakom, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
Za dijake, ki po gimnaziji ali 4-letnem strokovnem izobraževanju ne želijo nadaljevati študija, želijo pa si
pridobiti poklic ekonomski tehnik, je poklicni tečaj prava odločitev.
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PREDMETNIK ─ EKONOMSKI TEHNIK (POKLICNI TEČAJ)
PREDMETI
ŠT. UR V PROGRAMU
B – STROKOVNO-TEORETIČNI PREDMETI
GOSPODARSKO POSLOVANJE
140
RAČUNOVODSTVO ALI UPRAVNO POSLOVANJE
140
POSLOVNA MATEMATIKA
56
STATISTIKA
56
EKONOMIJA
112
PRAVO
112
POSLOVNA INFORMATIKA
56
SKUPAJ B
672
C – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI
PRAKTIČNI POUK
196
Č – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V DELOVNEM PROCESU
DELOVNA PRAKSA*
72
ŠTEVILO UR POUKA (B + C)
868
ŠTEVILO UR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (C + Č)
268
SKUPNO ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA (B + C + Č)
940
ŠTEVILO TEDNOV POUKA
28
ŠTEVILO TEDNOV DELOVNE PRAKSE
2
SKUPNO ŠTEVILO TEDNOV IZOBRAŽEVANJA
30

Delovno prakso opravijo dijaki po delih in v več različnih podjetjih.
Predvidoma bomo ta program izvajali tudi v šolskem letu 2011/2012.
Kandidati se prijavijo s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja (DZS 1,20)
in jo oddajo na šoli do 11. septembra 2011.
Prijavnici je potrebno priložiti:
• fotokopijo spričeval 1., 2., 3. in 4. letnika
• fotokopijo rojstnega lista.
Vpis kandidatov poteka do 29. septembra 2011, 1. oktobra se začne pouk (datumi so vsako leto objavljeni
v Razpisu za vpis v srednje šole).
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.
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Obvezni del			
pisni in ustni izpit 		
iz slovenščine			

Izbirni del
pisni in ustni izpit iz tujega
jezika ali matematike

ustni izpit iz			
gospodarskega poslovanja
				
				
		
			
Nadaljevanje izobraževanja:

seminarska naloga v obliki projektnega dela iz
računovodstva ali ekonomije ali prava
(po izbiri dijaka) in zagovor, s katerim dijak dokaže, da
zna povezati strokovno- teoretično znanje s prakso.

• visokošolski strokovni programi
• višje strokovno izobraževanje.

Ti in jaz,
rdeča postelja,
jok.
(Jasmina Brčina, 2. F)
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MATURA
PRIPRAVE NA MATURO V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
V šolskem letu se je na maturo pripravljalo 142 kandidatov, 66 kandidatov iz rednega programa ekonomska gimnazija in 76 kandidatov iz maturitetnega tečaja.
Poleg slovenščine, matematike in tujega jezika, ki so obvezni predmeti na maturi, opravljajo dijaki maturo še iz dveh, lahko tudi treh izbirnih predmetov. Izbirni predmeti v letošnjem šolskem letu so naslednji:
ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, biologija.
Priprave na maturo so potekale celo šolsko leto, v marcu pa so dijaki opravljali poleg obveznega predmaturitetnega preizkusa iz slovenščine še predmaturitetne preizkuse pri ostalih predmetih. Opravljali so jih
v okviru priprav na maturo v dogovoru s profesorji. Pri tem so se seznanili s težavnostjo nalog, z organizacijo mature in morebitnimi težavami, ki se lahko pojavijo pri izvajanju spomladanskega dela mature.
Z opravljeno splošno maturo si kandidati in kandidatke pridobijo srednjo izobrazbo in izkažejo splošno
usposobljenost za katerikoli univerzitetni študij.
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2011
Vseh prijavljenih kandidatov je 165.
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
BIOLOGIJA
ŠPANŠČINA

OSNOVNA RAVEN
105
84
5

VIŠJA RAVEN
0
11
1

Maturo opravlja:
66 dijakov ekonomske gimnazije
19 kandidatov maturitetnega tečaja
58 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodaten izpit na splošni maturi
10 občanov
28

SKUPAJ
97
105
95
6
73
32
45
44
35
13
2
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11 kandidatov, ki imajo popravne izpite
1 kandidatka izboljšuje oceno
Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni mature, prihajajo iz naslednjih šol:
• Srednja ekonomska šola Celje
• Srednja zdravstvena šola Celje
• Poslovno-komercialna šola Celje
• Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
• Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola zastoritvene dejavnosti
• Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
POTEK PISNEGA DELA MATURE
DAN
PONEDELJEK, 30. 5.
TOREK, 31. 5.
SREDA, 1. 6.
PETEK, 3. 6.
SOBOTA, 4. 6.
PONEDELJEK, 6. 6.
TOREK, 7. 6.
SREDA, 8. 6.
PETEK, 10. 6.

PREDMET
ANGLEŠČINA
SLOVENŠČINA
PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA
ZGODOVINA
MATEMATIKA
GEOGRAFIJA
BIOLOGIJA
NEMŠČINA
EKONOMIJA

Ustni del mature bo potekal od 11. do 24. junija, z rezultati pa bodo dijaki seznanjeni 13. 7. 2011.
REZULTATI MATURE 2010 (EKONOMSKA GIMNAZIJA)
(junijski in septembrski rok)
RAZRED
4. E
4. F
SKUPAJ

ŠTEVILO DIJAKOV V
RAZREDU
28
31
59

OPRAVLJALI
MATURO
25
28
53

MATURO OPRAVILI
22
25
47

MATURE NISO
OPRAVILI
3
3
6

Maturo opravljajo: 53 dijakov.
Maturo opravilo: 47 dijakov ali 88,7 %.
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REZULTATI MATURE 2010 (MATURITETNI TEČAJ)
(junijski in septembrski rok)
RAZRED
MT-A
MT-B
SKUPAJ

ŠTEVILO DIJAKOV
V RAZREDU
37
39
76

OPRAVLJALI MATURO

MATURO OPRAVILI

4
6
10

3
4
4

MATURE NISO
OPRAVILI
1
2
3

21-LETNIKI
Maturo je opravljalo tudi 13 kandidatov, in sicer kot občani in po 24. členu Zakona o maturi. Opravil jo je
en kandidat.
V spomladanskem in jesenskem roku je opravljalo maturitetni izpit še 84 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo in dodatni maturitetni izpit v okviru splošne mature. Izpit je opravilo 36 kandidatov.

Zinka Drešček, tajnica ŠMK
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POKLICNA MATURA

KOT IZPIT Z DVOJNO KVALIFIKACIJO
Poklicna matura je državni izpit, za katerega pravimo, da daje dvojno kvalifikacijo.
1. To je oblika zaključnega izpita. Posameznik si s poklicno maturo pridobi strokovno izobrazbo ali preprosto rečeno: poklic, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev.
2. Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih
brez dodatnih pogojev.Tudi ko je vpis v študij omejen, so rezultati ena od podlag za izbiro kandidatov za
vpis, podobno kakor rezultati pri splošni maturi za gimnazijske maturante. To pomeni, da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za študij ni treba opravljati nobenih sprejemnih ali drugih dodatnih izpitov.
Razlika med poklicno in splošno maturo glede vpisa v študijski program je v tem, da omogoča splošna
matura vpis v vse študijske programe, poklicna matura pa v vse višješolske in visokošolske programe, ne
pa v univerzitetne.
Če hoče poklicni maturant na univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še
izpit iz posameznega predmeta splošne mature (t. i. peti predmet).

							

Mateja Volk, tajnica poklicne mature
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STROKOVNI AKTIVI V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
Na šoli so bili ustanovljeni in delovali naslednji predmetni aktivi:
ZAP.
ŠT.

32

PREDMET

IME IN PRIIMEK

1.

SLOVENŠČINA

TJAŠA VEBER STAJNKO

2.

ANGLEŠKI JEZIK

SONJA SALOBIR LINDSAY

3.

NEMŠKI JEZIK

TATJANA IVŠEK

4.

MATEMATIKA

ANDREJA LESKOVAR

5.

EKONOMIJA, PODJETNIŠTVO

KATJA FRAS - BUDNA

6.

FINANČNO PODROČJE

IRENA NARAKS

7.

GOSPODARSKO-PRAVNO PODROČJE

OLGA ISKRA

8.

BIOLOGIJA-KEMIJA

DARINKA PRISLAN

9.

ŠPORTNA VZGOJA

KATJA VIDMAR LAZAR

10.

SOCIOLOGIJA IN PSIHOLOGIJA

JOLANDA CEROVŠEK

11.

GEOGRAFIJA, ZGODOVINA

MAJA JERIČ

12.

INFORMATIKA IN POSLOVNA INFORMATIKA

SREČKO ROBEK

13.

PRAKTIČNI POUK

JANEZ TURNŠEK
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SLOVENSKI JEZIK
Članice aktiva: Alenka Golež, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Marjetka Marko, Lidija Rebeušek, Marija
Reher, Tanja Slemenjak, Tjaša Veber Stajnko
Tudi to šolsko leto je bilo za slovenistke izjemno pestro.
Ne samo da smo dejavne v programih ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik, kjer skušamo skozi vse
leto dijakom približati materni jezik, klasike in sodobne predstavnike slovenske ter evropske književnosti,
ampak segamo še više. Aktivne smo v najrazličnejših projektih, kot so Sporazumevanje v slovenskem jeziku (Gubenšek Bezgovšek), Rastem s knjigo, Medpredmetne povezave (Golež, Marko), profesorica Gubenšek Bezgovšek je članica projektnih timov Kritično mišljenje, Timski pouk in Šolski razvojni tim ter članica
komisije za strokovne izpite, hkrati je tudi mentorica Dijaške skupnosti. Mimo nas ne gredo niti proslave
ob pomembnih praznikih – Prešernov dan (profesorica Gubenšek Bezgovšek), dan reformacije (profesorica Veber Stajnko), krajše prireditve ob dnevu odprtih vrat ter informativnem dnevu (profesorica Golež)
in obeležitev letošnje dvajsete obletnice osamosvojitve naše države (profesorici Golež in Veber Stajnko).
Z dijaki se naš aktiv predstavlja tudi na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat. S profesorico Marko
so dijaki 3. A pripravili stojnico s prikazom zanimivosti z ekskurzije po Beli krajini, s profesorico Gubenšek
Bezgovšek se preizkušajo v pisanju haikujev, medse pa za teden ali dva sprejmemo tudi študente (večinoma so to nekdanje dijakinje, ki so bile z našim delom v času svojega srednješolskega izobraževanja
zadovoljne).
Profesorica Golež ob četrtkih pobliže spoznava s slovenščino dijake naše šole, ki prihajajo iz drugih držav,
z njeno pomočjo in organizacijo poslušamo, gledamo in se čudimo mladim talentom na vsakoletnem
Festivalu talentov. Aktivne smo tudi izven naše šole; profesorica Slemenjak dopolnjuje učno obvezo na
Šolskem centru Slovenske Konjice, profesorica Veber Stajnko na I. gimnaziji v Celju, profesorica Marko pa
na Srednji zdravstveni šoli Celje.
Tudi z našo pomočjo so dijaki v maju spoznavali poti, po katerih so nekoč hodili France Prešeren, Janez
Vajkard Valvasor in Srečko Kosovel.
Dela imamo veliko, da pa stvari ne gredo v pozabo, poskrbi za ohranitev ne samo v spominu, ampak tudi
v zapisani obliki, profesorica Veber Stajnko, vodja aktiva in članica uredniškega odbora šolskega Letopisa.
Tjaša Veber Stajnko, vodja aktiva

33

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

ANGLEŠKI JEZIK
Člani aktiva: Vlasta Krštinc - Budna, Saši Pešec, Lidija
Rebeušek, Sonja Salobir Lindsay, Lidija Šober Nemec
Učitelji angleškega jezika smo prekaljen in dobro uigran
tim, ki zavzeto opravlja svoje redno delo in vse aktivnosti, ki so del življenja v šoli.
Na začetku leta smo izdelali načrt dela in letne priprave. V okviru izobraževalnega načrta smo se udeležili
seminarjev. Obeležili smo dan jezikov, se predstavili na
dnevu odprtih vrat in na inormativnem dnevu. Aktivno
smo se vključevali v medpredmetne povezave in izvedli diferencirano timsko poučevanje v drugem letniku
ekonomske gimnazije. V mesecu marcu smo analizirali predmaturitetne preizkuse za dijake zaključnih
letnikov. V aprilu so dijaki pod mentorstvom profesorice Sonje Salobir Lindsay sodelovali na bralnem tekmovanju Bookworm. Profesorica Salobirjeva je bila tudi mentorica študentki angleščine, Maruški Poček,
ki je na naši šoli opravljala pedagoško prakso. Profesorica Vlasta Krštinc - Budna je v okviru izbirnih vsebin
dijake peljala v London, profesor Saši Pešec pa je s skupino dijakov sodeloval v projektu Evropska vas.
Profesorica Lidija Šober Nemec je vodja tima kritično mišljenje, profesorica Lidija Rebeušek pa kot vodja
ŠRT koordinira delo timov.
To je le kratek pregled aktivnosti, ki smo jih opravili. Želimo si, da bi se naša zavzetost odražala v dobrem
znanju naših dijakov.
Sonja Salobir Lindsay, vodja aktiva
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NEMŠKI JEZIK
Članice aktiva: Božidara Grafenauer Stane, Tatjana
Ivšek, Greta Jenček, Marija Sodin
»Kdor obvlada samo osnove tujega jezika, uživa bolj kot tisti, ki
ga dobro obvlada. Užitki pripadajo tistim, ki stvari obvladajo na
pol.«
Friedrich Nietzsche

Na začetku šolskega leta smo izdelale načrt dela strokovnega aktiva in letne priprave. Redno smo se sestajale na sestankih aktivov, kjer smo sproti pregledovale
realizacijo predelane snovi, poročale o seminarjih in si
svetovale pri težavah.
Marjetka Marko in Tatjana Ivšek se udeležujeta tudi seminarjev za Nemško jezikovno diplomo.
Pri poučevanju nemščine se želimo približati in prilagoditi sodobnim zahtevam delovnega trga, zato je v
prenovljenem programu ekonomski tehnik integriran jezik stroke.
V aktivu se tudi medpredmetno povezujemo,
septembra pa smo v sodelovanju z aktivom angleškega jezika obeležili dan jezikov. Predstavili smo se na
dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu.
Dijaki so se udeležili bralnega tekmovanja in šolskega ter državnega tekmovanja iz nemškega jezika. Že
enajsto leto pa najboljši dijaki opravljajo mednarodno priznano Nemško jezikovno diplomo.
Dijake želimo spodbujati k učenju nemščine, saj jim znanje tega jezika odpira nove poti v poklicnem in
vsakdanjem življenju.
Za zanimivost še podatek: pol milijarde državljanov Evropske unije v 27 državah članicah govori 23 uradnih jezikov. Nemščina je najbolj razširjen prvi jezik in ima približno 90 milijonov naravnih govorcev. Sledijo ji angleščina, francoščina in italijanščina.
							
Tatjana Ivšek, vodja aktiva
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA
Izpit iz Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprachdiplom, Niveau B2/C1) izvajamo na naši šoli že enajsto leto.
V letošnjem šolskem letu so izpit v celoti opravili trije kandidati. Ena kandidatka ni opravila pisne komunikacije, vendar je dobila uradno potrdilo o opravljenih spretnostih.
Na izpitu se preverja bralno in slušno razumevanje, pisno komunikacijo ter ustni del, ki je sestavljen iz
predstavitve projektne naloge in razprave na neznano temo.
Dijake sta na izpit pripravljali profesorici Marjeta Marko in Tatjana
Ivšek.
Ta izpit je namenjen dijakinjam in dijakom, ki so v znanju nemščine
dobro podkovani.
NJD pridobijo dijaki dokazilo Konference Ministrstva za kulturo ZR
Nemčije o aktivnem znanju nemškega jezika in odprta jim je pot za
študij na nemško govorečih univerzah v Nemčiji in Avstriji. Predvsem
pa ta diploma predstavlja veliko prednost pri prijavi na delovno mesto doma ali v tujini.
Letošnja slavnostna podelitev diplom je bila 25. maja 2011 pri veleposlaniku ZR Nemčije v Sloveniji, gospodu Wernerju Burkartu, v
njegovi rezidenci v Ljubljani. Navzoči so bili tudi koordinator in svetovalec za nemški jezik, gospod Reinhard Zühlke, ravnatelji, programski učitelji in predstavniki nemškega
veleposlaništva.
Dijak Srednje ekonomske šole Celje, Robert Urankar, je opravil vse spretnosti na najvišjem nivoju
C1.
Izpit sta opravili tudi dijakinji Gimnazije Celje-Center, Doroteja Anderlič in Nina Pušnik.
Sonja Kugonič iz Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko je prejela potrdilo o opravljenih
delih.
Vsem dobitnikom diplom iskreno čestitamo!
							
