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Ekonomska šola Celje

UVODNIK
Pozdravljeni,

PONUJAMO VAM
Anabel — dekle ob
kavi

2

Pripravljeni na
nove izzive

3

Nemška jezikovna
diploma

7

Predaja ključa

8

Dejavni in
usposobljeni

9

šolskega leta je kon'c in izšel je novi je Ekonomlonc, in to z
Bučkami.
Poleg zanimivosti, ki so se
v tem letu dogajale na
šoli, objavljamo članke, ki
so jih naši dijaki in
mentorice pripravili za
časopis Novi tednik, kjer
smo
se
dvakrat
predstavili v rubriki
Mlade za mlade. Nismo
pozabili
na
dijake
zaključnih letnikov, saj se
v glasilu poslavljamo od
šole, med njimi smo
izpostavili tiste, ki so
dosegli odličnost in tiste,
ki so pridobili nemško
jezikovno diplomo.

Prilogo Bučke pridno
gojimo in nabiramo že kar
28 let. V njej predstavimo
še tako
po(ne)srečene
domislice dijakov in tudi
učiteljev. Če vas zanima
nova
zgodovinska,
glasbena, jezikovna in še
kašna resnica, v Bučkah
jih ne manjka.
Za piko na i, posladek,
smo dodali haikuje
dijakov, ki so zelo uspešni
v tovrstnem ustvarjanju že
mnogo let.

17

Bučke

POZDRAV GOSPE RAVNATELJICE
Dragi mladi!
V življenju je veliko pomembnih stvari.
Pomembna je volja.
Pomembna je odgovornost.
Pomemben je uspeh.
Pomembna je sreča.
Sreča pa je kot metulj. Bolj kot jo lovimo, bolj se nam izmika.
Zatorej počakajmo. Ne bodimo nestrpni. Sreča bo prišla in takrat bo
pričarala na vaše ustnice nasmeh.
In ni lepšega, kot videti vas nasmejane in srečne. Ko ste nasmejani vi, se
lahko skupaj z vami nasmehnemo tudi mi, zaposleni na naši Ekonomski šoli
Celje.
Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica

Naj zaključim z mislimi
naše Anabel, brez katere
si našega časopisa tokrat
sploh
ne
moremo
predstavljati, ki pravi, da
se po nevihti nebo vedno
razjasni in posije sonce,
kar pomeni, da bo vse še
lepše in boljše kot prej.
Zato optimistično in
pozitivno
naprej
v
počitnice in k novim
izzivom, ki nas čakajo.
Gabrijela Škrabl,
2. a PTI
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ANABEL – DEKLE O B K A V I
Naša dijakinja Ana Teržan iz 3. f je postala glasbena
zvezda na slovenskem nebu.
Anabel. Pred manj kot pol leta je bila Ana Teržan le
dijakinja Ekonomske šole Celje in najina sošolka, ki je
nastopala za našo šolo in prijatelje. Potem pa se je z
zmago na festivalu Poprock njeno življenje obrnilo na
glavo. Zdaj je že kar slavna in zelo zaželjena umetnica s
svojim menedžerjem. V prihodnosti bo še ustvarjala in
pisala nove pesmi in kdo ve – mogoče jo bomo kmalu
spremljali na Evroviziji.
Zakaj ravno Anabel?
Umetniško ime Anabel izvira seveda
iz mojega imena Ana, ki sem ga
popestrila, saj sem se želela
predstaviti slovenski glasbeni sceni z
drugačnim in zanimivim imenom, ki
se je po mojem mnenju odlično
prijel.
Kaj zate pomeni "biti
ustvarjalen"?
Zame to pomeni ustvarjati glasbo.
Hkrati pomeni biti ustvarjalen na več
področjih, denimo na plesnem,
pevskem in seveda tudi v šoli. Sploh
ni tako pomembno, s čim se
ukvarjaš, pomembnejše je, da imaš
to rad in pri tem izpolnjuješ svoje
srčne želje in sanje.

Katera je tvoja slabost, če jo
sploh imaš?
Pogosto začnem pisati pesem,
vendar jo zaradi drugih obveznosti
ne dokončam in tako ostane
nedokončana tudi eno ali celo dve
leti.
Ali izvajaš kakšen ritual pred
nastopom, da se znebiš treme?
Ja, seveda ga imam. Pred
pomembnejšimi nastopi zamižim in
si predstavljam svoj nastop od
začetka do konca. Tako se
prepričam, da znam vse plesne
korake. Drugače se strahu znebim
tako, da zamižim, naredim nekaj
globokih
vdihov,
nato
se
spodbudim s pozitivnimi mislimi in
si zaželim srečo.