Tatjana Ivšek, mentorica
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MATEMATIKA
Člani aktiva: Andreja Leskovar, Natalija Krofl Kroflič, Marko Kubale, Darja Ostruh, Marija Ravnak Cafuta
V aktivu smo na začetku šolskega leta izdelali načrt dela in letne priprave. V okviru izobraževalnega načrta
smo se udeležili seminarjev. V naše delo smo skušali vnesti čim več novosti, ki bi popestrile pouk in pripeljale do boljših učnih rezultatov. Največkrat je šlo za uporabo računalnika pri pouku in za medpredmetno
povezovanje.
Kot vsako leto smo se člani aktiva tudi letos udeleževali različnih seminarjev, srečanj študijskih skupin in
ostalih strokovnih izobraževanj, saj znanja nikoli ni dovolj.
Svetovalne ure za dijake so postale stalnica našega dela in upamo, da z individualnim načinom dela dijaki
bolje obvladajo snov.
V marcu smo izvedli šolsko matematično tekmovanje, najboljše uvrščeni dijaki so se udeležili regijskega
tekmovanja. V aprilu smo organizirali 11. državno tekmovanje iz matematike.
Člani aktiva delujemo na različnih področjih:
predstavili smo se na dnevu odprtih vrat in na informativnem dnevu, vsi člani smo aktivni v programskem
učiteljskem zboru,
Marija Ravnak Cafuta je predsednica Sveta šole, zunanja ocenjevalka na SM iz matematike,
Andreja Leskovar je vodja šolskega projektnega tima za medpredmetne in kurikularne povezave (ŠPT),
kot vodja e-šolstva tudi članica šolskega razvojnega tima za posodabljanje gimnazij (ŠRT), članica državne
komisije za matematična tekmovanja, vodja Inovacijskega projekta, zunanja ocenjevalka na SM iz matematike,
Darja Ostruh sodeluje v komisiji za dodeljevanje statusov, je tudi članica šolskega razvojnega tima za
posodabljanje gimnazij (ŠRT),
Marko Kubale je član šolskega projektnega tima za kritično mišljenje in je mentor šahovskega krožka ter
zunanji ocenjevalec na SM iz matematike,.
V tem letu se nam je priključila tudi Natalija Krofl Kroflič.
Čeprav je matematika za veliko dijakov težak predmet, menimo, da so lahko z rednim obiskom in sodelovanjem v šoli ter rednim delom doma tudi na tem področju uspešni.
Andreja Leskovar, vodja aktiva
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KEMIJA IN BIOLOGIJA
Članice aktiva: Blažka Dolinšek, Darinka Prislan, Polona Turnšek, Milena Zupan Berk
Članice aktiva smo na začetku šolskega leta izdelale načrt dela strokovnega aktiva. Pripravile in osvežile
smo letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo in potrdile ter uskladile kriterije ocenjevanja. Redno
smo se sestajale na sestankih aktiva, na katerih smo se sprotno podrobno dogovarjale o izvrševanju obveznosti, ki smo si jih zastavile na začetku šolskega leta. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja smo
analizirale učno uspešnost dijakov ter za negativne dijake prirpavile osebne izobraževalne načrte.
Prav tako smo tesno sodelovale tudi z drugimi strokovnimi aktivi na šoli in z vodstvom šole.
Udeležile smo se rednih strokovnih izpopolnjevanj in predstavitve novih, posodobljenih učbenikov, vendar zaenkrat ne načrtujemo bistvenih sprememb.
Z dijaki smo se aktivno vključile v pripravo in izvedbo dneva odprtih vrat in tudi informativnega dne,
sooblikovale smo projektne dneve in dan humanizacije za prve letnike oz. obvezne izbirne vsebine. V
okviru jesenskih obveznih izbirnih vsebin sta profesorici Milena Zupan Berk in Darinka Prislan organizirali
naravoslovno ekskurzijo za prve letnike ekonomske gimnazije. Dijaki so obiskali Reaktorski center v Podgorici pri Ljubljani, Prirodoslovni muzej in Botanični vrt. Na podlagi ekskurzije so pripravili tudi zagovore
referatnih poročil pri biologiji.
Blažka Dolinšek in Darinka Prislan sta sodelovali pri izvedbi projektnega dne z delavnico »Ognjič kot vsestranski zdravilec«.
V tem šolskem letu je pod vodstvom Blažke Dolinšek potekal zeliščarski krožek, v okviru katerega je bila
pripravljena tudi razstava zelišč in izdelkov ter predavanje zunanje sodelavke.
Darinka Prislan je za učiteljski zbor pripravila predstavitev osebnega izobraževalnega načrta (OIN) za dijake s težavami pri učnem uspehu.
Polona Turnšek je skupaj z Marijo Kolenc v okviru projekta »Zdrava šola« po zastavljenem načrtu izvedla
zdravstveno-vzgojne vsebine ter razširjene dejavnosti na področju »Vzgoje za mir in nenasilje« ter »Zdrav
način življenja«.
V okviru posodobitve učnih načrtov za gimnazije pa sva Darinka Prislan in Polona Turnšek izvedli medpredmetne povezave pri določenih učnih vsebinah.
S koncem koledarskega leta pa se je kot članica našega aktiva upokojila dolgoletna sodelavka Milena Zupan Berk, ki se ji zahvaljujemo za vse njeno strokovno delo in pomoč pri izvedbi vseh vsebin ter dejavnosti
in tudi za njeno prijateljsko življenjsko naravnanost.
Polona Turnšek, vodja aktiva
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ŠPORTNA VZGOJA
Člani aktiva: Marjeta Brežnik, Alja Dečman Stišovič, Svitomir Jožef Švegl, Katja Vidmar Lazar, Mateja
Volk
V tem šolskem letu smo v aktivu športne vzgoje izvedli medrazredna tekmovanja v košarki in malem nogometu za dijake ter v odbojki za dekleta. Udeležili smo se vseh razpisanih področnih tekmovanj, na katerih smo dosegli lepe uspehe. Organizirali smo tri športne dneve; atletiko, zimski športni dan in pohod,
ki smo ga izvedli kot medpredmetno povezavo. Prehodili smo tri različne kulturne poti. Gimnazijci prvega
letnika so raziskovali Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in hodili po poteh, po katerih je hodil Valvasor, drugi letniki so na Gorenjskem obiskali rojstne hiše Franceta Prešerna, Frana Saleškega Finžgarja in Matije
Čopa, tretji letniki gimnazije in tehnika pa so prehodili Kosovelovo pot v Sežani. Dijaki prvega in drugega
letnika ekonomski tehnik so odšli na Šmohor.
V okviru PIV smo izvedli tečaj alpskega smučanja in deskanja ter športni tabor v Bohinju. Tako smo poleg
klasičnih športnih vsebin dijakom ponudili še plezanje, kolesarjenje in veslanje.
Udeleževali smo se seminarjev in študijskih skupin z aktualno vsebino ter tako pridobivali nova znanja za
lažje in boljše delo z dijaki.
Da smo zadeve gladko izpeljali in realizirali, smo se redno sestajali na sestankih in sproti reševali probleme.
Katja Vidmar Lazar, vodja aktiva
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SOCIOLOGIJA IN PSIHOLOGIJA
Članice aktiva: Jolanda Cerovšek, Terezija Drešček, Zvezdana Ritovšek
Delo v razredih je bilo usklajeno z učnim načrtom. Sociologija je potekala v 3. letniku programa ekonomski tehnik in v 3. letniku programa ekonomska gimnazija, psihologija pa v 2. letniku programa ekonomska
gimnazija in v 4. letniku programa ekonomski tehnik. Oba predmeta smo poučevali kot izbirni predmet na
maturi, in sicer v programu ekonomska gimnazija in v programu maturitetni tečaj.
Članice aktiva smo se v začetku šolskega leta dogovorile o skupnih kriterijih ustnega in pisnega ocenjevanja v posameznih programih, skozi leto pa smo pregledovale realizacijo učnih vsebin in učni uspeh po
oddelkih ter programih. Razpravljale smo o novih pristopih k poučevanju in iskale načine za spodbujanje
aktivnejše vloge dijakov. V okviru medpredmetnega povezovanja smo povezale psihologijo z biologijo in
angleščino, v okviru izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti pa izvedle predavanja in delavnice na temo
humanizacije in samopodobe.
Jolanda Cerovšek, vodja aktiva
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GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA
Članice aktiva: Zinka Drešček, Marjana Gajšek,
Maja Jerič, Marija Vodušek
Članice aktiva smo se v tem šolskem letu sestale
na več delovnih srečanjih, kjer smo se dogovorile o izvajanju letnega delovnega načrta, zasnovanega na začetku šolskega leta. Pripravile smo
letne priprave za program ekonomska gimnazija,
vključno z maturitetnim tečajem ter fine kurikule
za program ekonomski tehnik.
Dijaki vseh letnikov ekonomske gimnazije,
vključno z maturitetnim tečajem, so se udeležili enodnevnih ekskurzij, ki so obvezni del pouka
geografije in priprav na maturo. Odšli smo v Belo
krajino in na Goričko.
Dijaki prvih letnikov ekonomski tehnik so v okviru projektnih dni odšli na enodnevne ekskurzije po Celju
in v Velenjsko kotlino, dijaki drugih letnikov ekonomski tehnik pa v Luko Koper ter skupaj z gimnazijci tudi
na Goričko.
V okviru prostih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti so potekale eno- in večdnevne ekskurzije, npr. na
Dunaj in v Bratislavo, udeležile pa smo se tudi več učnih poti.
Skupaj z dijaki smo sodelovale na dnevu odprtih vrat, informativnem dnevu, tematskih razstavah, objavah
pomembnih zgodovinskih dogodkov na spletnih straneh šole in šolskem radiu, pri raziskovalnih nalogah
in drugih dejavnostih.
Dijaki 2. B razreda, Jana Kačič, Toni Valpatić in Anja Vran, so se udeležili srednješolskega tekmovanja mladih zgodovinarjev, ki je potekalo na Gimnaziji Škofja Loka. Prejeli so bronasto priznanje.
Članice aktiva smo sodelovale tudi v timskem poučevanju. Pri geografiji smo se povezovale z angleščino
(Turistična odprtost Afrike, Sudan), pri zgodovini pa z ekonomijo (Gospodarski cikli in krize), angleščino
(Vsakdanje življenje Rimljanov, Geografska odkritja, Vesoljska tekma v času hladne vojne) in slovenščino
(Zgodovinska tematika v Prešernovih Poezijah, Impresionizem, Cankar med politikom in književnikom).
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se udeležile strokovnega izpopolnjevanja iz obeh predmetov ter sodelovale pri delu študijskih skupin, profesorica Marija Vodušek pa je pripravila zanimivo potopisno predavanje s potepanja po prekrasni Sokotri.
Maja Jerič, vodja aktiva
41

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

INFORMATIKA IN POSLOVNA INFORMATIKA
Člani aktiva: Janko Cafuta, Marija Kolenc, Srečko Robek
V šolskem letu 2010/2011 smo na našem prvem delovnem sestanku v mesecu septembru sprejeli letni
načrt dela. Nato smo se sestajali redno, glede na trenutne potrebe in aktualne dogodke.
Člani aktiva se udeležujemo strokovnih izobraževanj, saj sta vzdrževanje in obnavljanje računalnikov nenehen proces, ki se nikoli ne zaključi. Letos se lahko pohvalimo z novimi računalniki v eni učilnici.
Srečko Robek, vodja aktiva
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EKONOMIJA IN PODJETNIŠTVO
Članice aktiva: Mirijam Drešček, Katja Fras Budna, Jana Kitanovski, Karmen Kranjec, Katja Teršek
Članice aktiva smo na začetku leta načrtovale delo skozi celo šolsko leto, ki
smo ga v celoti realizirale ter celo presegle.
V mesecu septembru smo na spletno stran šole dodali rubriko Zanimivosti iz teorije, kjer smo pripravili članek o knjigi Bogastvo narodov Adama
Smitha, ki smo jo Slovenci dobili v slovenskem prevodu z več kot 200-letno
zamudo. Ta dogodek smo obeležili tudi s plakatom ter razstavo.
V mesecu novembru smo ob dnevu varčevanja v avli šole obesili plakat ─
dan varčevanja – 31. oktober.
Prav tako smo v avlo obesili plakat z imeni in dosežki Nobelovih nagrajencev
za ekonomijo, članek o Nobelovih nagrajencih za ekonomijo pa objavili na
spletnih straneh šole. Za dan odprtih vrat smo se ustrezno pripravili s strokovno literaturo, prav tako
smo aktivno sodelovali na informativnem dnevu. Za dijake, ki so se med šolskim letom vpisovali v naš
program ekonomska gimnazija z drugih gimnazij, smo pripravili diferencialne izpite iz ekonomije.
V februarju smo organizirali šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije, naslednji mesec pa s tremi najuspešnejšimi dijaki odšli na državno tekmovanje iz znanja ekonomije v Radovljico.
Na tem tekmovanju sta bili Katja Teršek in Katja Fras Budna članici državne ocenjevalne komisije.
V okviru aktiva smo v aprilu ponovno sodelovali z Mladinskim centrom Celje na prireditvi Pomladni dan.
Katja Teršek je aktivno sodelovala v projektih Timsko poučevanje in Učenje učenja, prav tako je koordinatorka raziskovalne dejavnosti na šoli ter članica v občinski komisiji Mladi za Celje. Katja Fras Budna je
članica konzorcija v projektu Posodabljanje gimnazije in članica delovne skupine za ekonomijo v okviru
Šolskega razvojnega tima.
Naše delo je bilo poleg pedagoškega dela pestro tudi z drugimi spremljajočimi aktivnostmi.
Pri predmetu podjetništvo se zavedamo, da so dijaki lahko vir izjemnosti in zato imajo pri urah možnost
pridobiti veliko novega znanja in priložnosti, da svoje ideje izražajo na inovativen in kreativen način, še
zlasti v 3. letniku, ko izdelajo poslovni načrt in ustanovijo podjetje. Morda nekoč v realnem življenju te
zamisli tudi realizirajo. Poleg temeljnih strokovnih znanj razvijamo podjetne zamisli in pozitiven pristop k
življenju, k ciljem in tveganjem. Pomembna lastnost podjetnika je tudi poznavanje pravil lepega vedenja
in komuniciranja, zato smo tudi v tem šolskem letu izvedli delavnico Poslovno komuniciranje.
Katja Fras Budna, vodja aktiva
43

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

FINANČNO PODROČJE
Člani aktiva: Mirijam Drešček, Mateja Kapitler, Damjana Lovrenčič, Karmen
Kranjec, Irena Naraks, Janez Turnšek
V aktivu za finančno področje smo zbrani učitelji, ki v prenovljenem programu poučujemo vsebine modulov, katerih predpisani vsebinski sklopi pokrivajo zlasti področje financ, statistike, računovodstva, ekonomike podjetja,
in učitelji predmetov poslovna matematika, računovodstvo ter statistika po
starem programu.
V šolskem letu 2010/2011 smo se redno sestajali, sproti reševali težave oziroma preverjali izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Udeleževali smo se srečanj študijskih skupin in kot doslej na njih aktivno sodelovali pri soustvarjanju učnih
gradiv, pripravi na pouk in pri izobraževanju učiteljev.
Tudi v tem šolskem letu smo organizirali šolsko tekmovanje iz računovodstva in se z najboljšimi dijaki
udeležili državnega tekmovanja, kjer so se le-ti ponovno odlično odrezali.
Pri pouku statistike je bil poudarek na njeni uporabnosti pri izdelavi projektne naloge za poklicno maturo. Večina nalog vsebuje tudi tabelarične in grafične prikaze ter uporabo pokazateljev, ki se uporabljajo
v statistični analizi množičnih pojavov. Glede na to, da pouk statistike poteka v klasični učilnici, so dijaki
teoretična znanja koristno uporabili pri predmetu projektno delo, kjer so iskali statistične podatke na
spletnih straneh, računalniško oblikovali tabele in grafikone v programu Excel ter izračunavali strukturne
odstotke, indekse in srednje vrednosti. Tudi pri pouku poslovne matematike je prišlo do izraza medpredmetno povezovanje z matematiko in informatiko.
Sledili smo vsem novostim na področju stroke in jih sproti posredovali dijakom.
Člani aktiva smo vključeni v številne projekte: UNISVET, katerega namen je uvajanje novih izobraževalnih
programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, IPA, kjer se uvaja enotni kurikulum za
učna podjetja na Hrvaškem ..., sodelujemo pri delu in vodenju programskega učiteljskega zbora, v Centrali učnih podjetij Slovenije ..., kot mentorji pa smo tudi letos sodelovali pri oblikovanju tem za projektne
naloge za četrto izpitno enoto poklicne mature. 				
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UPRAVNO-GOSPODARSKO PODROČJE
Članice aktiva: Olga Iskra, Mateja Kapitler, Jana Kitanovski, Petra Tomšič
Pri upravnem poslovanju so dijaki v drugem letniku spoznali osnove pisarniškega poslovanja. V modulu
sodobno gospodarstvo so dijaki v prvem letniku spoznali osnove gospodarstva, v drugem letniku pa so
se seznanili z gospodarskimi družbami in pogodbami. Dijaki tretjega letnika pa so spoznali pojma država
in pravo.
Pri predmetu pravo so dijaki v četrtem letniku spoznali civilno, stvarno in oblikacijsko pravo; Dedno in
delovno pravo ter Upravni postopek.
V letošnjem šolskem letu smo gospodarsko poslovanje v četrtem letniku še zadnjič izvajali po starem
programu.
Članice aktiva smo sodelovale pri pripravi in izvedbi OVI in PIV, in sicer:
• Olga Iskra je sodelovala pri izvedbi prostoizbirnih vsebin, in sicer Obvladovanje tipkovnice in Rdeči
križ.
• Petra Tomšič je v okviru OIV sodelovala pri strokovnem ogledu Upravne enote Celje za tretje letnike
programa ekonomski tehnik in pri prostoizbirnih vsebinah pri predavanju na temo Evropska unija za
druge letnike gimnazije.
Članice aktiva so se udeležile tudi sestankov študijske skupine.
S predstavitvijo predmeta upravno poslovanje smo se vključili v pripravo na dan odprtih vrat in na informativni dan. Pri predstavitvi predmeta so z veseljem sodelovali dijaki 3. A razreda.
Olga Iskra, vodja aktiva
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PRAKTIČNI POUK
Člani aktiva: Janko Cafuta, Olga Iskra, Irena Naraks, Jana Kitanovski, Marija Kolenc, Karmen Kranjec,
Irena Naraks, Janez Turnšek
POSLOVANJE PODJETIJ
Poučevali so: Irena Naraks, Janez Turnšek, Olga Iskra in Jana Kitanovski
V prvem letniku so dijaki spoznali osnove prodajne pogodbe (nabava, prodaja, tržno komuniciranje), v
drugem letniku pa temelje managementa (vodenje, organizacija in upravljanje s človeškimi viri).
V okviru modula poslovanje podjetij so v tem šolskem letu delovala tri učna podjetja. Tudi dijaki, ki so bili
vpisani v poklicni tečaj, so ustanovili učno podjetje. Poleg spodbujanja medsebojnega poslovanja med
učnimi podjetji v Sloveniji smo posebno pozornost namenili vključevanju učnih podjetij v mednarodno
okolje v okviru mreže EUROPEN. Učna podjetja so se aktivno vključevala tudi v promocijske aktivnosti
šole, vsa pa so se predstavila na dnevu odprtih vrat 11. 11. 2010. Zavod RS za zaposlovanje in Celjski
sejem sta organizirala 2. festival izobraževanja in zaposlovanja, ki je potekal v prostorih Celjskega sejma
12. januarja 2011. V okviru predstavitve šole smo predstavili tudi učno podjetje. Kot metodo pridobivanja
kompetenc po načelu »learning by doing« smo učno podjetje vključili tudi na informativnem dnevu 11.
2. 2011.
Na 6. mednarodnem sejmu učnih podjetij 2. 2. 2011 v dvorani Golovec se je na samostojni stojnici predstavilo učno podjetje Zeus d. o. o. Vsi ostali dijaki tretjega letnika programa ekonomski tehnik pa so bili
aktivno vključeni pri poslovnih srečanjih in kot osebje na sejmu. V okviru projekta UNISVET so se dijaki
učnega podjetja Zeus predstavili na festivalu SKREIRAJ SE, ki je potekal 5. 5. 2011 na ploščadi pred GZS v
Ljubljani. S svojimi promocijskimi akcijami se je predstavilo triinpetdeset srednjih šol iz celotne Slovenije.
Z dijaki drugega letnika smo v sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico 7. in 9. 6. 2011 pripravili podjetniške delavnice s poudarkom na pripravi poslovnega načrta.
PROJEKTNO DELO
Poučevali sta: Jana Kitanovski, Irena Naraks
Projektno delo je potekalo po ustaljenem sistemu kot pretekla leta. Dijaki so pridobili praktična znanja, ki
so jim koristila pri izdelavi projektne naloge za poklicno maturo. V prvem polletju so v skupinah po dva do
štiri izdelovali projektno nalogo z vsebino, ki so jo poljubno izbrali, morala pa je biti aktualna in zanimiva,
da je pritegnila tako avtorje (in tako vzbudila njihovo ustvarjalnost) kot tudi poslušalce pri končni predstavitvi. V drugem polletju so dijaki prav tako v skupinah sestavljali poslovni načrt »svojega« podjetja.
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POSLOVNI PROJEKTI
Poučevali so: Olga Iskra, Marija Kolenc, Karmen Kranjec in Jana Kitanovski
Poučevanje Poslovni projekti – IKT ─ je potekalo v štirih tematskih sklopih: 1. in 2. – strojepisje z obdelavo
poslovnih dopisov, 3. in 4. – informatika. Dijaki drugega letnika so se v prvem polletju naučili sestaviti
dispozicijo, nato pa so oblikovali seminarsko nalogo z zagovorom. V drugem polletju so izdelovali poslovni
načrt in na ta način pridobili veliko uporabnega znanja kot tudi izkušenj za nadaljnje šolanje.
Med šolskim letom smo delo usklajevali sproti in poskrbeli za uvedbo novosti pri poučevanju.
POSLOVNA INFORMATIKA
Poučevala sta: Marija Kolenc in Janko Cafuta
Poslovna informatika je potekala po ustaljenem sistemu kot pretekla leta. Dijaki so pridobili praktična
računalniška znanja, ki jim bodo koristila pri izdelavi projektnih nalog. Pri predmetu poslovna informatika
smo spodbujali dijake k aktivnemu spoznavanju, preizkusu in pripravi nastavitve operacijskega sistema
nove generacije s poudarkom na novejših programskih paketih (Office 2007 in 2010). Dijaki so se naučili
samostojno izdelati tabelo z zahtevnejšimi funkcijami in formulami ter rezultate grafično predstaviti,
spoznali so tudi HTML-kodo in samostojno izdelali svojo spletno stran.
Janez Turnšek, vodja aktiva

Učno podjetje Zeus d. o. o. so je skozi celo
šolsko leto aktivno vključevalo v promocijo šole. Ena od tovrstnih aktivnosti je potekala v okviru 2. festivala izobraževanja
in zaposlovanja, ki je bil v prostorih Celjskega sejma 12. januarja 2011.
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V šolskem letu 2010/2011 smo na šoli izdelali dve raziskovalni nalogi. Jakob Pečnik in Andraž Podvez iz 3. G sta pod
mentorstvom Matevža Goršiča napisala nalogo z naslovom
Razvoj rocka v Sloveniji, Špela Terglav iz 1. E z mentoricama
Polono Turnšek in Matejo Volk pa nalogo Potapljanje kot
športna aktivnost v skrbi za zavest in ohranitev morskega
ekosistema.
Nalogi so dijaki predstavili na prireditvi Mladi za Celje, obe
sta bili uvrščeni v drugo skupino.
Katja Teršek, koordinatorica

TEKMOVANJA V ZNANJU
12. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ EKONOMIJE

24. 3. 2011 so na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica že tretjič organizirali državno tekmovanje
iz znanja ekonomije.
Našo šolo so zastopali trije dijaki iz ekonomske gimnazije: Silvija Pavčnik in Klara Boršič iz 4. G razreda pod
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mentorstvom profesorice Katje Fras Budna ter Tomaž Jerebic iz 4. E razreda pod mentorstvom profesorice
Katje Teršek.
Silvija Pavčnik se je najbolje uvrstila in osvojila srebrno priznanje. Klara Boršič je zasedla sedemnajsto,
Tomaž Jerebic pa sedemindvajseto mesto.
Žal nam je, da se za tekmovanje niso opogumili naši dijaki iz programa ekonomski tehnik.
Opazili smo, da je bilo letos manj prijavljenih tekmovalcev, saj so dijaki v četrtem letniku zelo obremenjeni z učenjem in pripravami na maturo.
							

Katja Fras Budna, vodja aktiva

11. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA DIJAKE SREDNJIH TEHNIŠKIH IN STROKOVNIH TER
SREDNJIH POKLICNIH ŠOL
Tudi letos so se naši dijaki udeležili različnih matematičnih tekmovanj tako na šoli kot zunaj nje. Vsa
šolska tekmovanja so potekala pod nadzorom tekmovalne komisije, ki so jo sestavljali učitelji aktiva matematike na šoli.
Vsem dijakom čestitamo za dosežene rezultate.
Srednja ekonomska šola Celje in Srednja šola za gostinstvo in turizem sta bili v soboto, 16. aprila 2011,
gostiteljici letos že 11. državnega tekmovanja iz matematike za dijake srednjih tehniških in strokovnih ter
srednjih poklicnih šol.
Tekmovanja se je udeležilo 144 dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol ter 68 dijakov srednjih poklicnih šol, ki so na izbirnih regijskih tekmovanjih dosegli najboljše rezultate.
Zavidanja vredno število sodelujočih dijakov priča o dobrem delu mentorjev in ravnateljev, ki v času krize vrednot in ekonomske krize še vedno uspejo navdušiti in omogočiti dijakom dokazovanje z znanjem.
Vsem dijakom, ki so sprejeli znanje kot vrednoto, naj iskreno čestitam.
Ob tej priložnosti bi se zahvalila dijakom in dijakinjam obeh šol gostiteljic ter sodelujočim učiteljem, ki so
imeli zelo pomembno vlogo pri izvedbi tekmovanja.
Andreja Leskovar, organizatorica
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA

V petek, 1. 4. 2011, je bilo v Murski Soboti 13. državno tekmovanje v znanju računovodstva, na katerem
so sodelovali tudi naši dijaki, ki so se na šolskem tekmovanju uvrstili na prvi dve mesti na osnovnem in
višjem nivoju.
Na osnovnem nivoju sta tekmovala Aleksander Vnučec iz 2. B, ki je prejel bronasto priznanje, in
Medina Bajrić iz 2. A, ki je prejela srebrno priznanje.
Na višjem nivoju sta tekmovali Barbara Špegelj in Maja Bračun iz 4. A. Maja Bračun je prejela srebrno priznanje, Barbara Špegelj pa se je uvrstila na tretje mesto in prejela zlato priznanje ter denarno nagrado
Zveze računovodij, finačnikov in revizorjev Slovenije.
Slavnostna podelitev zlatega priznanja in nagrade Barbari Špegelj je bila 21. aprila 2011 v Ljubljani na
sedežu Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Za lepo uvrstitev vsem iskrene čestitke.
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BRALNO TEKMOVANJE BOOKWORM
V šolskem letu 2010/2011 so se dijaki naše šole udeležili bralnega tekmovanja iz angleškega jezika Bookworm. Prebrati so morali eno, dve ali tri knjige in rešiti test. Vsi, ki so prebrali vse tri knjige in pravilno
odgovorili na vsaj 90% vprašanj, so prejeli posebna priznanja Centra Oxford in dva darilna bona za popust
na nakup v knjigarni Center Oxford. Sodelovali so naslednji dijaki:
1. B ekonomski tehnik
Rok Žagar
1. G ekonomska gimnazija
Lučka Višnar – priznanje
Katarina Podbevšek – priznanje
Lovro Planinšek – priznanje
Aleksandra Jančič
Rožle Strah
2. E ekonomska gimnazija
Rudi Zupanc
Tamara Zamernik
Jaka Blatnik
Primož Erjavec

3. G ekonomska gimnazija
Nejc Hrnčič – posebno priznanje
Josip Mijatović – posebno priznanje
Jakop Aleš – posebno priznanje
Tina Jelen – posebno priznanje
Petra Gračnar – posebno priznanje
Petra Tekavc – posebno priznanje
Anja Ojsteršek – posebno priznanje
Lea Potokar – posebno priznanje
Jernej Kolšek – posebno priznanje
Tjaša Gerčar – posebno priznanje
Andraž Podvez – priznanje
Urban Rebeušek

Sonja Salobir Lindsay, mentorica
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA
13. 1. 2011 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz nemškega jezika.
Bronasto priznanje sta prejela Primož Erjavec, 2. E in Demian Florian Weisheit, 3. G.
Demian Weisheit se je uvrstil tudi na državno tekmovanje iz nemškega jezika, ki je potekalo 15. 2. 2011 na Srednji ekonomski šoli v Mariboru, in osvojil
zlato priznanje. Zlata priznanja so podelili 20. 5. 2011 na Gimnaziji Ptuj.
Tatjana Ivšek, vodja aktiva

BRALNA ZNAČKA IZ NEMŠKEGA JEZIKA
V marcu je na šoli potekalo tekmovanje za bralno značko iz nemškega jezika EPI Lesepreis 2011.
Zlato priznanje so prejeli:
Mark Malis, 1. E
Anja Vran, 2. B
Anesa Jahiri, 2. B
Jasmina Brčina, 2. F
Andrea Jošt, 3. F.
Priznanje za sodelovanje je prejela Barbara Marzidovšek, 2. F.
Dijaki 2. letnika so pokazali poznavanja vsebine prebranih knjig Mord im grand hotel in Verfolgung in
münchen.
Dijaki 3. letnika so prebrali knjigi Tödlicher cocktail in Freude, liebe, angst, dijaki 1. letnika pa knjigi Der
fluch der mumie in Die nachbarn.
Za uspešno reševanje nalog dijakom iskreno čestitamo in želimo, da bi še naprej radi prebirali knjige v
nemškem jeziku in se udeleževali bralnih tekmovanj.
Božidara Grafenauer Stane, mentorica
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
KRONOLOŠKI PREGLED V ŠOLSKEM LETU 2010/2011
SEPTEMBER 2010
8. 9.		
Odbojka na mivki dijakinje – polfinale v Zrkovcih
15. 9.		
Srečanje ekonomskih šol Slovenije v Slovenj Gradcu
29. 9.		
Atletika – področno ekipno prvenstvo
OKTOBER 2010
4. 10.		
Atletika - športni dan
NOVEMBER 2010
4. 11.		
Rokomet dijakinje – področno prvenstvo
9. 11.		
Rokomet dijaki – področno prvenstvo
DECEMBER 2010
6. 12.		
Košarka dijaki – področno prvenstvo
7. 12.		
Košarka dijakinje - področno prvenstvo
21. 12.		
Božični medrazredni turnir v odbojki za dijakinje
22. 12.		
Božični medrazredni turnir v košarki za dijake, Medrazredno tekmovanje malem
nogometu za dijake
JANUAR 2011
10. 1.		
Odbojka dijaki - področno prvenstvo
12. 1.		
Odbojka dijakinje - področno prvenstvo
26. 1.		
Državno prvenstvo v športnem plezanju
FEBRUAR 2011
5. 2.		
Nogomet dijakinje - področno prvenstvo
10. 2.		
Državno prvenstvo v JUDU
12. 2. 		
Državno prvenstvo v streljanju z zračno puško
14. 2.		
Nogomet dijaki - področno prvenstvo
15. 2.		
Zimski športni dan za 1. in 2. letnike
16. 2.		
Zimski športni dan za 3. in 4. Letnike
MAREC 2011
2. 3.		
Košarka za dijakinje – polfinale državnega prvenstva
10. 3.		
PIV – alpsko smučanje in deskanje na snegu
24. 3.		
Državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju
31. 3.		
Finale medrazrednega tekmovanja v malem nogometu
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APRIL 2011
6.-8. 4		
40. 4.		
MAJ 2011
7. 5.		
13. 5.		
17. 5.		
JUNIJ 2011
3. 6.		
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PIV Športni tabor v Bohinju
Kros
Športni dan – pohod po kulturnih poteh (medpredmetna povezava)
Šolski plesni festival
Atletika – posamezno - področno prvenstvo
Odbojka na mivki

ŠPORTNO SREČANJE DIJAKOV SREDNJE EKONOMSKIH ŠOL
V SLOVENJ GRADCU
Ob 50. Obletnici Srednje ekonomske šole v Slovenj Gradcu, je bila naša šola v sredo, 15. 9. 2010, povabljena na športno srečanje vseh ekonomskih šol Slovenije. Srečanja smo se udeležili z dvema ekipama. Dijakinje so nastopale v odbojki in zasedle 3. mesto, dijaki pa so v malem nogometu igrali v finalu in izgubili
po streljanju 6 metrovk . Med 19. ekipami so osvojili odlično 2. mesto. Nogometno ekipo so sestavljali:
Žiga Šafran 4. F, Rok Poteko 4. E, Arman Ramič 4. E, Urban Potočnik 4. E, Manuel Vedra 3. E, Aljaž Lukanc
3. E, Benjamin Verbič 3. F in Miha Likovič 3. b. Čestitamo!
Mateja Volk, Katja Vidmar Lazar, mentorici
ROKOMET – DIJAKI
OBČINSKO IN PODROČNO PRVENSTVO – PREDTEKMOVANJE
Športna dvorana »Golovec« Celje, torek, 9. 11. 2010.
Naši dijaki so v svoji skupini osvojili 2. mesto.
V končni razvrstitvi so naši dijaki od desetih ekip osvojili solidno 5. mesto.
Igralci:
Matic Kovačič, 3. F, Domen Grudnik, 2. G,(vratarja), Domen Ločičnik, 4. A, Lucijan Fižuleto, 2. G, Tilen Kodrin, 1. A, Matej Fistrovič, 2. G, Žiga Stopar, 2. B, Benjamin Podlesnik, 2. B, Vid Kavčič, 1. G, Žan Dobršek,
1. G, Marko Rakič, 1. G, Tim Topolovec, 1. F, Vid Korošec, 1. F.
Svitomir Jožef Švegl, mentor
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ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU
DRŽAVNO PRVENSTVO V VELESLALOMU - ROGLA, ČETRTEK, 24. 3. 2011
Državnega prvenstva smo se udeležili s štirimi alpskimi smučarji
in eno deskarko na snegu.
Za našo šolo so v alpskem smučanju v skupini nekategoriziranih
tekmovali: Pavel Virant, 3. G, Sebastjan Jager, 3. G, Kristijan Pečnik-Škrubej, 3. G. V skupini kategoriziranih tekmovalcev pa je
tekmoval Rok Žagar, 1. A.
Ponovno se je najbolje izkazal Rok Žagar s 7. mestom v skupini
mlajših kategoriziranih tekmovalcev. V skupini nekategoriziranih pa je bil z 8. mestom najboljši Kristijan Pečnik-Škrubej, 3. G.
Odlično uvrstitev je s 1. mestom in zlato medaljo dosegla Nika
Stipić, 3. F, v kategoriji starejših nekategoriziranih deskark na
snegu.
Čestitamo!
							

Svitomir Jožef Švegl, mentor

ATLETIKA
Na občinskem in področnem prvenstvu v atletiki za posameznike, ki je bilo v sredo, 18. 05. 2011, na ADK
Celje je tekmovalo 8 dijakov. Matevž Majcen, 4. B, je v finalu suvanja krogle osvojil zlato medaljo z rezultatom 13,48 m in se tako uvrstil v finale državnega prvenstva. Prav tako je odlično tekmoval v suvanju
krogle Goran Zorič, 2. G, ki je dosegel 3. mesto z rezultatom 12,51 m. Solidno 5. mesto je še dosegel Jaka
Blatnik, 2. E, v finalnem teku na 100 m z rezultatom 12.06.
Viden rezultat pri dijakinjah je dosegla Amadeja Knez, 2. E, ki je v skoku v daljino dosegla 5. mesto z rezultatom 4. 15 m.
Svitomir Jožef Švegl, Mateja Volk, mentorja
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MALI NOGOMET - DIJAKINJE
PODROČNO PRVENSTVO : PREDTEKMOVANJE
2. 2. 2011
SKUPINA B:
G.CENTER : SEŠ
SEŠ : LAVA

3:2
1:3

KONČNI VRSTNI RED:
1. LAVA
2. CENTER
3. SEŠ
4. I. GIMNAZIJA

EKIPA SEŠ:  Iva Škedelj, 1. G, Nataša Ljepoja, 1. B, Katarina Videc,
1. G, Sara Plahuta, 1. F, Urška
Pupčevič, 1. G, Katja Vidmar
Lazar

ODBOJKA NA MIVKI – DIJAKI IN DIJAKINJE
PREDTEKMOVANJE:
Dijakinje in dijaki so v svojih skupinah dosegli 1.
mesto in se uvrstili v finale področnega prvenstva.
FINALE:
Dijakinje
SEŠ : I. GIM 1 : 2
SEŠ : SŠSDL 2 : 0
Osvojile so 2. mesto na področnem prvenstvu in
se uvrstile na državno četrtfinale, ki bo septembra
2011.
Dijaki
SEŠ : SŠSDL			
0:2
SEŠ : ŠC (STROJNA)		
0:2
Na koncu je bila ekipa SEŠ na 4. mestu.

PODROČNO PRVENSTVO SŠ V ODBOJKI
– DIJAKINJE
PREDTEKMOVANJE – 12. 1. 2011
SKUPINA A
I. GIM. : SEŠ 2 : 0
PKŠ : SEŠ
1:2
KONČNI VRSTNI RED:
5. mesto – SEŠ

Alja Dečman Stišovič,
Katja Vidmar Lazar,
mentorici
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STRELJANJE S SERIJSKIM ZRAČNIM OROŽJEM
10. mesto
DRŽAVNO PRVENSTVO SŠ:
Ljubljana, 12. februar 2011
		
		
Marjeta Brežnik, mentorica

JUDO
DRŽAVNO PRVENSTVO SŠ – KOPER,
10. FEBRUAR 2011
Našo šolo sta zastopala Primož Erjavec, 2. E, in Jaša
Veler, 1. B, ki je osvojil 7. mesto.

Primož Erjavec, 2. E.

			

Marjeta Brežnik, mentorica

KOŠARKA
PODROČNO PRVENSTVO SŠ (7. 12. in 14. 12. 2010)
Ekipa dijakinj je na področnem prvenstvu zasedla
2. mesto in se tako uvrstila v četrtfinale DP, ki pa ni
bilo odigrano zaradi večjega števila odpovedi ekip.
Skupaj s I. gimnazijo v Celju smo se tako neposredno uvrstili v polfinale DP, ki je bilo 2. marca 2011
v Murski Soboti v organizaciji Gimnazije Murska Sobota. Skupno so dekleta zasedla 11. mesto v državi, kar je velik uspeh. Čestitamo! Dijaki so le za las
zgrešili četrtfinale, saj so na področnem tekmovanju v hudi konkurenci zasedli 3. mesto.
Stojijo z leve: Urša Svetič, 3.
B,  Jelica Petrovič,  2. G, Nika
							
Dimec, 3. B. Čepijo z leve:
Urška Gaberšek , 2. E,  Nina
Vodeb,  3. F, Nataša Ljepoja,  
1. B, Špela Terglav, 1. E
(manjka: Tadeja Pečnik, 2. E).

Stojijo z leve: Jernej Voglar, 1. E, Matija Jošt, 1. F, Žan Urbanija, 1. A, Alen
Pišek, 3. E, Žiga Dimec, 3. G, Uroš Polajžer, 4. F, Lovro Fižuleto, 3. G, Marjeta
Brežnik, prof. .Čepijo z leve: Sašo Kovačič, 3. E, Jernej Kolšek, 3. G, Luc Kanduti, 1. G, Aljaž Vodeb, 2. G, Aljoša Perišič,2. G, Domen Drobne, 2. F.

Marjeta Brežnik, mentorica
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PLES
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL – CELJE
13. maj 2011

Petra Tekavc, 3. G, in
Josip Mijatovič, 3. G.

		

V letošnjem šolskem letu smo
na Šolskem plesnem festivalu,
ki predstavlja DP srednjih šol,
sodelovali tudi mi. Festival
je potekal na Gimnaziji Celje
Center. Našo šolo sta zastopala Petra Tekavc, 3. G, ki je
tekmovala v kategoriji posamezno (hip hop) ter v paru z
Josipom Mijatovičem, 3. G. V
kategoriji »angleški valček«
sta osvojila odlično 5. mesto.
Marjeta Brežnik, mentorica

MEDRAZREDNA TEKMOVANJA
V letošnjem šolskem letu smo izvedli tekmovanje v
malem nogometu ter božična turnirja v košarki za
dijake ter odbojki za dijakinje.

Tekma za 1. mesto: 1. FG : 3. EF
4:2
(Gaberšek 2, Čonč, Orehov; Verbič 2)

Benjamin Verbič,
3. F – najboljši
strelec (17 golov).

Zmagovalci finala medrazrednega tekmovanja v malem nogometu – 1. FG

KOŠARKA – DIJAKI
22. december 2010
Na božičnem turnirju je sodelovalo 11 ekip.
Tekma za 3. mesto:		
4. A : 3. G
19 : 3
Tekma za 1. mesto:		
»21« : 4. F
5:6

MALI NOGOMET – DIJAKI
31. marec 2011
Sodelovalo je 10 ekip, ki so bile razdeljene v dve
skupini.
Finale:
Tekma za 3. mesto:		
4. E : 2. F
5:3
(Potočnik, Pobolšar 3, Ramič;Šmigoc 2, Markovič, Koželj)
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ODBOJKA – DIJAKINJE
21. december 2010
Na božičnem turnirju je sodelovalo 10 ekip.
Tekma za 3. mesto:
4. F : 2. E 1 : 2
Tekma za 1. mesto:
2. G : 4. F 2 : 1

ŠPORTNO PLEZANJE
DRŽAVNO PRVENSTVO SŠ –
LJUBLJANA, 26. januar 2011
TEKMA – B (nekategorizirani plezalci)
Matic Čakš , 3. F
7. MESTO

							
Zmagovalke turnirja

							
– 2. G.
							
		
Marjeta Brežnik, mentorica

Marjeta Brežnik, mentorica
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Izbirne vsebine in interesne dejavnosti smo izpeljali v dveh terminih. Dijakom smo ponudili vsebine, ki
so sestavni del učnih načrtov posameznih predmetov, ter programe, v katere se vključujejo prostovoljno.
Prvi termin smo izvedli v času od 19. 10. do 22. 10. 2010, drugi pa je potekal od 5. 4. do 8. 4. 2011. Posamezni programi so bili izvedeni tudi med šolskim letom. Programi, ki jih ponudimo dijakom, so objavljeni
v Katalogu OIV in PIV, izdamo pa ga v začetku šolskega leta. Zajema naslednja področja:
• vzgojne vsebine, zdravstvene, prvo pomoč, socialno delo
• kulturne vsebine
• delovno prakso, poslovno komuniciranje
• naravoslovne vsebine
• družboslovne vsebine, predavanja
• strokovne ekskurzije
• šport
• raziskovalno dejavnost
• knjižnična dejavnost.
V šolskem letu so dijaki izbirali med 32 različnimi programi.
Izvedli smo pet strokovnih ekskurzij v tujino: Dunaj-Bratislava, Beograd, Gradovi Južne Češke, Gardaland,
Zagreb in Plitvička jezera ter po Sloveniji: Bela krajina, Prekmurje in Ljubljana.
Dijaki so si ogledali balet Bajadera v Mariboru, gledališke predstave v Celju in Ljubljani ter filmske predstave, s potopisnimi predavanji pa so spoznavali Havaje in Peru.
Dijaki prvega letnika ekonomske gimnazije so opravili tečaj obvladovanja tipkovnice, dijaki ekonomskega
tehnika so izdelovali Mapo učnih dosežkov, v drugem letniku obeh programov so opravili tečaj prve pomoči, v prvem in drugem letniku so obravnavali zdravstveno-vzgojne vsebine, v tretjem letniku gimnazije
poslovno komuniciranje in državljansko kulturo, v tretjem letniku pa so bodoči ekonomski tehniki obiskali
Upravno enoto v Celju.
Na področju športa sta bili izvedeni šoli alpskega smučanja in deskanja ter športni tabor v Bohinju.
Na šoli sta celo šolsko leto potekala zeliščarski in šahovski krožek, izveden pa je bil tudi kratek tečaj francoskega jezika.
Precej dijakov se je vključilo v prostovoljno socialno delo in opravilo tečaj CPP.
Polovico OIV in PIV so lahko dijaki opravili z aktivnostmi v različnih dejavnostih izven šole.
Večino programov so vodili profesorji naše šole, pri izvedbi pa so nam pomagali tudi zunanji sodelavci.
Menim, da smo vsi skupaj prispevali k bolj prijazni šoli.
Mirijam Drešček, koordinatorica
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DRŽAVLJANSKA KULTURA
Dijaki tretjega letnika programa ekonomske gimnazije imajo v sklopu obveznih izbirnih vsebin tudi področje državljanske kulture.
V sklopu omenjenih vsebin se seznanjajo z osnovnimi postulati delovanja države kot so ozemlje, prebivalstvo, njena suverenost in organi oblasti.
Dijaki spoznavajo tudi osnove Ustave RS kot najvišjega pravnega akta v naši državi; spoznavajo državo
Slovenijo kot socialno, pravno in demokratično državo. Pri tem se soočajo s problemi, ki jih ponuja vsakdanje življenje in poskušajo povezovati omenjena dejstva s pravnimi in ustavnimi okvirji delovanja države.
Državljanska vzgoja je vzgoja, ki krepi domoljubje, omogoča mladim vpogled v institucionalizacijo družbe,
v kateri živijo, krepi zavedanje o pomenu strpnosti in dojemanje različnosti kot nekaj, kar ljudi povezuje in
ne kar jih razdvaja; omogoča dojemanje kulturne in politične pluralnosti kot tiste poti, ki prinaša sožitje,
mir in napredek.
Zvezdana RITOVŠEK, koordinatorica