»Naučila sem se, da ni razloga za strah in paniko. Enostavno
pustiš, da se stvari zgodijo. Po nevihti se nebo vedno razjasni
in posije sonce, kar pomeni, da so stvari še boljše in svetlejše
kot prej.«
Od kod črpaš svoj navdih za
ustvarjanje pesmi?
Navdih dobivam iz vsakdanjega
življenja, ob opazovanju ljudi in
čutenju ljubezni, ki daje ljudem moč
in voljo, da naredijo nemogoče. Prav
tako iz šole in tudi iz ostalih pesmi,
ki jih poslušam. Svoj navdih
preusmerjam ne samo v pesmi,
ampak tudi v likovno ustvarjanje,
saj zelo rada rišem.
Če bi imela čarobno moč, ki bi
jo lahko uporabila v svoji
glasbi, katera bi to bila?
To bi bila zagotovo sposobnost, da
bi lahko igrala več glasbil hkrati in
bi s tem lahko bila sam svoj bend.

Kateri je najboljši nasvet, ki si
ga prejela?
Da se vse zgodi z razlogom. Mogoče
v danem trenutku misliš, da se ti je
porušil svet in da ni rešitve, vendar
čez čas ugotoviš, da je vse v
najlepšem
redu.
V
takšnih
situacijah sem vedno našla vzrok,
zakaj se je to zgodilo ravno meni,
prav tako sem se pri tem naučila, da
ni razloga za strah in paniko.
Enostavno pustiš, da se stvari
zgodijo. Po nevihti se nebo vedno
razjasni in posije sonce, kar
pomeni, da so stvari še boljše in
svetlejše kot prej.

Kdo te navdihuje, občuduješ
katerega znanega glasbenika?
Zakaj?
To je vprašanje, na katerega
največkrat odgovarjam, in vedno
odgovorim nekoliko drugače, ker
občudujem veliko glasbenikov in
me navdihujejo vsi ljudje. Od
ženskih glasbenic bom vedno
občudovala Beyonce in Amy
Winehouse. Nasploh sem večja
oboževalka skupin, kot so The 1975,
Peace
in
Nothing
but
thieves. Seveda še mnoge druge
skupine in umetnike, med njimi
tudi slovenske glasbenike in
glasbenice.
V kakšnem spominu želiš
ostati poslušalcem?
To je tisto dekle ob kavi. Seveda
tudi po mojem glasu, nastopih,
drugačnem stilu in veseli karizmi.
Moj moto je drugačnost in k temu
se tudi nagibam. Zelo pogosto,
kadar je le mogoče, svoj moto
uporabim v praksi, saj menim, da si
danes ljudje zapomnijo predvsem
nekaj, kar je drugačnega in
odštekanega.
Rok Kokot in Tena Fistrič, 3. f
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PRIPRAVLJENI NA NOVE IZZIVE
3. č
Naša skupna pot se je pričela 1. septembra
2014, ko smo prvič vstopili skozi
srednješolska vrata. Kljub temu da je bil
začetek težaven, smo kmalu spletli
prijateljske vezi. V prvem letniku smo bili
razdeljeni v dva razreda. V 1. d-razredu je
bil razrednik g. Oskar Selčan, v 1. č pa ga.
Liljana Povalej, ki nam je ob združitvi
razredov ostala razredničarka še dve leti.
Ga. Povalej je bila z nami zelo potrpežljiva

3. e

Dijaki 3. e
Albina Alusheska
Eduarta Basha Gashi
Riza Bedžeti
Anita Bytyqi
Patricija Čebular
Lara Gaber
Dinela Ilmić
Iris Jagodič
Luka Klopčič
Hajdi Korče
Fatlinda Kurtaj
Arjeta Nura Xhemaili
Tadeja Ratajc
Roman Smogavec
Jerneja Vrbnik

in nas je usmerjala na pravo življenjsko
pot. Pri naših urah ni bilo nikoli dolgčas,
saj smo se vedno trudili, da je še tako
dolgočasna ura postala zanimiva. Tri leta
so minila precej hitro, saj smo se v tem
času veliko naučili in se med seboj bolje
spoznali. Leta so minila, kot bi zaprli
šolsko knjigo.
Saša Dobovičnik in Vanja Semprimožnik