HUMANIZACIJA ZA DIJAKE DRUGIH LETNIKOV PROGRAMOV EKONOMSKI TEHNIK
IN EKONOMSKA GIMNAZIJA
Dijaki drugega letnika so tudi v letošnjem šolskem letu imeli dejavnosti pod nazivom Humanizacija, ki so
del obveznih izbirnih vsebin.
V okviru omenjenega programa so najprej prisostvovali predstavitvam posameznih tematiziranih področij in skupaj s predavatelji imeli konstruktivno razpravo; predstavljene so jim bile vsebine s področij zgodovine, geografije, komunikologije ...
V drugem delu programskih vsebin so si ogledali mehiški film Brez imena, ki jim je omogočil vpogled v kulturno različno okolje, okolje mladinskih tolp, revščine, brezizhodnosti, kjer pa kljub temu živijo ljubezen,
strpnost, solidarnost in medsebojna pomoč, ki omogoči vsaj nekaterim začetek novega načina življenja.
Dijaki so o poteku omenjenih dejavnosti napisali poročila in v razgovoru z mentorico izrazili svoja videnja
in občutke o humanizacijskih vsebinah, zlasti pa o filmski predstavi.
          Zvezdana RITOVŠEK, koordinatorica
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SODOBNO KOMUNICIRANJE MED MLADIMI
V okviru humanizacije smo za 2. G ekonomske gimnazije izvedli delavnico Sodobno komuniciranje med
mladimi, kjer so dijaki spoznali nekaj osnovnih modelov komunikacije, značilnosti sporočila, motnje v
komunikaciji ter drugih teoretičnih izhodišč. Nato smo izpolnili spletno anketo in o njenih rezultatih razpravljali. Veliko pozornosti smo posvetili nenasilni komunikaciji, spletni komunikaciji, njenim prednostim
in pastem, netiketi in varnosti na spletu. Dotaknili smo se tudi najpopularnejših socialnih omrežij. Dijaki
so v skupinah raziskovali določeno temo, pripravili so predstavitve, jih objavili v spletni učilnici, nato pa
so o obravnavanih temah stekli živahni pogovori.
Greta Jenček, mentorica
OBVLADOVANJE TIPKOVNICE
Dijaki 1. letnika ekonomske gimnazije so se v okviru prostoizbirnih vsebin udeležili Obvladovanja tipkovnice in se v petnajstih urah naučili osnov desetprstnega slepega tipkanja v programu ASDF.
Racionalno zajeta snov je spodbudno vodila dijake, da so se po intenzivni metodi in v najkrajšem času
naučili desetprstnega tipkanja. Dijaki so imeli priložnost, da so se seznanili in naučili veščine tipkanja,
ki je nujno potrebna spretnost sodobnega človeka. Delo je potekalo v skupinah, dijaki pa so bili pri delu
zavzeti, saj se zavedajo, da jim veščina desetprstnega tipkanja omogoča hitrejše in natančnejše pisanje
različnih besedil. Izvajalke Obvladovanja tipkovnice smo bile Marija Kolenc, Ivana Skok in Olga ISKRA.
Olga ISKRA, organizatorica
ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU
Alpsko smučanje in deskanje na snegu smo izvedli na zimskem športnem dnevu v okviru PIV, udeležili pa
smo se tudi državnega prvenstva v veleslalomu.
Program slovenske šole alpskega smučanja – carving (zarezna tehnika) in deskanja na snegu smo organizirali v okviru PIV na smučiščih Rogle v četrtek, 10. 3. 2011.
Vodja, organizator in izvajalec programa je bil S. Jožef Švegl, prof., program deskanja na snegu pa je izvedel Žan Oblak, učitelj deskanja na snegu. Programa se je udeležilo 30 dijakov, od tega 18 alpskih smučarjev (12 fantov in 6 deklet) in 12 deskarjev (9 fantov in 3 dekleta).
Tekmovali smo na veleslalomski progi »Mašin žaga« s 17 vrati. Tekmovalo je 6 dijakov. Najboljši so bili:
Kristjan Pečnik Škrubej,3. G, s časom 25,17 sek., Žiga Srnec,3. B, s časom 27.80 sek., Sebastjan Jager s
časom 27.70 sek. in Pavel Virant s časom 27.89 sek. (oba 3. G).
Jožef Svitomir Švegl, organizator
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V SLOVENSKEM LJUDSKEM GLEDALIŠČU CELJE
Županova Micka in Antigona sta dve ženski dramski osebi, ki sta v letošnjem šolskem letu v Slovensko
ljudsko gledališče Celje privabili naše dijake.
Z Županovo Micko, ki je bila »lepa koker ena roža, dolga koker ena smreka, berhka koker en hrast …«, so
se družili 3. novembra 2010. Prvo slovensko komedijo Antona Tomaža Linharta je na celjski oder postavil
režiser Luka Martin Škof, vlogo brhke Micke pa je odigrala Pia Zemljič. Čeprav so ustvarjalci dogajanje postavili v sodoben čas, Linhartov humor ostaja živ še danes; prav tako pa jim je uspelo ohraniti aktualnost
teme in motivov. Sodobna Micka je na dijake napravila različne vtise, zagotovo pa je dosegla osnovni
namen komedije – nasmejati gledalca in ga razveseliti s srečnim koncem.
20. aprila 2011 so si dijaki naše šole ogledali uprizoritev Sofoklejeve tragedije Antigone (Pia Zemljič), ki
pravi »Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu!« Da stoji za besedami, dokaže s pokopom brata Polinejka
in tako pade v nemilost strica ter kralja Kreona (Renato Jenček). Ali ni mogoče v vsakem izmed nas prebujen upornik? V gledališče pa nismo hodili le v dopoldanskem času, ampak si je 6. januarja 2011 v okviru
PIV 29 dijakov ogledalo večerno predstavo gostujočega novogoriškega gledališča Obisk stare gospe. V
glavni vlogi je nastopila Milena Zupančič.
Po vsaki predstavi smo bili zadovoljni in obogateni z novimi umetniškimi vtisi ter izkušnjami.
Vesna Gubenšek Bezgovšek, organizatorica
SMRT TRGOVSKEGA POTNIKA IN DUOHTAR POD MUS!
Gledališka vzgoja v srednjih šolah je pomembna pri spoznavanju in oblikovanju posameznikovega odnosa do dramske umetnosti, gledališča kot institucije, maternega jezika in ne nazadnje narodne zavesti. V
okviru obveznih izbirnih vsebin si vsi dijaki šole ogledajo eno predstavo, navadno z repertoarja SLG Celje.
Tistim, ki radi gredo v gledališče, ponujamo organiziran ogled tudi drugih predstav. Skušamo izbrati raznovrstne in kakovostne predstave celjskega gledališča in drugih slovenskih ter tudi tujih gledaliških hiš.
V okviru prostih izbirnih vsebin so si dijaki letos lahko ogledali klasično delo svetovnega gledališča Smrt
trgovskega potnika v izvedbi SLG Celje v režiji Janeza Pipana ter burko s petjem in streljanjem Duohtar
pod mus! izpod peresa Iztoka Mlakarja v režiji Vita Tauferja.
Greta Jenček, mentorica

63

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

STROKOVNI OGLED UPRAVNE ENOTE CELJE
V sredo, 20. 10. 2010, so si dijaki tretjega letnika programa ekonomski tehnik v sklopu obveznih izbirnih
vsebin ogledali Upravno enoto Celje.
Tega strokovnega ogleda so se udeležili vsi dijaki 3. A in 3. B razreda programa ekonomski tehnik. Dijaki
so morali izdelati poročilo o Upravni enoti Celje, oz. opisati in opredeliti posamezne oddelke UE Celje.
Petra Tomšič, organizatorica

Semafor utripa dan in noč,
moje srce kliče na pomoč,
jaz pa jokam celo noč.
(Ula Jaklič, 2. F)

Ta stara stavba
črno dušo ima,
ki jo nihče razvozlati ne zna.
(Ula Jaklič, 2. F)
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STROKOVNE EKSKURZIJE
NAŠA EKSKURZIJA V LONDON
Letos so se dijaki 2. E (Barbara Majoranc, Klara Turnšek
in Anja Tržan) in 2. F (Anja Cokan, Borut Markovič, Simon
Očko in Sabina Potočnik) v okviru PIV udeležili ekskurzije
v London od 8. 4. do 11. 4. 2011.
Naše potovanje se je začelo v popoldanskih urah na letališču Jožeta Pučnika. Po natančnem pregledu prtljage je
naše letalo končno vzletelo. Vznemirjenje je bilo veliko,
saj je bil za marsikoga to prvi polet z letalom. Vreme je
bilo sončno in jasno, zato se nam je z letala nudil krasen
pogled na Alpe, belgijsko Flandrijo in Rokavski preliv. Po
pristanku na letališču Stansted smo imeli še dovolj časa
za ogled večernega Londona. Najprej se nam je v Stradfordu nudil pogled na gradnjo olimpijskih objektov, v središču mesta
smo se peljali čez London Bridge, si od zunaj pogledali katedralo
Svetega Pavla in opazovali, kako turisti in Londončani preživljajo
petkove večere.
Soboto in nedeljo smo posvetili ogledu najpomembnejših znamenitosti. S podzemno železnico smo se odpeljali do City-a, od
tu pa v Greenwich Village. Seveda smo se ob prvem poldnevniku
tudi slikali. Posebej nas je navdušila vožnja po Temzi do Westminster Abbey-a.
Nismo mogli
mimo tega,
da ne bi spoznali
tudi
n o t ra n j o s t i
naravoslovnega in Britanskega muzeja. Največ časa
smo posvetili dinozavrom, velikemu modremu kitu,
ki zaseda celo dvorano, in mumijam iz starodavnega
Egipta. Tudi brez menjave straže pred Buckinghamsko
palačo ni šlo. Opazili smo, da je bila kraljica doma,
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ker je zastava plapolala na drogu. Verjetno se je cel dvor pripravljal na prihajajočo poroko Williama in
Kate. Krasen pogled na panoramo Londona nam je ponudilo veliko vrteče se kolo London Eye, v muzeju
voščenih lutk pa smo se srečali z znanimi zgodovinskimi osebnostmi, morilci, priljubljenimi igralci, pisci
in športniki. Tudi brez zabave ni šlo. Pravi kraj za to je Covent Garden, kjer so poulični umetniki veselo
prikazovali svoje vragolije in nas dodobra nasmejali. Zadnji dan smo si v Camden Townu-u potešili še željo
po nakupovanju in se olajšani za kar precej funtov vrnili v naš hotel.
Nastopil je čas za odhod domov. Polni vtisov, navdušenja in s skrito željo, da se nekoč vrnemo, smo pristali na letališču v Trstu in se nato z avtobusom odpeljali proti domu.
Krštinc-Budna Vlasta, mentorica

EKSKURZIJA V GARDALAND

V okviru prostih izbirnih vsebin smo obiskali tudi zabaviščni park Gardaland. Z avtobusom smo krenili na
pot sredi noči, saj pot traja šest ur. Pričakalo nas je vroče, sončno vreme in nepregledna množica ljudi,
željnih zabave na vratolomnih napravah. Še stranišče, vstopnice in adrenalinska zabava se lahko začne.
Zanimivo, kako hitro mine trideset minut, ko nestrpno čakaš v vrsti! Po šestih urah adrenalinskega navala
smo se opečeni in izmučeni vračali domov. Preživeli smo naporen, a čudovit dan!
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BRATISLAVA IN DUNAJ
47 dijakov in tri profesorice smo se 4. aprila 2011 odpravili raziskovat znamenitosti in kulturni utrip dveh
prestolnic – Bratislave in Dunaja. Polni pričakovanj
smo se zgodaj zjutraj zbrali na avtobusni postaji v Celju
in se dobre volje vozili mimo Maribora in Šentilja, po
Avstriji do Slovaške. Hitro smo prispeli do hotela Kyjev
v Bratislavi, ki velja za enega največjih in najbolj znanih
hotelov v centru mesta, opremljenega v originalnem
retro stilu iz 70-ih let. Prtljago smo pustili v sobah hotela – stolpnice in začeli svoje popotovanje po Bratislavi. Naredili smo sprehod po mestu, si ogledali vse pomembnejše stavbe, ki se omenjajo že v davni zgodovini
in prispeli do frančiškanske cerkve iz leta 1297, v kateri
najdemo tudi skrivnostne grobnice. Po ogledu le-teh se je naša pot nadaljevala do bratislavskega gradu,
nato pa nazaj v center mesta, kjer smo imeli prosti čas in lahko videli še enkrat vse znamenitosti mesta, ki
ni ravno veliko. V hotel smo se vrnili proti večeru, in ker je le-ta oddaljen par minut od velikega trgovskega centra v mestu, smo zvečer lahko odšli tudi v ‚shopping‘. Naslednje jutro smo takoj po zajtrku odšli v
Modro, mestece, kjer še vedno ročno izdelujejo porcelan, značilen za tisto območje. Proizvodnja, oziroma
po velikosti bolj delavnica, ne zaposluje ravno veliko ljudi in še tisti, ki so tam zaposleni, ne delajo za plače,
ki bi jim jih kdo zavidal. Vse njihove izdelke smo lahko tudi kupili. Po kratkem ogledu proizvodnje smo se
napotili v prestolnico habsburške dinastije – Dunaj. Mesto je glavno mesto naše sosede Avstrije, sicer pa
je tudi samostojna zvezna dežela. Prvič se omenja že leta 500 pr.n.št., ko so ga ustanovili Kelti, nato pa je
veljalo najprej kot sedež babenberške, pozneje pa tudi habsburške dinastije. Tako so Habsburžani za sabo
pustili bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, katere del smo si ogledali tudi mi. Palača Schönbrunn je
eden najpomembnejših avstrijskih kulturnih spomenikov in je od leta 1860 glavna znamenitost Dunaja. V
Schönbrunnu smo odšli tudi v znamenit živalski vrt, ki je ne samo velik, temveč prevelik, da bi si ga človek
lahko v celoti ogledal v pičlih treh urah. Naša zadnja znamenitost, ki smo si jo ogledali, je bila katedrala
svetega Štefana, ki velja za eno največjih cerkva na Dunaju. Po ogledu le-te smo se napotili proti domu,
v Celje, kjer so nas izmučene pričakali starši ter nas odpeljali domov, v naše postelje, ki so se bistveno
razlikovale od tistih v hotelu.
Jasmina Brčina, 2. F
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ŠPORTNI TABOR BOHINJ

V okviru PIV smo organizirali športni tabor, ki je bil namenjen dijakom, da bi se v idiličnem okolju Bohinjskega jezera spoznali in preizkusili v različnih športnih aktivnostih.
Preživeli smo tri naporne, a čudovite dni ob Bohinjskem jezeru.
								

Katja Vidmar Lazar, mentorica

Od  6. do 8. aprila 2011 smo bili dijaki drugega in tretjega letnika na športnem taboru v Bohinju. Za tri dni
smo se poslovili od šolskih klopi in se naužili svežega zraka ter bili ves čas športno aktivni. Prvi dan smo
se s kolesi odpravili proti manjšemu slapu, na poti smo občudovali gozd, balvane, krasno dolino, poraslo
z belimi rožicami. Zvečer smo uživali ob dolgih pogovorih, pokru in brezskrbnem poležavanju. Takoj naslednje jutro smo se peš povzpeli na bližnji hrib, kjer nas je čakala velika zelena jasa, prijetno toplo sonce
pa je poskrbelo, da se nismo prehladili. Popoldan smo se v dveh skupinah odpravili eni najprej na plezanje
po naravni skali, drugi pa s kanuji na Bohinjsko jezero. Zadnji dan nas je čakal še pohod do slapa Savice,
za tem obilno kosilo in odhod domov.
Monika Kukovič, 3. F
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BEOGRAD
»Znam za jedan grad, zove se Beograd …,
… znam za jedan grad, gde si večno mlad …«
(Ceca)
Te verze prepeva znana srbska pop pevka Ceca,
kraljica turbo folka in ena največjih balkanskih
estradnih zvezd, ki ji radi prisluhnejo tudi mladi
in manj mladi Slovenci. Mlade navdušuje s svojimi koncertnimi nastopi in balkanskim melosom,
mogoče tudi z lepoto, malo starejši pa se ob
njeni glasbi z nostalgijo spominjamo časov bivše
»Juge«.
5. in 6. aprila 2011 je kar 94 dijakov naše šole
v spremstvu šestih profesorjev obiskalo mesto
»večne mladosti«, ki leži na sotočju Donave in
Save v severni Srbiji. Beograd, glavno mesto Srbije, je eno najstarejših mest v Evropi, zato ni nič
nenavadnega, da ima zelo burno zgodovino. Bogato je s kulturnimi, zgodovinskimi in naravnimi
znamenitostmi, ki so pritegnile tudi našo pozornost. Ogledali smo si Novi Beograd s Sava centrom, Dedinje, kjer stoji hiša cvetja s posmrtnimi ostanki Josipa Broza Tita, nekdanji stadion JNA in Marakano, zgradbo
TV Pink. Navdušeni smo bili nad hramom svetega Save, ki je v nočnih urah še posebej blestel v soju luči in
mesečine. Sprehodili smo se po Skadarliji, najslikovitejši in prestižni mestni ulici s številnimi restavracijami. Ogledali smo si Parlament, Mestno hišo, Narodno gledališče in se ustavili pri beograjski trdnjavi. Našo
ekskurzijo v Beogradu smo zaključili s sprehodom skozi Kalamegdanski park in z avtobusnim vzponom na
Avalo. Vsekakor pa si nismo pozabili ogledali spominske plošče v čast zadnjega celjskega grofa Ulrika, ki
je bil v Beogradu ubit leta 1456.
Prenočili smo v hotelu Srbija, okusili srbske kulinarične specialitete, bežno zaznali mestni utrip in življenjske navade Beograjčanov … Zagotovo smo tudi vsi opazili drzne voznike, ki imajo zelo individualističen
odnos do prometnih predpisov, o čemer pričajo njihovi »okrašeni« avtomobili. Domov smo se vrnili z
bogatimi vtisi in lepimi spomini ter v upanju, da nas pot še kdaj zanese v Cecino mesto.
Vesna Gubenšek Bezgovšek, organizatorica
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»Vsi dijaki SEŠ Celje smo komaj dočakali april, ko smo se odpravili na izbrane ekskurzije. V mesecu novembru smo si v okviru načrtovanih prostih izbirnih vsebin lahko izbrali ekskurzije, ki so se nam zdele zanimive
in privlačne.
Z najboljšima prijateljicama smo se odločile, da obiščemo Beograd. Skozi šolsko leto sem nestrpno pričakovala ta izlet, ker so mi sorodniki večkrat pripovedovali, kako lepo je v Beogradu. 5. aprila je bilo naše
navdušenje na vrhuncu, saj smo si končno lahko malce oddahnili od pouka.
S krožno vožnjo po Beogradu smo si ogledali mesto, ob tem pa nam je lokalni vodnik predstavil določene
znamenitosti in zanimivosti. Ogledali smo si zunanjost in notranjost pravoslavne cerkve, visoke, mogočne
stavbe, ki še ni dokončana, Titov
grob in druge prečudovite stavbe.
V večernih urah smo prispeli do
hotela, v katerem smo prenočili.
Bil je zanimiv predvsem zato, ker
je imel jedilnico v 18. nadstropju.
Nastanili smo se, se hitro uredili in
se z avtobusom odpeljali do Ade
Ciganlije, kjer smo večerjali na
splavu. Hrana je bila zelo okusna
in pogled na reko nam je vzbudil
prijetne občutke, kot da smo na
morju. Po večerji smo uživali ob
živi glasbi. Presenečena sem bila,
ko mi je ansambel kar naenkrat
zapel pesem za rojstni dan. Presenetile so me sošolke in vesela sem,
Spomenik na Avali
da imam takšne prijateljice. Ko smo
se vrnili v hotel, sem s prijateljicami pričakala 6. april, moj rojstni dan. Bilo je zanimivo preživeti najboljši
dan v letu v tuji državi. Malo smo proslavile, nato pa utrujene »padle« v posteljo.
Naslednjega dne smo se z avtobusom odpeljali do Avale. Tam smo se z dvigalom povzpeli približno 200
metrov, od koder je bil čudovit razgled daleč naokoli. Vse pa je najbolj pritegnilo to, da smo imeli dve uri
prostega časa, ki smo ga izkoristili za pohajanje po Beogradu.
Oba dneva sta bila stoodstotno izkoriščena in ta izlet je bil lepa izkušnja, ki si jo bom zagotovo vtisnila
globoko v spomin.«
Maja Grobelnik, 2. E
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»Na deževno noč v mesecu aprilu, ob tretji uri zjutraj, smo izpred dvorane Zlatorog v Celju krenili na pot
v Beograd. Potovanja sem se že na samem začetku zelo veselila, saj sem se nanj odpravila z ljudmi, ki so
mi najbolj pri srcu.
Vožnja je bila zelo dolga in utrujajoča. Na avtobusu sem veliko spala, se smejala, tečnarila, ko me je tiščalo na stranišče. Ko smo končno prispeli v Beograd, smo si ogledali grob tovariša Tita. Hiša cvetja me je
zelo navdihnila. Ob slikah, ki sem jih videla, sem si skušala predstavljati, kakšno je bilo življenje za časa
njegovega predsednikovanja. Nadaljevali smo z ogledom pravoslavne cerkve svetega Save, ki je bila v
primerjavi z našimi ogromna. Trdnjava in park Kalamegdan name nista pustila posebnega vtisa. Trdnjava
in topi so bili precej dolgočasni. Ko smo se povzpeli na vrh, pa je postalo precej zanimivejše. Pogled na
Beograd se je razširil in videli smo skoraj celotno mesto. Po ogledu Kalamegdana smo imeli čas zase v
centru mesta, zato sem s prijatelji odšla na kavico v kavarno Grand Pleasure, ki mi je bila zelo všeč. Ljudje
v Beogradu so prijazni in odprti. Po ogledu mesta smo odšli v hotel Srbija, ki je bil tudi naše prenočišče. Po
nastanitvi v sobah in krajšem počitku smo odšli na večerjo v klub Red Shoes, ki se nahaja na Adi Ciganiliji.
Srbskih čevapčičev res ne moremo primerjati s tistimi, ki jih spečemo doma na žaru. Po obilici jedače in
pijače smo odšli nazaj v hotel, kjer smo si privoščili težko pričakovan in prislužen počitek. Naslednji dan
smo si ogledali stolp in spomenik na najvišji beograjski vzpetini Avala, se odpravili v mesto, kjer smo imeli
čas za kosilo. Po kosilu nas je čakala vožnja po skoraj prazni avtocesti nazaj v Slovenijo.
Beograd ja name napravill velik vtis. Mesto, ki nas je tam nekje v preteklosti tako povezovalo, ima zagotovo poseben čar. Zagotovo se bom tja še kdaj vrnila.
Nives Ošlak, 2. G

GRADOVI JUŽNE ČEŠKE
V okviru prostih izbirnih vsebin smo se odpravili na strokovno ekskurzijo na GRADOVE JUŽNE ČEŠKE.
Ogledali smo si stara zgodovinska mesta Južne Češke, Češki Krumlov – najlepše srednjeveško mesto na
češkem, Švejkove Češke Budjejovice, zgodovinsko mesto Trebon, dvorec Hluboka na Vltavi, primer Tudorske arhitekture srednje Evrope in baročno mesto Telč. V nadaljevanju pa še delček avstrijske Romantične
ceste in Marijino Celje.
Na pot se je odpravilo petdeset dijakov iz prvih, drugih in tretjih letnikov, vzdušje je bilo zelo prijetno in
polni vtisov smo se vrnili domov.
Spremljevalci: Mateja Kapitler, Katja Teršek in Mateja Volk.
Katja Teršek, univ.dipl.ekon.
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Češka je dežela, ki mnoge navdušuje s svojimi znamenitostmi, tako naravnimi, kot družbenimi. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov ekonomske gimnazije in ekonomskih
tehnikov smo 5. in 6. aprila 2011 imeli priložnost in čast,
da spoznamo južni del Češke, natančneje da si ogledamo
gradove Južne češke.
Tako smo se 5. aprila ob peti uri zjutraj odpravili izpred
avtobusne postaje v Celju in se polni pričakovanj odpravili
na osem ur dolgo vožnjo. V opoldanskih urah smo prispeli
do Češkega Krumlova, kjer smo si ogledali srednjeveško
mesto in grad, ohranjen v renesančnem slogu. Naslednja destinacija pa je fascinirala vse ljubitelje tudorskega
stila oz. romantične gotike. Ogledali smo si namreč dvorec Hluboka na Vltavi od koder smo se že kar izčrpani od
vožnje odpravili v Češke Budjejovice. Tam smo se namestili v hotelu in ob koncu večera je sledil sprehod po prečudovito razsvetljenem glavnem trgu.
Naslednji dan po zajtrku smo se (ne)naspani zapeljali v
smeri Trebona, kjer je sledil tudi postanek v simpatičnem
zgodovinskem mestu z lepo ohranjenim  obzidjem in bogato zgogovino. Pot, ki smo jo izrabili predvsem za spanje, nas je nato vodila do Jindrichovega gradca, kjer nam je
lokalni vodič izjemno  naporna vožnja do avstrijskega romarskega središča Maria Zell, ki leži več kot 1200
m nad morjem. Tam smo si ogledali slavno Marijino cerkev, katere zanimivost je, da je nastala v čast Marijine skulpture, katero si v notranjosti cerkve lahko še vedno ogledamo. S tem pa smo naše popotovanje
tudi zaključili in se v večernih urah polni lepih in nepozabnih spominov vrnili v Celje.
Špela Terglav, 1.e
Lepi gradovi v lepi naravi. To so značilnosti južne Češke, kamor smo se odpravili na dvodnevni izlet s šolo.
Zabaven vodič in profesorice, voznika, ki sta nas varno pripeljala na vse destinacije in seveda dijaki, ki se
znamo zabavati. To je ustvarilo poseben čar in nepozaben izlet.
Pavli Virant, 3.g
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IZLET V SCHWARZWALD, ALZACIJO IN BAVARSKO
V aprilu je del kolektiva SEŠ Celje odpotoval na
tridnevni izlet v Schwarzwald, Alzacijo in Bavarsko.
Vse dni potovanja nas je spremljalo prečudovito
pomladno vreme, ki nam je bilo res naklonjeno.
Sončne dneve smo preživeli ob obiskih lepih nemških mest in čudovite Alzacije.
Ogledali smo si univerzitetno mesto Ulm, majhno
vasico Derendingen, kjer je deloval Primož Trubar,
študentsko mesto Tuebingen, Freiburg in zgodovinsko mesto Landsberg. Alzacija nas je očarala
s čudovito srednjeveško arhitekturo v Colmarju,
Riquewihru ter Strasbourgu. V drugi prestolnici
Evrope smo poleg starega mestnega jedra na eni
strani lahko občudovali moderne stavbe Evropske
unije ob reki Ill. Okusili smo tudi tipično alzaško
hrano.

Na poti domov smo se ustavili še na jezeru Titisee ter ob izviru reke Donave. Izlet smo zaključili z
vožnjo ob Bodenskem jezeru.
Obogateni z lepimi vtisi smo se vrnili domov.

							
				
Katja Fras Budna
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PROJEKTI
ŠOLSKI RAZVOJNI TIM (ŠRT) IN ŠOLSKI PROJEKTNI TIMI (ŠPT)
Šolskemu razvojnemu timu se je 2010/11 pridružila nova članica, in sicer Andreja Leskovar, ki je zadolžena za vzpodbujanje vpeljevanja računalniške tehnologije v pouk. Ostale članice pod vodstvom gospoda
ravnatelja Janka Pokliča nadaljujemo z delom, ki smo ga zastavile ob imenovanju tima. Katja Fras Budna,
Vesna Gubenšek Bezgovšek, Darja Ostruh in Lidija Rebeušek koordiniramo in usklajujemo delo šolskih
projektnih timov, v katere je vključena skoraj polovica sodelavcev; nekateri posodabljajo svoj način poučevanja celo v okviru večih timov. Konzorciju strokovnih gimnazij poročamo o posodobitvenih dejavnostih in razvojnih prioritetah, ki smo jih na začetku šolskega leta načrtovali s pomočjo vodij strokovnih
aktivov in zapisali v Posodobitvenem načrtu šole. Zastavili smo si tri osnovne cilje, in sicer razvijati kompleksno znanje dijakov s pomočjo strategije medpredmetnih in timskih povezav, vzpodbujati delo z viri in
vpeljevanje IKT v poučevanje.
Lidija Rebeušek, vodja ŠRT
UVAJANJE MEDPREDMETNE KOMPETENCE UČENJE UČENJA V POUK

»Učenje učenja« v 1. B in v 1.  G razredu

Učna uspešnost je v prvi vrsti odvisna od motivacije dijakov za učenje, vendar je v veliki meri odvisna tudi
od tega, kako se zna kdo učiti in ali uporablja učinkovite učne strategije. Projektni tim, v katerega so vključene razredničarke prvih letnikov in svetovalna delavka, si je zadal cilj, da bi dijaki spoznali različne učne
strategije in jih tudi začeli uporabljati pri samostojnem učenju različnih predmetov. Dijake smo seznanili
z dvema učnima strategijama, s katerima so se učili pri informatiki, ekonomiji , nemščini in pri razredni
uri. S projektom bomo nadaljevali v višjih letnikih in bo trajal tri leta. Pri dijakih želimo razvijati pozitiven
odnos do učenja in večjo odgovornost za lastno učenje.
Ernestina Strehovec, vodja tima
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PROJEKT UVAJANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN
STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU S PODROČJA STORITEV ZA OBDOBJE 2008–2012
Projekt Unisvet, v katerem je naša šola kot konzorcijski partner zadolžena za aktivnost priprave učnih
gradiv, poteka že tretje leto. V tem času so avtorji, učitelji v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju, pripravili že kar lepo število učnih gradiv v elektronski obliki, ki so na voljo za uporabo tako dijakom kot tudi vsem učiteljem strokovno teoretičnih predmetov v programih ekonomski tehnik, trgovec,
administrator, predšolska vzgoja in frizerstvo. Vsako leto v mesecu oktobru organiziramo usposabljanje
za avtorje učnih gradiv, saj je med drugim cilj projekta tudi strokovna in jezikovna ustreznost objavljenih
gradiv, za kar poskrbijo poleg avtorjev tudi recenzenti in lektorji. Veliko gradiv je nastalo za module ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo in finančno poslovanje. Vsa gradiva, nastala v okviru projekta,
so prosto dostopna na spletni strani www.unisvet.si. Dijaki in učitelji lahko uporabljajo učno gradivo za
delo doma in pri pouku in si ga lahko tudi natisnejo. Gradiva so bogata z vajami in omogočajo dijakom
dodatno utrjevanje učne snovi. Do sedaj je v vseh programih projekta objavljenih že 55 učnih gradiv, do
konca leta 2012 bi jih naj bilo skupaj 80, kar je tudi cilj projekta.
V okviru projekta se je, letos že tretjič, v maju odvijal Festival Skreiraj se, na katerem dijaki sodelujejo s
kratkimi filmi ali pa na stojnici predstavijo svojo šolo in poklic, za katerega se izobražujejo, in prireditev
popestrijo s kulturnim programom. 								
Damjana Lovrenčič, koordinatorica
LEONARDO DA VINCI MOBILITY 2011 – OPRAVLJANJE DELOVNE PRAKSE V SCHWERINU
SCHWERIN (Nemčija) 13. 2. 2011–5. 3. 2011
Projekt Leonardo da Vinci je sestavni del mednarodnih aktivnosti na šoli.
Letošnji februar bo za osem dijakov gotovo nepozaben, saj so od 13. februarja do 5. marca opravljali
praktično usposabljanje v nemškem Schwerinu. Poklicni izzivi na novih delovnih mestih, stalna podpora in pomoč prijaznih sodelavcev v deželni vladi, mestni hiši ter muzeju, pohvale in priznanja s strani
nemških mentorjev ter partnerske agencije Die Insel - Jügendwerk, jezikovni tečaj iz nemščine, ogledi
kulturnih znamenitosti in vsakdanji stiki z domačini in gostitelji bodo dijakom pomenili bogato poklicno
in življenjsko izkušnjo, ki bo zagotovo zaznamovala ali celo usmerila marsikatero nadaljnjo poklicno pot
udeležencev projekta.
Opravljanje delovne prakse pri delodajalcu je sestavni del vseh rednih izobraževalnih programov, zato je
uspešno opravljeno delo v projektu v ustreznem obsegu udeležencem priznano kot delovna praksa.
Velik poudarek je na medkulturnih kompetencah, ki jih dijaki najhitreje in najbolje pridobijo z bivanjem
in delom v tuji državi.
Potreba po dobrem znanju tujih jezikov s poudarkom na stroki je že ves čas prisotna. Projekt je prispeval
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k boljšemu znanju nemščine.
Dijaki naše šole so dobili možnost usposabljanja v tujini, ki jim je omogočila pridobitev tistih kompetenc,
ki so danes nujne v poslovnem svetu, še posebej poznavanje aktualnih poslovnih trendov in tekoča komunikacija v tujem jeziku z upoštevanjem kulturnih
značilnosti, pravil poslovnega vedenja, vezanega na
te značilnosti, ter boljše razumevanje bodočih poslovnih partnerjev ali sogovornikov, pridobivanje
večje samozavesti, samostojnosti in sposobnosti prilagajanja pri delu, pridobivanje medkulturnih kompetenc v okviru kulturne priprave pred namestitvijo, še posebej pa v času namestitve pri partnerjih ter
srečanj z udeleženci iz drugih držav. Za udeležence pomeni projekt mobilnosti življenjsko izkušnjo, ki
pogosto odločilno vpliva na njihovo nadaljnjo poklicno pot. Ne gre torej samo za pridobivanje praktičnih
izkušenj in utrjevanje znanja tujih jezikov, temveč za celotno doživljanje načina življenja in dela v deželi
gostiteljici ter spoznavanje njene kulture. Udeleženci se morajo prilagoditi novim življenjskim in delovnim
razmeram, in se znajti v marsikateri nepredvideni situaciji. Čeprav to od njih zahteva več napora in truda,
so rezultati večinoma dobri in vzpodbudni. Pomembni so osebni stiki z domačini in učenje »learning by
doing«. Pri tem si hitreje zapomnijo besede in besedne zveze v tujem jeziku, saj so povezane s konkretnimi situacijami in izkušnjami. Udeleženci tudi na področju stroke kljub jezikovnim vrzelim uspešno opravijo svoje naloge, ker so navodila podprta bodisi vizualno (slike, skice, oznake) bodisi s predstavitvami.
Poleg tega je za marsikoga to prva ali celo edina priložnost, da prestopi mejo svoje domovine.
Vsi udeleženci mobilnosti so prejeli potrdila Europass mobilnost, ki beleži organizirana obdobja usposabljanja, ki jih je posameznik preživel v tujini. Potrdilo Europass mobilnost izdaja Nacionalni center Europass. Europass posamezniku pomaga, da svoja znanja, kvalifikacije in kompetence jasno in brez težav
predstavi v državah EU, državah EFTA/EGP in državah kandidatkah.
Andreja Leskovar, koordinatorica
To šolsko leto se je dijakom 4. A in 4. B razreda ponudila odlična priložnost
praktičnega usposabljanja v tujini. Zanimanje med dijaki je bilo veliko. Na
koncu je osmim srečnežem le uspelo preživeti tri čudovite tedne v prestolnice nemške zvezne dežele Mecklenburg – Verpommern Schwerinu od 13.
februarja do 5. marca. Iz 4. A smo bili na praksi Matic Drofelnik, Tadeja Hrustelj, Damjan Satler, Barbara Špegelj, Benjamin Šajtegel in Maja Bračun, iz
4. B pa Adriano Kuzman in Tadej Gračner. Spremljevalec je bil profesor Janez Turnšek. Nestrpno smo pričakovali dan odhoda, vendar je bilo pred tem
potrebno poskrbeti še za številne formalnosti in podpisati vse pogodbe.   V
Hamburg smo preko Frankfurta poleteli z graškega letališča. Za večino je
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bila to prva vožnja z letalom in tako smo prestali našo prvo preizkušnjo. V Hamburgu nas je pričakal gospod Albrecht Höhn, član partnerske organizacije Jügendwerk – Die Insel. Po prihodu v Schwerin smo se
namestili v apartmajih in se seznanili s pravili in našimi dolžnosti v času bivanja.
Naslednji dan smo se najprej podali v Mestno hišo (Stadthaus), kjer nas je pozdravila županja, gospa
Angelika Gramkow. Matic Drofelnik, Damjan Satler in Tadej Gračner so ostali na praksi v Mestni hiši.
Ostali smo pričeli s prakso naslednji dan. V našem stanovanju smo dekleta uvedla nekaj svojih pravil, naredile smo jedilnik za tri tedne in vsako dan kuhale večerjo, fantje pa so pomivali posodo. Naslednji dan
smo tudi ostali spoznali naša delovna mesta. Adriano
Kuzman je pričel z delom v muzeju,  Tadeja Hrustelj,
Benjamin Šajtegel in Barbara Špegelj in jaz pa smo
bili razporejeni na različne oddelke v deželnem parlamentu. Na delovna mesta smo odhajali ob različnih
urah, zato smo se tako tudi vračali in si zvečer izmenjali nova znanja, dogodivščine in izkušnje. Proste
večere smo izkoristili za jezikovni tečaj in na ta način
dodatno izpopolnili svoje znanje nemškega jezika ter
za rekreacijo v bližnji športni dvorani. Naš urnik so
dopolnjevali ogledi mestnih znamenitosti. Na začetku
smo spoznali mesto Schwerin njegove znamenitosti,
kulturo in življenje nasploh. Najbolj nas je navdušil
celodnevni izlet v Berlin. Spoznali smo glavne znamenitosti nemške prestolnice: Brandenburška vrata,
televizijski stolp, Alexanderplatz, rdečo mesto hišo, zvezni parlament in začutili mestni utrip na slovitem
Kurfürstendamm.  V času smo spoznali tudi okolico Schwerina in nekatere ustanove, kot na primer muzej
na prostem, srednjo šolo, ki izvaja podobne programe kot naša šola, šole v Schwerinu in mladinski kulturni
center,  v katerem smo si ogledali glasbeno predstavo, namenjeno otrokom.
Nedeljske in sobotne popoldneve smo kljub mrazu izkoristili za nakupovanje spominkov in sprehode po
mestu. Nekaj časa nam je ostalo tudi za zabavo, med drugim smo kar v stanovanju praznovali Tadejin rojstni dan. Seveda nas je zanimalo, kako se zabavajo mladi v Schwerinu, zato smo obiskali diskoteko Zenit,
v kateri je zabava resnično zagotovljena.
Čas naše prakse je hitro minil in že je prišel dan povratka v Slovenijo. Naši gostitelji so nam organizirali
prevoz na letališče Hamburg, od tam pa smo preko Münchna poleteli v Gradec, kjer so nas že pričakali
naši domači. In tako se je končalo naše praktično usposabljanje z najrazličnejšimi doživetji.  Vsi smo zelo
hvaležni za to nepozabno izkušnjo, saj smo pridobili dodatna znanja na področju tujega jezika in na ostalih
področjih, spoznali različne ljudi in kulturo. Prepričana sem, da bi se vsi ponovno odločili, da vse skupaj
ponovimo.
Maja Bračun, 4. A

77

Letopis SEŠ Celje

www.s-ses.ce.edus.si

PROJEKT IPA — »MODULARNI KURIKUL ZA UČNA PODJETJA«
Ekonomska šola Katarina Zrinski iz Zagreba je na
Hrvaškem ena prvih, ki je kot metodo pridobivanja
podjetniških kompetenc uporabila učno podjetje.
V tem šolskem letu so pričeli s pilotnim projektom,
pri katerem aktivno sodelujemo učitelji strokovnih
predmetov naše šole. Projekt se financira iz sredstev predpristopne pomoči, ki jih Evropska unija
namenja Hrvaški kot bodoči članici. Srednja ekonomska šola Celje pri projekta nastopa kot mentor – partner. Cilj projekta je izdelava kurikula za
predmet učno podjetje, ki bi se uvedel v vseh štirih
letnikih strokovnih šol z ekonomsko usmeritvijo na
Direktor poslovnega sistema Zrinski g. Vitomir Tafra in profesorji
Hrvaškem.
Ekomomske šole Katarina Zrinski iz Zagreba na obisku v učnem
Učenci in učitelji Ekonomske šole Katarina Zrinski
podjetju naše šole.
so 8. 12. 2010 obiskali našo šolo in se seznanili z
delom v učnem podjetju. Dijaki iz Zagreba so z zanimanjem spremljali delo v učnem podjetju Zeus d.o.o.,
učitelje pa so predvsem zanimali dokumenti, ki se uporabljajo v učnem podjetju in način plačevanja med
domačimi in tujimi podjetji.
V času od 7. februarja do 19. marca so v Zagrebu potekale delavnice, ki so bile namenjene vodstvu šole,
vsem zaposlenim in učiteljem v učnem podjetju. Na uvodni delavnici je naš ravnatelj g. Janko Poklič vodstvu šole predstavil slovenske izkušnje s poudarkom na uporabi makro modula in odprtosti kurikula. Na
delavnici, ki je bila namenjena vsem profesorjem šole, sta profesorici Damjana Lovrenčič in Karmen Kranjec udeležencem predstavili naše izkušnje pri uvajanju podjetniških kompetenc in uvajanju le-teh v obstoječi kurikul ter pomenu poslovne etike in nasploh poslovnega vedenja, ki bi ga morali dijaki osvojiti
na tej stopnji izobraževanja. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili našim izkušnjam medpredmetnih
povezav, ki so nujne za doseganje podjetniških kompetenc.
Šest delavnic pa je bilo namenjenih profesorjem, ki poučujejo v učnem podjetju, in so se na ta način
usposobili za novi modularni kurikul za 2. in 3. letnik. Udeleženci so spoznali naše izkušnje, ki sta jim jih
predstavili profesorici Irena Naraks in Mateja Kapitler.
Janez Turnšek, vodja projekta
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SPOZNAVANJE CELJA IN OKOLICE
Že prve dni pouka potekajo na naši šoli tudi projektni dnevi, namenjeni dijakom 1. letnika programa
ekonomski tehnik. V sklop projektnih dni sodi spoznavanja Celja in okolice. To je dobrodošlo predvsem za
okoliške dijake, ki Celja ne poznajo dobro.
V letošnjem šolskem letu je kulturno zgodovinski ogled Celja potekal v petek, 3. 9. 2010. Ker gre za medpredmetne povezave geografije, zgodovine in ekonomskih predmetov (npr. sodobno gospodarstvo), smo
bili nosilci projekta profesorica geografije Marjana Gajšek, profesorica zgodovine Maja Jerič in profesor
ekonomskih predmetov Janez Turnšek.
Najprej smo v predavalnici pripravili predavanje o Celju in njegovi okolici. Profesorica Marjana Gajšek je
predstavila naravnogeografske značilnosti celjske kotline in njene gospodarske panoge, profesor Janez
Turnšek turistične potenciale, profesorica Maja Jerič pa zgodovino mesta in Celjske grofe.
Zatem smo dijake razdelili v tri skupine in jih peljali na zgodovinski ogled s poudarkom na najpomembnejših kulturnih in turističnih zanimivostih.
Dijaki so doma izdelali poročila in jih oddali profesorjem, profesorji pa smo nato navedene vsebine vključili v preverjanje znanja.
Maja Jerič, mentorica

Kresnička sveti
in srce se že veseli
poletnih noči.
(Patricija Plahuta, 3. F)
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Udeležba na izobraževanjih in strokovnih srečanjih
Udeležili sva se treh srečanj »Zdrave šole« s seminarji na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.
• 20. oktobra 2010 sva se udeležili strokovnega posveta na temo »Okoljski hrup in zdravje« na Zavodu
za zdravstveno varstvo Celje
• 7. aprila 2011 sva se udeležili strokovnega posveta ob svetovnem dnevu zdravja 2011 »Zdravje za
vse - danes in jutri«. Posvet je potekal v Narodnem domu Celje.
• V okviru projekta zdrava šola sva se, kot vodja in namestnica šolskega tima, udeležili strokovnega
srečanja »DRUGAČNA ŠOLA«, ki je bil 8. aprila 2011 na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.
Zasnovali in izvedli smo program projekta zdrave šole za šolsko leto 2010/2011
• Svetovni dan hoje, 15. 10. 2010
• Svetovni dan hrane, 16. 10. 2010
• Izbirne vsebine zdravstvene vzgoja, 19. 10.–22. 10. 2010
• Dan odprtih vrat, 11. 11. 2010
• Projektni dan, 13. 11. 2010
• Informativni dan, 12. in 13. 02. 2011
• Svetovni dan zdravja, 07. 04. 2011
• Dan humanizacije, 08. 04. 2011
• Obvezne izbirne vsebine zdravstvene vzgoja, 10. 04. 2011
• Svetovni dan zemlje, 22. 04. 2011
• Svetovni dan gibanja, 10. 05. 2011
• Svetovni dan družine, 15. 05. 2011
• Svetovni dan nekajenja, 31. 05. 2011
• Mednarodni dan okolja, 05. 06. 2011
Rdeča nit letošnje tematike »Zdravih šol« se je nadaljevala iz preteklega šolskega leta in je bila »ODNOSI«,
zato smo v projektnih dnevih in izbirnih vsebinah sledili tej vsebini in jo obravnavali z dijaki ob pomoči
zunanjih sodelavcev kot tudi profesorjev naše šole.
S skupnimi močmi smo z našimi dijaki razvijali:
• odnos do zdrave prehrane in gibanja v okviru mikro in makro okolja,
• odnos do trajnostnega pogleda na zdrav način življenja in prehranjevanja,
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•
•
•
•

odnos do tveganih dejavnikov, mednarodno leto hrupa,
poudarek na medsebojnih odnosih med starši, dijaki in profesorji,
odnos do varovanja okolja, mednarodno leto gozdov,
odnos do ravnanja in poznavanja v prometni varnostiVsebine so bile izvedene po zastavljenem načrtu in so prispevale k osveščenosti in duhovni rasti naših dijakov.
Posebna zahvala vsem predavateljem, donatorjem, profesorjem in vodstvu šole za pomoč pri izvedbi naših dejavnosti projekta »Zdrave šole«.

Polona Turnšek in Marija Kolenc, koordinatorici
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PROJEKTNI DAN – ZA ZDRAVJE IN LEPOTO TELESA IN DUHA
13. november 2011
DELAVNICA

OPIS

1 OGNJIČ - vsestranski zdravilec Izdelovanja zeliščnega mazila, vpliv olivnega olja

NOSILEC
Blažka Dolinšek
Darinka Prislan
SŠGT
Nataša Kamerički

2 PO PICI IN PALAČINKAH DIŠI

Peka pic in palačink….

3 “RAD SE IMAM”

Razvijanje samopodobe

Jolanda Cerovšek

4 FOTO KOTIČEK

Obdelava fotografije

Greta Jenček

5 “LEPA SEM”

Ličenje in nega kože

Sara Ivanuša

6 CELEA - moje mesto

Zgodovina mesta

Pokrajinski muzej Celje

7 KARATE

Osnove karateja

Mitja Stisovič

8 JOGA

Osnove sproščanja

Rafko Počivašek

9 ZDRAVA ŠOLA

Zdrava hrana in zdravo gibanje

10 NOVINARSKA DELAVNICA

Projektni dan skozi objektiv in besedo

11 PREHRANA SKOZI ČAS

Jedilniki skozi čas

12 LIKOVNA DELAVNICA

Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti Magdalena Klarer

Polona Konec
Marija Kolenc
Lidija Šober
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Marija Vodušek

V soboto, 13. novembra 2010, smo članice šolskega predmetnega tima za medpredmetne in kurikularne povezave Alenka Golež, Andreja Leskovar, Katja Vidmar Lazar in Marija Vodušek, organizirale projektni dan z naslovom Za zdravje in
lepoto telesa in duha. Vsi dijaki so opravili eno uro in 15 minut dolg pohod ter
sodelovali v delavnicah, v katere so bili razvrščeni po svoji izbiri.
Za izvedbo projektnega dne smo se odločile v okviru letnega delavnega načrta
in strokovnega izobraževanja. Delavnice so pristop k učenju, pomenijo pa tudi
povezovanje med predmeti; bile so zanimive in koristne.
Gibanje, zdrava prehrana in ustvarjalnost so v današnjem načinu življenja nujno potrebne vrednote.
Andreja Leskovar, vodja tima
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PROJEKTNI DAN SKOZI OBJEKTIV IN BESEDO
V soboto, 13. 11. 2010, smo imeli osnovnošolci in dijaki delovno soboto, prvo v tem šolskem letu. Nekatere šole so imele pouk, nekatere so organizirale pohode, marsikje pa so v okviru projektov ustvarjali.
Ustvarjali smo tudi mi, dijaki Srednje ekonomske šole Celje. V okviru projektnega dne Za zdravje in lepoto
telesa in duha smo se udeležili delavnic, ki so bile na različne načine povezane s to temo. Dijaki so imeli
na voljo dvanajst delavnic s pestrimi vsebinami. Novinarji šole, pod mentorstvom prof. Vesne Gubenšek
Bezgovšek in prof. Lidije Šober Nemec, smo jih nekaj obiskali, zbrali vtise dijakov in profesorjev ter fotografirali zanimivo dogajanje na šoli.
LIKOVNA DELAVNICA: Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti
V likovni delavnici, ki jo je vodila profesorica Magdalena Klarer, so dijaki ustvarjali plakate na temo Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti. Dijaki so si zamislili, kakšno bi bilo življenje, če bi bili vsi ljudje sveta ekološko
ozaveščeni – ali pa ne. Izbira je bila njihova.
ZDRAVA ŠOLA: Zdrava hrana in zdravo gibanje
Dijaki so zdravo hrano in pomen zdravega gibanja spoznali s pomočjo računalnika
pod mentorstvom profesoric Polone Konec in Marije Kolenc, ki sta tudi vodji
projekta Zdrava šola. Verjamemo, da so se marsikaj naučili in spoznali, kakšen
je zdrav način življenja.
FOTO KOTIČEK: Obdelava fotografij
Pod mentorstvom profesorice in fotografinje Grete Jenček so dijaki v računalniški
učilnici spoznali obdelavo fotografij preko računalnika. Profesorica je dijakom
razložila, kako se na fotografiji opazi napake in kako jih popraviti. Sedaj so nekateri postali pravi mojstri v obdelavi fotografij.
OGNJIČ – vsestranski zdravilec: izdelovanje ognjičevega mazila, vplivi oljčnega olja
V kemijski učilnici so dijaki s pomočjo profesorice Darinke Prislan in laborantke
Blažke Dolinšek izdelali ognjičevo mazilo. Mazilo vsebuje veliko sestavin. Profesorica Prislan je povedala, da sta bila odziv in delavnost dijakov zelo pozitivna. Sedaj si bodo dijaki s pomočjo mazila lahko lajšali zdravstvene težave. Kar
pripravno, kajne?
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KARATE: osnove karateja
Dijaki so se v telovadnici udeležili delavnice o osnovah karateja pod vodstvom
Mitje Stisoviča. Predavatelj jim je prikazal osnovne prijeme in trike te zanimive
veščine. Ker pa smo novinarji med udeleženci opazili tudi tiste, ki so se karateja že
učili, bo zdaj na šoli kar nevarno.
JOGA: osnove sproščanja
Nekateri dijaki pa so si privoščili drugo obliko športa – jogo. Z različnimi vajami
in prijetno glasbo so pomirili svojega notranjega duha. Vaje si bodo nedvomno
zapomnili, zato naj profesorji ne bodo presenečeni, če bodo pred testom opazili
kakšnega učenca v globoki meditaciji.
PREHRANA SKOZI ČAS: jedilniki skozi čas
S profesorico Marijo Vodušek so dijaki raziskali recepte, jedilnike in pripravo jedi v
preteklosti. Najbrž jim je bilo zanimivo spoznati pretekle navade prehranjevanja.
Zagotovo pa jim je bila všeč pokušina, ki jim jo je pripravila profesorica.
PO PICI IN PALAČINKAH DIŠI
30 dijakov seje udeležilo KUHARSKE DELAVNICE na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem, pod mentorstvom profesorice Nataše Kamerički. Dijaki so se naučili peke
pic in palačink ter se okrepčali s svojimi izdelki. Vsem so teknile pice z raznovrstnimi nadevi in palačinke na tisoč in en način…
FOTOKOTIČEK
V okviru projektnega dne smo pripravili delavnico obdelave digitalne fotografije s pomočjo dostopnih brezplačnih
računalniških programov za urejanje fotografij Picasa in Photofiltre. Fotografija še nikoli doslej ni bila tako široko
dostopna ljudem, tudi najmlajšim. Vsak povprečen mobilni telefon ima vgrajen sorazmerno zmogljiv fotoaparat,
z digitalizacijo fotografije pa se je znatno zmanjšal strošek za razvijanje fotografij, saj lahko resnično izberemo zgolj
tiste najboljše, ki jih želimo imeti v klasični obliki na papirju, ostale pa lahko arhiviramo kar na domačem računalniku,
kjer jih lahko tudi z nekaj kliki občutno izboljšamo. V dvourni delavnici so se dijaki naučili osnovnih popravkov na
fotografiji, na primer kako fotografijo obrežemo, popravimo kontrast, dodamo ali odvzamemo barvo, retuširamo
nepravilnosti na fotografiji, na sliko vnesemo besedilo, spreminjamo velikost fotografije, dodajamo obrobe in fotomaske, motive dodatno osvetlimo ali osenčimo, spreminjamo temperaturo barve in dodajamo različne dodatne
učinke. Dotaknili smo se osnov kadriranja in kompozicije ter nekaj pozornosti namenili tudi arhiviranju posnetkov.
Greta Jenček, mentorica
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RAVNATELJA ZANIMA PEKA
Pogovor z ravnateljem Jankom Pokličem o projektnem dnevu
Zakaj smo na naši šoli delovno soboto posvetili projektnemu dnevu Za zdravje in lepoto telesa in duha?
Tokratno delovno soboto je razpisalo Ministrstvo za šolstvo
in šport. Razlogov za projektni dan je več. Poleg tega smo
upoštevali tudi prometne povezave naših dijakov, saj bi bilo v
primeru pouka kar nekaj izostankov. Dijaki imajo na razpolago delavnice, ki predstavljajo sproščeno učenje in medpredmetno povezovanje. Upam, da bo današnji projekt uspel,
kako ga bodo sprejeli dijaki, pa bomo videli.
Ste zadovoljni s ponujenimi delavnicami?
Sem, saj so delavnice zasnovane načrtno, so raznolike in bogate.
Katere delavnice bi se udeležili vi?
Zanima me peka, zato bi se udeležil delavnice na Srednji šoli za gostinstvo in turizem.
Bo naslednja delovna sobota tudi posvečena delavnicam ali bo reden pouk?
Naslednja delavna sobota bo 7. 5. 2011. Takrat naši maturanti pišejo esej iz slovenščine, zato bomo organizirali nekaj podobnega kot danes. Mogoče bo kakšna ekskurzija ali pa športni dan.
Od kod zamisel, da bo današnje dogajanje posvečeno delavnicam?
Za te delavnice smo se odločili v okviru letnega delavnega načrta in strokovnega izobraževanja, in sicer na
pobudo medpredmetnega tima. So namreč dober pristop k učenju, pomenijo pa tudi povezovanje med
predmeti.
					

Filip Zule, 2. E, udeleženec novinarske delavnice
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NAŠI SPREHODI PO KULTURNIH POTEH
V soboto, 7. maja 2011, ko so naši maturantje pisali esej in razmišljali o Emmi Bovary ter Elici Sreš, so se
ostali dijaki naše šole sprehajali po različnih kulturnih poteh. Dijaki prvih letnikov ekonomske gimnazije
so se odpravili na Valvasorjev sprehod, drugi letniki ekonomske gimnazije so se odpeljali na Gorenjsko in
obiskali Prešernovo, Finžgarjevo in Čopovo domačijo, dijaki prvih in drugih letnikov ekonomskega tehnika
so se povzpeli na Šmohor, vsi dijaki tretjih letnikov pa so prehodili Kosovelovo pot. Pobudo so podale in
tudi prevzele organizacijo profesorice športne vzgoje, Marjeta Brežnik, Alja Dečman Stišovič, Katja Vidmar
Lazar in Mateja Volk, ter se povezale z ostalimi predmetnimi učitelji. S pomočjo profesoric slovenščine
so za posamezni letnik izbrale kulturno pot, ki je povezana z učnimi vsebinami predmeta slovenščina. Pri
pripravi učnih listov so sedelovali tudi zgodovinarji in geografi. Vsi dijaki so dobili učne liste, ki so jih reševali sproti in dopolnili doma s pomočjo virov, seveda so rešitve preverili tudi pri posameznih predmetih.
Na ta pomladni dan nas je sonce prijetno grelo, zato je bila kljub soboti za vse udeležence to lepa in poučna izkušnja, saj smo združili prijetno s koristnim.
								
Vesna Gubenšek Bezgovšek, prof.
»Nekega lepega sobotnega dopoldneva
smo s šolo odšli v Cerknico. Ogledali smo
si spomenik Janeza Vajkarda Valvasorja
in izvedeli nekaj o njegovem življenju.
Nato smo si ogledali presihajoče Cerkniško jezero, ki ga je v delu Slava vojvodine
Kranjske opisal ta znani baročni pisec. Izlet se mi je zdel zelo zanimiv, saj smo se
lahko sprehodili po jezeru, za katerega
velja ljudski pregovor: »Jezero je, jezera
nej.«
Sarina, 1. E
»Ker je bil izlet načrtovan na soboto, mi
je bil povsem odveč. Ko pa smo prišli na Gorenjsko, me je pokrajina očarala in spremenilo se je tudi moje
vzdušje. Veseli me, da je naša kulturna dediščina tako ohranjena in da se Slovenci zavedamo pomembnosti prizadevanj naših rojakov.«
Tamara, 2. E
»Sobotna ekskurzija v deželo bogate kulturne dediščine mi je bila zelo všeč. Imeli smo lepo vreme in na86
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učili smo se veliko novega, čeprav smo nekateri v teh
krajih že bili.«  
Filip, 2. E
»7. maja 2011 smo se dijaki tretjih letnikov Srednje ekonomske šole Celje odpravili na Kosovelovo učno pot v
Sežano. Ob sedmih zjutraj smo se odpeljali z avtobusne
postaje Glazija
in v Sežani začeli
s pohodom proti spominski hiši
Srečka Kosovela
v Tomaju. Do hiše smo prišli brez večjega napora. Skrbnica nam
je predstavila pesnikovo življenje, nato pa smo si ogledali hišo in
njegov grob ter se odpravili proti domu.«
dijaki 3. G
PISA 2012
PREDRAZISKAVA
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for International Student Assessment) je mednarodna raziskava, ki poteka pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
ter meri znanja (kompetence) na področju bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnih
šolarjev. Znanja niso vezana neposredno na šolski predmetnik. Testiranje poteka ciklično vsaka tri leta od
leta 2000 dalje, Slovenija pa se je prvič pridružila predraziskavi PISA 2006, v kateri je spomladi 2005 sodelovalo približno 1600 dijakov. Naročnik in plačnik raziskave v Sloveniji je Ministrstvo za šolstvo in šport.
24. marca 2011 je 20 naključno izbranih dijakov ekonomske gimnazije prostovoljno dokazovalo svoje
znanje in veščine. Dijaki so s pomočjo računalnikov naloge reševali eno uro in štirideset minut. Rezultati
raziskave bodo objavljeni v mednarodnem poročilu za vse države, imena vseh sodelujočih pa ostanejo
anonimna. Po želji bo vsaka sodelujoča šola prejela poročilo o svojem povprečnem uspehu in se bo lahko
primerjala s porazdelitvijo dosežkov na ostalih sodelujočih slovenskih šolah.
									

Lidija Rebeušek, koordinatorica
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FORUM SPOMINOV
Forum spominov smo na Srednji ekonomski šoli Celje
ustanovili pred petimi leti na pobudo našega bivšega dijaka, spoštovanega diplomata Zvoneta Dragana. Takrat smo
razmišljali o pomembnosti povezovanja šole navzven, o
medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju, ohranjanju stkanih vezi in krepitev pripadnosti dijakov ustanovi,
ki jih v najžlahtnejšem smislu pripravlja na poklic in življenje. V okviru te prireditve na šolo vabimo naše bivše dijake, zdaj uspešne in markantne ljudi z različnih strokovnih
področij, da z njimi skupaj poklepetamo o njihovih spominih na našo šolo, o njihovem življenju in delu. Forum je
zasnovan kot prijetno medgeneracijsko druženje nekdanjih in sedanjih dijakov šole ter učiteljev, kjer obudimo marsikateri prijetni spomin, hkrati pa tudi kritično
razmišljamo o sedanjosti in snujemo načrte za prihodnost.
Letos smo gostili izvršno direktorico družbe Celjski sejem d.d. gospo Bredo Obrez Preskar. Pogovor je bil
sproščen in zanimiv, še zlasti prisrčno pa je bilo srečanje z razredničarko prof. Mirijam Drešček. Pogovor
so vodile Špela Zorinič, Eva Reberšak in Špela Terglav, darilo za našo gostjo, olje na platnu, pa je prispevala
nadarjena ljubiteljska slikarka Klavdija Peperko.
Doslej smo pri nas že gostili prvega veleposlanika Republike Slovenije na Kitajskem Zvoneta Dragana,
mednarodno priznano manekenko in lastnico agencije Bernie models Bernardo Marovt, vrhunsko judoistko in športnico leta Lucijo Polavder, soprogo prvega predsednika Republike Slovenije gospo Štefko
Kučan, košarkaško legendo Jureta Zdovca in uspešnega rokometaša Dragana Gajiča ter ugledna celjska
pravnika Tino in Dejana Gracerja.
Greta Jenček, ustanoviteljica in mentorica
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EVROPSKA VAS
Tudi letos so se dijaki naše šole skupaj z mentorjem
Sašijem Pešcem odločili sodelovati v projektu Evropska
vas. Letos smo izbrali Ciper in ga poskušali predstaviti
na najboljši možni način. V pripravo so se vključili dijaki
2. B razreda Jana Kačič, Žiga Stopa, Anja Vran in Aleksander Vnučec. Dijaki so s svojim resnim pristopom
dokazali, da jih tematika zelo zanima, saj so preučili
zgodovinske vidike nastanka Republike Ciper, njeno gospodarstvo, največ pozornosti pa so posvetili prikazu
turističnih zanimivosti. Anja Vran je s čudovito izdelanim amfiteatrom še pobliže predstavila ostanke grške
arhitekture na Cipru. V zelo veliko pomoč nam je bilo
sodelovanje z veleposlaništvom Republike Ciper v Ljubljani, kjer so nam velikodušno priskočili na pomoč
z avtentičnim materialom in strokovnimi nasveti, za kar se jim na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Predstavili smo tudi ciprsko kulinariko, saj je Anja Vran po preučitvi receptov izdelala zelo okusno ciprsko pecivo. Dijakinji Jana Kačič in Anja Vran sta v odrskem nastopu prebrali odlomke znanega ciprskega pisatelja
Lefkios Zafiriu, ki je v svoji knjigi Gangsterji predstavil zgodovinski pregled razvoja ciprskega vprašanja.
Saši Pešec, mentor
STARŠEVSKI VEČER
Za starše smo v mesecu januarju 2011 organizirali predavanje
z naslovom »Novodobne zasvojenosti«, ki ga je izvedla univ.
dipl. soc. del. Breda Božnik. Predavala je o različnih vrstah zasvojenosti. Pri zasvojenostih z nedovoljenimi drogami se je
osredotočila predvsem na preventivo in posledice uživanja
marihuane, ki je pri mladostnikih najpogosteje prisotna. Večji
poudarek je bil na temi o zasvojenosti z elektronskimi mediji.
Predstavila je, kdaj lahko govorimo o zasvojenosti z elektronskimi mediji, na kakšno vedenje mladostnika morajo biti starši
v tem primeru pozorni in kdaj so lahko tudi resnično zaskrbljeni.

Ernestina Strehovec, svetovalna delavka
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EKONOMLONC
Živo se spomnim veselja, ko sva leta 2005 s prof. Simono Tadejo Ribič pričakali najinega prvega skupnega
navihančka. Prvo številko smo fotokopirali in ročno speli, a napravljen je bil s pravo mere dobre volje in
velike navdušenosti, poln iskric, utripov, risb, fotografij in zgodb iz našega šolskega vsakdana. Tako dijaki
kot tudi profesorski zbor ter ne nazadnje vodstvo šole so ga z navdušenjem sprejeli in izrazili željo, naj polno zaživi in spremlja živahno dogajanje na šoli. Takoj naslednja številka je bila tiskana z barvno naslovnico,
ki jo je oblikoval danes priznani fotograf Rok Tržan. Bili smo več kot ekipa, skorajda nekakšna nadomestna
družina, skupaj smo preživeli veliko časa in vložili ogromno truda in energije v projekt, za katerega se nam
je zdelo vredno garati. Razkrili smo marsikatero skrivnost in se veselili uspehov, ki so jih dosegali naši
dijaki, kritično smo razmišljali o tegobah dijaškega vsakdana, pa tudi o njegovih svetlih in radostnih plateh. Razpisali smo se o ljubeznih iz naših šolskih klopi in obsojali vandalizem ter nasilje, ki sta se občasno
pritihotapila v naše šolsko okolje. Tu in tam smo podelili tudi kakšno skromno nagrado. Tako nam je v teh
šestih letih uspelo izdati deset številk zanimivega branja.
Tudi v letošnjem letu se je v nabiralniku časopisa nabralo nekaj malega prispevkov. Posebej moram pohvaliti Klementino Fidler iz 4. A, ki je prispevala večino med njimi, nekaj drugih, deloma nepopolnih in
nedokončanih so prispevale Andreja Špitalar iz 2. G, Freya Molnar in Klavdija Peperko iz 4. F ter Špela
Terglav iz 1. E. Špela Zorinič in Eva Reberšak iz 4. E sta bili pripravljeni oditi na usposabljanje za tehnično
oblikovanje časopisa v tiskarskem programu Indesign. Petra Tekavec iz 3. G je prispevala nekaj čudovitih
risb. Pa vendar nam nekako ni uspelo nabrati dovolj gradiva za številko, ki bi bila primerljiva predhodnim,
čeprav je bilo zanimivih dogodkov in peripetij tudi v tem šolskem letu na pretek. Glede na to, da je večina
uredništva četrtošolk, matura pa že neusmiljeno trka na vrata, se to v tem šolskem letu tudi ne bo zgodilo. Zatorej skrbno hranim prejete članke na zalogi in jih objavimo v naslednji številki, če se bo med našimi
dijaki še našel kdo, ki bo želel pisati ali kako drugače sodelovati pri izdaji šolskega časopisa. Prepričana
sem, da vsaka šola potrebuje svoj dijaški časopis, še bolj pa sem prepričana v to, da ga morajo ustvarjati
predvsem dijaki sami, seveda ob mentorski spodbudi, pomoči in podpori. Za slednje jamčim.
Greta Jenček, mentorica
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KRVODAJALSKA AKCIJA
Na naši šoli vsako leto v sodelovanju z Območno organizacijo RK Celje organiziramo po dve krvodajalski
akciji za dijake, ki so že dopolnili 18 let. V letošnjem šolskem letu je bila organizirana, zaradi zadostne
količine krvi, samo ena krvodajalska akcija, in sicer v mesecu novembru 2010. Vabilu na krvodajalsko
akcijo se je odzvalo 29 dijakov, lani pa 59. Manjše število je posledica manjšega števila dijakov v 4. letniku
v letošnjem šolskem letu. Krvodajalec je lahko vsak, ki je dobrega zdravja v starosti med 18. in 65. letom
starosti, tehta vsaj 50 kg, zadnje mesece ni imel večje operacije in ni prejel transfuzije.
Krvi ne morejo darovati osebe, ki imajo hujša obolenja srca ali so imeli maligne (rakave) bolezni, sodijo v
rizično skupino za prenos bolezni, imajo sladkorno bolezen, ki jo uravnavajo z insulinom.
Najbolj pogosti krvni skupini v Sloveniji sta krvna skupina A (40 %) in krvna skupina 0 (38 %). Sledijo krvna
skupina B (okoli 15 %), medtem ko je krvna skupina AB zelo redka in jo ima le okoli 7 % ljudi.
Krvodajalcem naše šole iskrena hvala.
Olga ISKRA, mentorica
PROJEKTNI DNEVI V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK
Že tradicionalno smo tudi letos 3. 9. 2010 za dijake 1. letnika programa ekonomski tehnik pripravili projektni dan, v katerega smo vključili medsebojno spoznavanje, spoznavanje šole in Celja z
okolico, poskrbeli pa smo tudi, da so se najstniki
seznanili z zdravim načinom življenja.
V mesecu juniju so se dijaki prvega letnika odpravili raziskovat Velenje; ogledali so si Velenjski
grad, termoelektrarno Šoštanj ter stanovanjsko
skupnost Plamen, kjer živijo njihovi vrstniki, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti doma.
S projektnimi dnevi šola ponuja dijakom tudi spoznavanje poklicnega področja. Vse več naših dijakov, ko
s poklicno maturo dobijo izobrazbo ekonomskega tehnika, nadaljuje študij na raznih poslovnih fakultetah.
Vsem, pa tudi tistim, ki se zaposlijo po končani srednji šoli, prav pridejo znanja o transportu, špediciji.
Zato smo junija z drugimi letniki obiskali Luko Koper ter Piran.
Bistvo prenovljenega programa ekonomski tehnik je medpredmetno povezovanje, ki ga na projektnih
dnevih še intenzivneje realiziramo. Prepletajo se vsebine s področja gospodarstva in splošnih predmetov,
vključene pa so tudi socialne in IKT veščine.
Mateja Kapitler, vodja PUZ
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ZELIŠČARSKI KROŽEK
V letošnjem šolskem letu je pričel delovati zeliščarski krožek. Zelo radi
smo se družili. Osnovni namen krožka je bil naučiti dijake, kako poiskati
rešitve za boljše počutje, zdravje in nego v rastlinah in preprostih, naravnih stvareh.
Seznanili smo se z nekaj osnovnimi zdravilnimi rastlinami in se poučili o
njihovem učinkovanju ter pripravili in preizkusili različne izdelke in pripravke: timijanov sirup, žajbljevo tinkturo, ognjičevo mazilo, zeliščni kis
in pikantno zeliščno olje. Poučili smo se, kdaj in kako se zdravilne rastline nabirajo ter kako jih pravilno sušimo in shranjujemo. Posejali smo začimbnice, v adventnem času pa tudi božično travo. Izdelali smo
novoletne čestitke s herbarijskimi vključki in vlivali zeliščne novoletne dišeče svečke.
S predstavitvijo izdelkov in v povezavi z gospo
knjižničarko Marjetko Šelih, ki je poskrbela za
predstavitev literature, smo sodelovali na informativnem dnevu šole. Pripravlja se tudi katalog
razstavljenih izdelkov in literature.
Za zaključek našega druženja smo organizirali predavanje priznane zeliščarice, gospe Fanike
Burjan iz Zabukovice, ki nas je s svojim predavanjem z naslovom Pot do zdravja z zdravilnimi zelišči vse zelo navdušila.
Blažka Dolinšek, mentorica
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ŠAHOVSKI KROŽEK
“Šahovska partija je lahko raj ali pekel. Toda v tem raju je včasih hudo in v tem peklu je včasih prijetno.”
Mihail Talj
V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli v
okviru izbirnih vsebin ponovno izvajali šahovski krožek, za katerega so dijaki pokazali veliko zanimanje. Prijavilo se je 9 dijakov (Marko Slemenšek, 2. E, Tomaž Slemenšek, 2. F,
Dominik Marot, 4. A, Demian Weisheit, 3. G,
Rudi Zupanc, 2. E, Primož Erjavec, 2. E, Matic
Drofelnik, 4. A, Damijan Satler, 4. A ter Barbara Zupanc iz Srednje zdravstvene šole), od katerih so nekateri spoznavali šahovske pojme,
kot so vezava, križna vezava, razvezava, mat,
pat, remi, tempo, kombinacija, prisila, vmesna
poteza, enostavni in dvojni udar – vilice, odmik,
zavlek, vzetje (en passant), rokada in večni šah.
Nekaj naših dijakov je sodelovalo v šahovski
Utrinek igranja z osnovnošolci v šahovski sekciji Fram
sekciji Fram, kjer so si pridobili izkušnje, spoznali delo in potek sekcije ter se pomerili tudi z osnovnošolsko populacijo. Za njihovo delo, trud in sodelovanje so prejeli priznanja. Upajmo, da bodo tako kot pretekle tudi prihodnje generacije dijakov pokazale
interes ter zanimanje za kraljevsko igro na 64 poljih, ki jo nameravamo še izpopolniti ter razgibati z uporabo računalniških programov.
Vsem dijakom skupaj še enkrat iskrene
čestitke ter vabljeni tudi v naslednjem šolskem letu, ki ga bomo šahovsko posodobili.
Marko Kubale, mentor
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DELOVNA PRAKSA
V šolskem letu 2010/2011 so opravljali delovno prakso dijaki 2. in 3. letnika programa ekonomski tehnik
ter dijaki vpisani v poklicni tečaj.
Termini opravljanja prakse:
17. do 28. 1. 2011 – poklicni tečaj
22. 3. do 1. 4. 2011 – 3. letnik ET
11. do 22. 4. 2011 – 2. letnik ET
Skupno je bilo na praksi, ki je trajala 2 tedna oz. 80 ur, 90 dijakov. Prakso so opravljali v kar 44 različnih
podjetjih in ustanovah v celotni Savinjski regiji.
Janez Turnšek, koordinator

Sonce žari,
luč v svet mi podari,
rosi mi oči.
(Nina Jezernik, 3. F)

Kdor ima moč,
ta ima želje
in ta živi svoje sanje.
(Nina Žolnir, 2. F)
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE – CUPS
Centrala učnih podjetij Slovenije deluje na Srednji ekonomski šoli Celje že osem let. Za 141 učnih podjetij
v Sloveniji opravlja naslednje storitve:
• storitve registra učnih podjetij,
• storitve banke,
• davčnega urada,
• ZPIZ-a,
• zavoda za zaposlovanje,
• gospodarske zbornice in
• carine.
V šolskem letu 2010/2011 so bili poleg redno zaposlene vodje Viljane Brinovec in pisarniške referentke
Stanke Hlede sodelavci CUPS–a še:
• Janez Turnšek – Europen, organizacija domačih in
mednarodnih sejmov
• Mirijam Drešček – izobraževanje
• Irena Naraks – plačilni promet, obračun davkov, CUPS trgovina
• Srečko Robek – računalniška podpora.

Sodelavci CUPS

CUPS se je že leta 2003 včlanila v mednarodno združenje učnih
podjetij Europen, od l. 2007 pa je njegova polnopravna članica. V Europenu je 38 članic, ki tvorijo mrežo preko 5000 učnih
podjetij.
CUPS na osnovi registracije vsako slovensko učno podjetje vnese v mednarodni register pri Europen, kar omogoča našim učnim podjetjem izredno široko mednarodno poslovanje.
Seminarji za mentorje učnih podjetij so tudi eno pomembnejših delovnih področij CUPS.
Naši bivši sodelavki, mag. Tatjani Dolinšek, sta pri
Tako smo 9. in 10. novembra 2010 pripravili v Zrečah dvodnevni pripravi predavanja priskočila na pomoč prof. Irena
Naraks in prof. Janez Turnšek.
seminar z naslednjimi temami:
• Finančno računovodsko področje in izdelava poslovnega poročila.
• Učinkovit nastop UP na domačih in mednarodnih sejmih.
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• Mobing – presenečenja na delovnem mestu (mobing - posledica tekmovalnosti).
• Obisk s predstavitvijo podjetja Etol Celje — iskanje možnosti in priložnosti sodelovanja UP z realnim
okoljem.
Seminarja se je udeležilo 29 mentorjev učnih podjetij.
6. mednarodni sejem učnih podjetij je potekal 2. februarja 2011 v dvorani Golovec v Celju.
Z veseljem ugotavljamo, da postaja sejem učnih podjetij v Celju vse bolj zanimiv tudi za tujce, saj je na 6.
mednarodnem sejmu učnih podjetij poleg 34 domačih učnih podjetij razstavljalo kar 29 učnih podjetij iz 9
tujih držav (Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Črne Gore, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Češke in Slovaške).
Veseli nas, da si je sejem prišlo ogledat tudi mnogo dijakov in njihovih spremljevalcev iz sosednje Avstrije
in Madžarske.
Sejem je enkratna priložnost za predstavitev dela učnih podjetij ter sklepanja poslovnih in prijateljskih
vezi.

V dvorani Golovec visi vsako leto več zastav

Sklepajo se resni posli

… in morda tudi osebna poznanstva
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Med ostalimi aktivnostmi CUPS-a bi izpostavila
še redno in aktivno sodelovanje na sestankih
Europena, pomemben in
kreativen prispevek Strokovnega kolegija CUPS, ki
se sestane dvakrat na leto,
vključevanje CUPS-a v razne aktivnosti na šoli (dan
odprtih vrat, informativni
dan, ipd.), vključevanje v
lokalno pa tudi širše okolje
ter sodelovanje pri raznih
projektih.
				
		
Viljana Brinovec, vodja
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
V šolskem letu 2010/2011 smo dijake vpisali v dva oddelka programa ekonomski tehnik, v tri oddelke
programa ekonomska gimnazija, v dva oddelka programa maturitetnega tečaja in v en oddelek programa
poklicnega tečaja.
Z dijaki smo se srečevali pri izvajanju raznih delavnic, predavanj in pri individualnem svetovanju. Z namenom, da bi se dijaki prvega letnika čim lažje in čim hitreje vključili v življenje in delo na šoli, so se prve
dni šolskega leta v okviru projektnih dni medsebojno spoznavali, seznanili smo jih s šolskim redom, dijaki
višjih letnikov pa so jih popeljali po šoli.
Dijake prvega letnika smo vključili v projekt »Učenje učenja«, kjer so spoznali različne učne strategije,
razvijali učinkovite učne navade, spodbujali smo jih k samostojnemu in odgovornemu učenju.
Dijake prvega letnika programa ekonomski tehnik smo uvajali k vodenju mape učnih dosežkov (MUD).
Zavod SOCIO je za dijake prvega letnika pripravil preventivno predavanje, namenjeno preprečevanju zlorabe drog.
Dijake smo pri učenju usmerjali in jim nudili podporo z individualnimi svetovalnimi razgovori in s spremljanjem izvajanja osebnih izobraževalnih načrtov (OIN), ki so jih pripravili dijaki z večjim številom negativnih ocen in dijaki, ki so se preusmerili. V letošnjem šolskem letu se je na šolo preusmerilo kar precej
dijakov. Pri tem smo dobro sodelovali z razredniki, s starši in z vodstvom šole. S svetovalnimi razgovori
smo reševali tudi težave zaradi neopravičenega izostajanja od pouka, neprimernega vedenja in različna
druga vprašanja in dileme, ki so se pojavljale pri dijakih. Tudi v teh primerih smo sodelovali z razredniki
in s starši.
Za starše smo v mesecu januarju 2011 organizirali predavanje z naslovom »Novodobne zasvojenosti«, ki
ga je izvedla Ga. Breda Božnik.
Poklicno svetovanje je potekalo v vseh letnikih. Izvedena so bila predavanja na temo poklicno in študijsko
informiranje in svetovanje. Dijaki drugega letnika programa ekonomska gimnazija so se odločali za izbirne
predmete na maturi, za katere se bodo pripravljali predvsem v četrtem letniku. Študijske programe so na
šoli predstavile Poslovno-ekonomska fakulteta, Fakulteta za logistiko, Fakulteta za management, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije in Fakulteta za komercialo. Predavanj so se udeležili dijaki
tretjega, četrtega letnika in dijaki maturitetnega tečaja. Pri odločanju za nadaljnji študij so dijaki uporabljali test iskanja poklicne poti Kam in kako. Izvedli so ga dijaki četrtega letnika hkrati še z individualnim
poklicnim svetovanjem. V tretjem letniku so potekale v okviru karierne orientacije delavnice na temo
razvoj lastne osebnosti (poklicni interesi, spretnosti, vrednote, cilji). Izdelali so plakat poklicnih interesov
vseh sodelujočih. Spoznali so tudi Filternet, to je interaktivni portal, ki omogoča dostop do uporabnih
informacij v času izobraževanja na enem mestu.
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Svetovalna delavka je sodelovala pri organizaciji in izvedbi promocije šole skupaj
s profesorji, vodstvom šole in dijaki. Na
dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu so obiskovalci doživeli utrip šole, dijaki so jim predstavili številne dejavnosti in
projekte, lahko so prisostvovali pri pouku.
Šolo smo predstavili tudi na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja in na nekaterih osnovnih šolah.
V letošnjem šolskem letu je na šoli devet
dijakinj in dijakov s posebnimi potrebami.
Svetovalna delavka je spremljala in koorNačrtovanje poklicne kariere v 3.  B razredu
dinirala delo z njimi, povezovala se je s
starši, z Zavodom Republike Slovenije za
šolstvo, drugimi zunanjimi institucijami in s profesorji.
Udeležila se je aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol in strokovnih seminarjev.
Ernestina Strehovec, svetovalna delavka

Češnjev cvet odpada,
tišina prevlada,
življenje ugaša.
(Tomaž Slemenšek, 2. F)
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DIJAKI SE PREDSTAVLJAJO

1. A

Lidija ŠOBER NEMEC

Martin AŠKERC
Blaž BRGLEZ
Mergim ČUNAJ
Manja DROFENIK
Žiga FIJAVŽ
Matija GOLEŽ
Sara HARINSKI

Monika JESIH
Špela JUG
Tilen KODRIN
Katja KRIŽNIK
Manja KUMER
Tilen MARČIČ
Lea MARTINČIČ

Alja POGOREVC
Natalija SAJKO
Žiga ŠPILE
Suzana URBANC
Tilen VIDAKOVIĆ
Anita VIDEC
Rok ŽAGAR
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Marija KOLENC

Klara BOŽNIK
Mirjam BREČKO
Lea BREZOVNIK
Alen ČOŽ
Diana ĐUKANOVIĆ
Tamara EGRLIĆ
Hana EREMITA
Barbara FLERE
Luka GORINŠEK
Verena GRAČNER
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Ismar HALILAGIĆ
Jan KAČIČNIK
Tjaša KAJBA
Jasmin KALAJDŽIN
Jasmina KALAJDŽIN
Aleša KASTELIC
Špela KLANŠEK
Patricija KOPRIVŠEK
Žak KUZMAN
Matej LAVRIČ

Ajda LESJAK
Nataša LJEPOJA
Tamara RADIĆ
Mitja REPAS
Adelisa SELIMOVIĆ
Mishel SILO
Janja SKOK
Nastja STOŽIR PIRC
Žan URBANIJA
Jaša VELER
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Katja TERŠEK

Aljaž ČEDE
Patricija FELDIN
Nejc GABRŠEK
Veronika GRAČNER
Nino GRAH
Klemen HRIBERNIK
Iris JAVORNIK
Tilen KARO

Angelika KEJŽAR
Klavdija KRMELJ
Lea LESKOVAR
Mark MALIS
Ana MASTNAK
Sarina NOVAK
Ines PAVČNIK
Jan PLAHUTA

Alen PLIBERŠEK
Katrin PODGORSKI
Jan POLESNIK
Rožle PRAZNIK
Urška ŠKORC
Špela TERGLAV
Jernej VOGLAR
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Tjaša VEBER STAJNKO, Darja OSTRUH

Mirela BEGOVIĆ
Hana FALETIČ
Tina FINK
Emine JAHIRI
Matija JOŠT
Klemen KENDA
Tamara KEREC
Hana KLAKOČER
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Vid KOROŠEC
Aleksandra-Saša KOSMATIN
Klemen KUHAR
Žiga MEDVEŠEK
Rok MLINAR
Jure OREHOV
Kristina PEUNIK
Sara PLAHUTA

Nastja PRAPROTNIK
Maša PUGELJ
Jan RAMŠAK
Luka ROJC
Ana SCHMIDT
Alexandra SILCENCO
Hana ŠKRIJELJ
Tim TOPOLOVEC
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Greta JENČEK

Jerneja ARTNIK
Nika BEUKOVIČ
Janez ČONČ
Tjaša ČVAN
Žan DOBERŠEK
Katarina GORJUP
Aleksandra JANČIČ
Luc KANDUTI
Vid KAUČIČ

Nives KOTAR
Amadej LAVBIČ
Urša LESJAK
Ana MARZIDOVŠEK
Nika OJSTERŠEK
Lovro PLANINŠEK
Gabrijel Gal PLASKAN
Katarina PODBEVŠEK
Klara POJE

Marko RAKIĆ
Rožle STRAH
Matej SUMRAK
Matic VEBER
Kaja VIDMAR
Lučka VIŠNAR
Petra VODEB
Anže ZAJC
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Polona TURNŠEK

Armena ALUŠESKA
Medina BAJRIĆ
Anamarija BELAC
Anamarija BELAC
Mojca BEZGOVŠEK
Bojan ISKRAČ
Mojca KARLOVČEC
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Tjaša KLANČAR
Aleksander KLEMENT
David KOS
David KOS
Alen MASTNAK
Anika MESARIČ
Katarina RATAJ

Anja ŠPES
Denis ŠTINGL
Aleksander ŠTUCL
Sandi ŠTUS
Žan TOMAŽIČ
Vesna VERK
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Alja DEČMAN STIŠOVIČ

Tadeja CIGLAR
Martin DEISINGER
Rebeka GRAČNER
Monika GROBELNIK
Anesa JAHIRI
Anesa JAHIRI
Jana KAČIČ
Tilen KAČIČNIK
Tonka KADILNIK
Jernej KRAMER

Leotrim KRASNIQI
Nuša OKORN
Benjamin PODLESNIK
Drenusha RAMANI
Kaqusha RAMANI
Kaja RIBEŽL
Anastasia SAMOCRAINÎI
Anastasia SAMOCRAINÎI
Elvedina SARAJLIĆ
Sara SEIDL

Nastja SIVKA
Žiga STOPAR
Katja ŠOSTAR
Tomaž VAH
Nikolina VALANT
Toni VALPATIČ
Aleksander VNUČEC
Anja VRAN
Lucija WEISSENBACH
Ana ŽGAJNER
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Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK

Jaka BLATNIK
Anja BLUMENŠAJN
Rok BUKOVŠEK
Primož ERJAVEC
Pascal FRIDAU
Urška GABERŠEK
Eva GORŠIČ
Maja GROBELNIK
Karmen JEDVAJ
Amadeja KNEZ
Lea KNEZ
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Matej KOŽELJ
Petra KRIŽNIK
Juš KUNC
Barbara MAJORANC
Eva OMLADIČ
Tadeja PEČNIK
Uroš POLOVŠAK
Teja PONDELAK
Iris RAKOVNIK
Barbara REZMAN
Marko SLEMENŠEK

Marko TISEL
Anja TRŽAN
Klara TURNŠEK
Lea VASLE
Špela VODIŠEK
Tamara ZAMERNIK
Filip ZULE
Aleksej ZUPANC
Rudi ZUPANC
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Lidija REBEUŠEK

Matic BRAČIČ
Jasmina BRČINA
Anja COKAN
Domen DROBNE
Ula JAKLIČ
Lindita JAKUPI
Michele KOVAČ
Lucija KOZOROG
Maja KUŽNER
Tina MARČIČ

Gregor MARJANOVIĆ
Borut MARKOVIČ
Barbara MARZIDOVŠEK
Simon OČKO
Jure PIŠEK
Sabina POTOČNIK
Vito POVŠE
Nastja ROTAR - KOLAR
Larisa SEVŠEK
Tomaž SLEMENŠEK

Darko STOKANIĆ
Iris STRAŠEK
Izabela SUPIN
Denis ŠMIGOC
Nika URANKER
Neža ZEME
Branko ZORIĆ
Nina ŽOLNIR
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Katja VIDMAR LAZAR

Anja ČEBULAR
Matej FISTROVIČ
Lucijan FIŽULETO
Domen GRUDNIK
Matjaž HORJAK
Timon HREN
Špela HRIBERNIK
Maja KEGLIČ
Anja KNEZ
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Tina KOLAR
Iris MOHAR
Aljaž NERAD
Nives OŠLAK
Daša PAVLIČ
Aljoša PERIŠIČ
Aljuška PETEK
Jelica PETROVIĆ
Špela POTOČNIK

Urška PUPČEVIĆ
Nejc ROMIH
Ajda SEVER
Iva ŠKEDELJ
Andreja ŠPITALAR
Katarina VIDEC
Aljaž VODEB
Goran ZORIČ
Ina ZUPAN
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Olga ISKRA

Kristina DEŽELAK
Nikola FIJAVŽ
Matic GOLAVŠEK
Rebeka GOVEK
Nika GREGORC
Iztok GROBELNIK

Igor HORVAT
Lara JEREB
Ana Marija JEZOVŠEK
Žiga KOŠTOMAJ
Nives KROPEJ
Ema OBU

Blaž PETEK
Valentina SMOLE
Saša STOKANIĆ
Tamara ŠTRUKLEC
Rebeka VOGRINEC
Nataša ZDOLŠEK
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Vlasta KRŠTINC BUDNA

Sarah BEZGOVŠEK
Barbara BRITOVŠEK
Andraž BUSER
Danijel DEDUŠ
Nika DIMEC
Maya FLIS
Tomaž GLASENČNIK
Primož JUŽNA
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Natalija KAVICKI
Tjaša KROPEC
Nina LESKOVAR
Miha LIKOVIČ
Aleksandar LJEPOJA
Karmelina LORBEK
Luka MASTNAK
Vasijeta MEHDI

Rok MIHOVLJANEC
Sara ROŽIČ
Žiga SRNEC
Anja STANKOVIĆ
Urša SVETIČ
Tina VASLE
Luka WEINGERL
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Marjana GAJŠEK

Vesna BOBEK
Anja BOŽNAR
Janja DROVENIK
Lara GUČEK
Saša HANC
Žiga KOVAČ

Aljaž LUKANC
Blaž MEJAČ
Nina MIKLAVČIČ
Alen PIŠEK
Karin POLJŠAK
Ajda PRUŠEK

Jerica RAJGL
Gašper SKAZA
Karin ŠEBJAN
Lara ŠKORJA
Manuel - Tobias WEDRA
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Katja FRAS BUDNA

Denisa ČARKIĆ
Sebastian GLINŠEK
Sara HERNAUS
Nina JEZERNIK
Andrea JOŠT
Tajda JOŠT
Matic KOVAČIČ
Sašo KOVAČIĆ
Monika KUKOVIČ
Dejan MASTNAK
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Matic MATEŠIČ
Mitja MATEŠIČ
Kim MIKLAUŽIČ
Rebeka OGRIS
Janja PINTAR
Patricija PLAHUTA
Tina PLEVNIK
Leon POSEDEL
Jasmina PREK
Nejc RAVLJEN BORNŠEK

Miha SELIČ
Nika STIPIČ
Tomaž ŠUNTA
Lara TURK
Benjamin VERBIČ
Nina VODEB
Alja VRČEK
Tamara VRTAČNIK
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Mateja VOLK

Žiga DIMEC
Lovro FIŽULETO
Tjaša GERČAR
Petra GRAČNAR
Nejc HRNČIČ
Sebastjan JAGER
Aleš JAKOP
Tina JELEN
Vivijana KLINC

Jernej KOLŠEK
Karmen KOVAČ
Tjaša MAROVT
Josip MIJATOVIĆ
Anja OJSTERŠEK
Blaž OJSTERŠEK
Jakob PEČNIK
Klara PEČNIK
Kristijan PEČNIK ŠKRUBEJ

Pina PERLIČ
Andraž PODVEZ
Lea POTOKAR
Urban REBEVŠEK
Marijana STJEPIĆ
Petra TEKAVC
Anja VINDER
Pavel VIRANT
Demian Florian WEISHEIT
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Marjeta BREŽNIK

Ines BAŠTEVC
Boštjan BIZJAK
Maja BRAČUN
Matic DROFELNIK
Klementina FIDLER
Tadeja HRUSTELJ
Barbara JAKOVAC
Sara JURŠIČ
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Katja KODRE
Aleš KOLAR
Domen LOČIČNIK
Monika MARN
Dominik MAROT
Anamarija MASTNAK
Monika PEPERKO
Anja POZNIČ

Milena PREC
Damjan SATLER
Daria SENIČAR
Valentina STJEPANOVIĆ
Benjamin ŠAJTEGEL
Barbara ŠPEGELJ
Nino ZGONJANIN
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Tatjana IVŠEK

Edvina ALUŠESKA
Nataša ČADEJ
Tadej GRAČNER
Tadej HRASTOVEC
Saša HROVAT

Adriano KUZMAN
Jonas LESJAK
Neja LESKOVŠEK
Matevž MAJCEN
Dragana OLJAČA

Teja ROŠTOHAR
Aljaž SLATINJEK
Tjaša ŠTIGLIC
Gašper VERDEV
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Marija RAVNAK CAFUTA

Briana BOLČINA GOLJEVŠČEK
Maja DAMJENIĆ
Milanka ĐUKIĆ
Tomaž JEREBIC
Sara KOVAČEC
Bojana KREJIĆ
Nina MAJER
Katja MATIJOVC
Špela MUŠKATEVC
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Nina MUŠKOTEVC
Urban PEPERKO
Nejc POBOLŠAR
Petra PONDELAK
Tamara PONDELAK
Rok POTEKO
Urban POTOČNIK
Arman RAMIĆ
Eva REBERŠAK

Maja ROMIH
Dejana STARČEVIĆ
Miha TOMŠIČ
Robert URANKAR
Tanita VIŠNER
Blaž VOUK
Marko VUČKOVAC
Ana ZAMERNIK
Špela ZORINIĆ
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Sonja SALOBIR LINDSAY

Manuela AUGUSTIN
Matic BRUNŠEK
Matic ČAKŠ
Gašper FLIS
Miha HORVAT
Aleksandar IVANOVSKI
Taja JESENIČNIK

Ana JURAK
Sintija KNEZ
Rok MATKO
Blaž MERNIK
Tina MILOVAC
Nika MIRNIK
Freya Anastasia MOLNAR

Trisha PAJMON
Klavdija PEPERKO
Jessica PETRINOVIČ
Uroš POLAJŽER
Tomaž SELIČ
Špela STRAŠEK
Žiga ŠAFRAN

117

Letopis SEŠ Celje

4. G

www.s-ses.ce.edus.si

Saši PEŠEC

Klara BORŠIČ
Katja DEŽELAK
Anja GOTAR
Monika GRAJŽL
Nina KLADNIK
Lucija KLUN
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Eva KOSTEVC
Sanja LAKIĆ
Samantha MATUŠ
Silvija PAVČNIK
Diana PAVIČ
Simona PLAVČAK

Petra POPOVIĆ
Anamarija SEVŠEK
Lucija STIPLOVŠEK
Anja ZAZIJAL
Sara ŽERJAV
Iris ŽUČKO
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MT-A
Žiga BALOH
Nina BERLOŽNIK
Tanja BRAČUN
Patrick BRGLEZ
David BUT
Ana ČATER
Monika ČOPAR
Ines ČUKIĆ
Živa DOBNIK
Viljem FUCHS
Helena GRILJ
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Marko Kubale
Klemen HLUPIČ
Sara HRASTOVEC
Marcel HUDOVERNIK
Gabriela JEROVČNIK
Vanja KLANČNIK LEVIN
Alen KODRIČ
Petrina KONEČNIK
Sandra KRAMER
Maja LEŠNIK
Nika MARCIJAN
Jerneja MASTNAK

Sabrina MATUŠ
Jasna MLINAR
Klavdija OJSTERŠEK
Emanuela PEČOVNIK
Mojca PIŠOTEK
Fabjana PODBREŽNIK
Mojca PODKRIŽNIK
Davorin POLENEK
Leon RAZBORNIK
Špela ROBIDA
Indira SIMUNIČ

Monika ŠALEJ
Marjana ŠIŠARICA
Miha ŠKORJANC
Žiga TAVČER
Viktorija TEPEŠ
Urša TERŠEK
Patricija VETRIH
Andreja VIDERGAR
Mojca VITASOVIC
Maja ZORC
Dalibor ŽEKŠ
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Zvezdana RITOVŠEK

Gašper BALANČ
Katarina BRDNIK
Blaž DIMEC
David DROFENIK
Darinka ĐURA
Katja FON
Nives GABRON
Blaž GORNJAK
Emira HALKIĆ
Simona HROPOT
Andraž JEVŠENAK
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Anita JEZERNIK
Klara JURAK
Nives KLANČNIK
Špela KNEZ
Mojca KOLMAN
Tamara KOMLJEN
Tamara KOPINŠEK
Tina KOŽELJ NYAMBE
Martina KRAJNC
Edmond KRASNIČI
Peter MAKOVŠEK

Sanja MARTIĆ
Eva MASTNAK
Ken OGRAJENŠEK
Dejan PINTAR
Maja PINTER
Milan PLAVČAK
Anej PODLESNIK
Nik POHAR
Larisa POTOKAR
Rok PROSENAK
Jani PUŠNIK

Sabahudin RAMIĆ
Eva ROŽENCVET
Tadej STRNIŠA
Špela ŠAH
Saša ŠAMEC
Tijana TODOROVIĆ
Mario VRBOVŠEK
Klemen VREČIČ
Katja ZDOVC
Mitja ZDOVC
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Jana KITANOVSKI

MarkoBRADAČ
Tjaša DEŽAN
Alja DOBNIK
Ivana DRAŽETIĆ
Urban FERENČAK
Tadeja GRABLER
Tadej GREGORC
Gašper HRIBAR
Mojca JAKOB

Emil KANTARDŽIĆ
Iris KNEŽEVIĆ
Polonca KOZMUS
Zvonka LESKOVŠEK
Urška MARTUN
Simon MEŠIČEK
Marija NARAT
Tadej OJSTERŠEK
Monika PELKO

Ivata PERC
Sebastjan PODHRAŠKI
Vesna ŠČUREC
Nastja ŠTERN
Nina TRATNIK
Anja URH
Maja VRBEK
Mladen VUKOLIĆ

Dolgo te čakam,
prideš za hip in že greš,
utrinek z željo.
(Mishel Kovač, 2. F)
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DIJAŠKA SKUPNOST SEŠ CELJE
Mentorici: profesorici Vesna Gubenšek Bezgovšek in Katja Vidmar Lazar
Predsednica: Anamarija Sevšek, 4. G
Člani: vsi dijaki Srednje ekonomske šole Celje
Predstavniki oddelčnih skupnosti: predsedniki razredov oziroma njihovi namestniki
Predstavnika dijakov v Svetu šole: Anamarija Sevšek, 4. G, in Pavel Virant, 3. G
Predstavnici dijakov v odboru Šolskega sklada: Maja Grobelnik, 2. E, in Monika Kukovič, 3. F
Članica komisije za kakovost: Špela Zorinić, 4. E
V šolskem letu 2010/2011 se je Dijaška skupnost Srednje ekonomske šole Celje sestajala enkrat na dva
meseca oziroma po potrebi. Na sestankih smo se pogovarjali o dijaški problematiki, prenovljenih pravilnikih, šolski prehrani, učnem uspehu in izostajanju od pouka, odnosih med profesorji in dijaki … Včasih se
nam je pridružil gospod ravnatelj, Ivan Poklič, ali gospa pomočnica, Marija Sodin, ali koordinatorka šolske
prehrane, profesorica Marjeta Brežnik.
Izvedli smo veliko aktivnosti in dejavnosti:
• pridobivanje dijaških izkaznic,
• dežurstvo dijakov v avli šole,
• fotografiranje razredov,
• sodelovalnje pri organizaciji Festivala talentov,
• miklavževanje,
• krašenje novoletnih jelk,
• urejanje dijaške table,
• skrb za pretok aktualnih informacij,
• skrb za čisto okolje (25. marca 2011 je bila čistilna akcija v okolici šole in v Mestnem parku),
• sodelovanje z Mladinskim centrom Celje in nekaterimi drugimi institucijami,
• organizacija pustovanja (V avli šole so vešče maskerke poslikavale obraze. Ob koncu pouka pa so se
zbrale vse pustne šeme in s plesom ob zvokih harmonike poskušale priklicati pomlad.),
• aktivno sodelovanje na informativnem dnevu in dnevu odprtih vrat ter pri ostalih šolskih dogodkih,
• ogled snemanja nedeljske popoldanske oddaje NLP,
• obeležili valentinovo in veliko noč,
• skrb za zdravje (Delavnica ob dnevu boja proti aidsu Pripni si rdečo pentljo in podpisovanje certifikatov za odgovorno spolnost Ponosen sem na spol v sodelovanju s projektom Zdrava šola.),
• zbiranje plastičnih zamaškov (Z zbiranjem zamaškov smo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Ker so
nas otroci iz vrtca Danijelov levček prosili za sodelovanje, smo se jim z veseljem pridružili.
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Povprašali so nas, če bi bili pripravljeni v sodelovanju z njimi zbirati zamaške, ki jih bodo namenili slepi
petletni deklici Mii. Skupaj smo zbrali kar nekaj zamaškov, tako da lahko rečemo, da je naša akcija uspela.
Malčki iz vrtca Danijelov levček pa so nas večkrat obiskali, kar nam je bilo v veliko veselje.).
Bili smo dejavni na več področjih šolskega in zunajšolskega življenja. Leto se je kar prehitro izteklo in s tem
šolskem letom se tudi poslavljamo od naše predsednice Anamarije, ki trenutno opravlja maturo. Njej in
vsem maturantom želimo veliko uspeha pri doseganju načrtovanih ciljev.
V naslednje šolsko leto bomo zakorakali s pripravami na predsedniško kampanjo za izvolitev predsednika
naše Dijaške skupnosti. Novi izzivi so torej pred vrati in pametno je, če začnemo že danes razmišljati o
naslednjem šolskem letu, saj vsi dobro poznamo pregovor: »Ne odlašaj na jutri, kar lahko storiš danes.«
Najprej malo na počitnice, da se zbistrijo in spočijejo utrujeni možgančki, septembra pa s polno paro
naprej!
Vesna Gubenšek Bezgovšek, mentorica
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MATURANTSKI PLES SEŠ CELJE
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Mazurko in četvorko so naši letošnji maturantje svečano odplesali v petek, 4. februarja 2011, ko je v dvorani Golovec potekal ceremonial 29. maturantskega plesa Srednje ekonomske šole Celje. Plesni mojster
Alojz Fidej je po taktih tradicionalne otvoritvene koračnice (Radetzky marš) na plesišče pospremil 72
plesnih parov. Dekleta in fantje so si izmenjali robce in šopke, kar so simbolno potrdili s poljubčki, nato pa
ponosno odpeli Gaudeamus igitur. Vsi, starši, profesorji in povabljeni, smo občudovali maturantke in maturante, ki so bili ta večer še posebej lepi, v svečanih oblekah in z večernimi pričeskami. Njihovi koraki so
ubrano in lahkotno drseli po plesišču, uspešno so odplesali četvorko in venček družabnih plesov. Posebno
doživetje pa je bil zagotovo ples maturantov s starši.
»Veselimo torej se, mlada nam je duša …«
(maturantska himna)
Vesna Gubenšek Bezgovšek, organizatorica

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V šolskem letu 2010/2011 so se udeleženci izobraževali v programu ekonomski tehnik in ekonomska
gimnazija. Ker je zanimanja za skupinski model izobraževanja vse manjši, smo izvajali individualni in kombinirani model, kar pomeni, da smo za določene predmete izvedli krajša predavanja oz. svetovanje, za
vse ostale predmete pa samo svetovanja. Udeleženci so se po pridobitvi okvirnih informacij in navodil
za posamezen predmet sami pripravljali na izpit. Organizirali smo priprave na peti predmet kot dodaten
izpit pri poklicni maturi. Ker smo že v preteklem letu zaključili s programom Računalniška pismenost za
odrasle in so mnogi udeleženci izrazili željo po nadaljevalnih tečajih, smo v tem šolskem letu izvedli dva
nadaljevalna tečaja računalništva (digitalna fotografija, telefonija in predstavitve v Power Pointu). Tečaje
je vodila prof. Marija Kolenc. Udeleženci so bili z izvedbo zelo zadovoljni.
Damjana Lovrenčič, vodja izobraževanja odraslih
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KNJIŽNICA
Šolska knjižnica se s svojim gradivom in opremo vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na naši šoli.
Profesorje in dijake oskrbuje s strokovno literaturo, z literaturo za domače branje in prosti čas. Tudi v tem
šolskem letu – 2010/2011 – je bilo tako. Fond šolske knjižnice se je povečal za 184 enot pretežno novega
gradiva. Nekaj enot sicer ni novih; ker pa so dar Slovenske akademije znanosti in umetnosti, so zelo obogatile našo priročno knjižnico in področje biologije. V priročno zbirko smo dodali dve deli Ivana Vidava
(Kleinovi teoremi v teoriji diferencialnih enačb in Elementaren dokaz neke formule za površino lika na
krogli), na področju biologije pa je bilo dodanih pet naslovov.
V šolski knjižnici deluje tudi učbeniški sklad, v katerem so učbeniki , ki si jih dijaki lahko izposodijo za eno
šolsko leto. V šolskem letu 2010/2011 si je učbenike v učbeniškem skladu izposodilo 372 dijakov. Nabavljenih je bilo 520 učbenikov, celoten sklad pa ima 5505 učbenikov. V mesecu maju skrbnik učbeniškega
sklada pripravi v sodelovanju s profesorji komplete učbenikov za vse programe in letnike. S tem se začne
novo šolsko leto pri učbeniškem skladu.
Marjeta Šelih, knjižničarka
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FESTIVAL TALENTOV 2011
Tudi letošnje koledarsko leto smo zaključili z zabavno prireditvijo, z že tradicionalnim Festivalom talentov. Program sta povezovali dijakinji 4. F, Trisha in Špela, ki sta komentirali, da so bili to najboljši talenti v
zadnjih štirih letih.
Prvič so svojo točko pripravili profesorji, ki so s pesmijo pripravili veselo vzdušje. Nato sta nas očarala z
violino, kitaro in suptilno pesmijo Tina in Gašper. Navdušil nas je odlični čarovnik, zabavali smo se ob nekaterih izvirnih in bolj ali manj domiselnih nastopih. Zaploskali smo odličnim pevskim in plesnim točkam,
priznam, kar nekaj resničnih talentov smo odkrili.

Alenka Golež, Katja Vidmar Lazar
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IN MEMORIAM
Je kaj? Je nič. Je vse?
Je vetra dih samo,
Ki plane čez zemljo
In v vekomaj zamre?
        
     Kajetan Kovič

ALJOŠA HRAŠOVEC

11. 6. 1925 – 15. 10. 2010
profesor strokovnih predmetov v pokoju

VITO POVŠE

19. 5. 1994 – 13. 1. 2011
dijak 2. letnika ekonomske gimnazije
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IZPITNI ROKI V ŠOL. LETU 2010/2011
Popravni izpiti					
						
Poklicna matura – jesenski rok		
Splošna matura – jesenski rok		

30. 6.–5. 7. 2011
17. 8.–22. 8. 2011
25. 8.–3. 9. 2011
25. 8.–3. 9. 2011

Podelitev spričeval poklicne mature bo 6. 7. 2011 ob 12. uri v predavalnici šole.
Podelitev spričeval splošne mature bo 13. 7. 2011 ob 10. uri v predavalnici šole.

OBVESTILA
Uradne ure:
•
•
•

do 15. 7. 2011 vsak dan od 9. do 11. ure
od 18. 7. 2011 do 12. 8. 2011 vsako sredo od 9. do 11 ure
od 17.-31. 8. 2011 vsak dan od 9. do 11. ure

Pričetek pouka bo v četrtek, 1. 9. 2011
PRVI LETNIKI:
•
•

program ekonomska gimnazija ob 8.00 uri v predavalnici šole
program ekonomski tehnik ob 8.50 uri v predavalnici šole.

VIŠJI LETNIKI:
Začetek pouka ob 8.00 uri v matičnih učilnicah.
Želimo Vam sončne in zabavne poletne dni.

130

www.s-ses.ce.edus.si

Letopis SEŠ Celje

131

Letopis SEŠ Celje

132

www.s-ses.ce.edus.si