Dijaki 3. č
Begzada Bajrić
Ardita Bellaqa
Arbenita Bytyci
Saša Dobovičnik
Tobias Druškovič
Tadej Gerčer
Lucija Javornik
Iris Jazbinšek
Klemen Kapel
Sebastjan Kek
Živa Kotnik
Žiga Kramperšek
Žan Kroflič
Klara Maček
Leonita Memaj
Maja Mirdita
Ines Nežmah
Marko Oklobdžija
Klavdija Omerzu
Floreta Qelaj
Alen Radišek Antlej
Vanja Semprimožnik
Zala Škrbec
Aljaž Turnšek
Marko Videčnik
Sandra Vidić
Špela Zorko

Smo 3. e, zabavni, nagajivi in z veliko vneme,
v zbornici o nas so vsakdanje teme.

Imeli smo vzpone in padce,
a še vedno smo največje face.

Profesorji nas imajo že čez glavo,
a vsakemu se prikupiti znamo.

Nekateri bomo šolo nadaljevali,
drugi pa službi se predali.

Čeprav nas je le 15,
jih znamo šteti za dva krat dvajs't.

Marsikdaj se nismo znali česa dogovoriti,
a vedno smo znali skupaj stopiti.

Naš naziv bo administrator,
razredničarka pa glavni komentator.

Vedno vztrajali, nikoli klonili,
od šole se poslovili in
svojim sanjam sledili.

Naši razredničarki angleščina je všeč,
nam pa čisto nič preveč.

Hajdi Korče
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2. a PTI
ODHAJA 2. A PTI,
NAJBOLJ PRILJUBLJEN RAZRED
Ko smo se v PTI-ju združili administratorji
in trgovci, nismo vedeli, kaj naj
pričakujemo eden od drugega. Po glavi so
se nam zastavljala raznovrstna vprašanja.
Najprej se je videla razdvojenost med
smermi, ampak smo se hitro spoznali, si
pomagali in zaupali. V prvem letniku nas
je ga. Andreja Tanšek sprejela in z vsem
znanjem dajala napotke za uspešno
opravljen letnik, prav tako nam je
svetovala pri vprašanjih iz vsakdanjega
življenja. Vedno smo se lahko zanesli
nanjo. V drugem letniku nas je sprejela ga.

Manja Ferme Rajtmajer. Sicer smo se
sprva malo bali, saj smo vedeli, da je zelo
stroga profesorica, ampak se nam je na
začetku leta pokazala, da so naše bojazni
odveč. Nato nas je za štiri mesece
zapustila in dobili smo nadomestnega
razrednika, g. Milana Šušteršiča, s
katerim smo se odlično ujeli.
V razredu nas je bilo 16 dijakov in vsi
profesorji so zelo radi prihajali k nam. Z
njimi smo vzpostavili dober odnos. Sedaj
so se naše poti ločile. Eni gremo na
fakultete, drugi pa bodo iskali zaposlitev.
Nikoli nam ne bo tako lepo, kot nam je
bilo v srednji šoli.
Gabrijela Škrabl

Dijaki 2. a PTI
Tjaša Benegalija
Miha Brance
Alen Čož
Jan Golež
Ines Hirkić
Vanesa Ibrišević
Sebastjan Jakob
Jasmina Javor
Primož Jovanović
Aleksandra Kalamar
Ćerima Omerović
Dragan Prodić
Gabrijela Škrabl
Arjan Torra
Katja Trupi
Nderim Xhoxhaj

trava šepeta
sonce se smehlja
pozabljam
Katja Kuder, 1. a

razbito ogledalo
rdeče oči
vrni se
Katja Kuder, 1. a

noč
prazna ulica
tebe ni
Katja Kuder, 1. a

NAŠI ODLIČNJAKI
Iskreno čestitamo Vanji Semprimožnik iz 3. č, Hajdi
Korče in Tadeji Ratajc iz 3. e ter Samanti Kolar iz 4. e za
odličen uspeh v tem šolskem letu. Prav posebne čestitke
pa veljajo za izvrsten uspeh, odličnost v vseh štirih
letnikih, Tilnu Gradišku iz 4. b. Želimo vam, da vas
odličnost spremlja tudi na nadaljnji poti.
Uredništvo

sanjarim
večnost lepote
onostranstvo
Miha Šaberl, 4. b

tih snežni angel
poljubi mrzla lica
bela zima me greje
Ana Teržan, 3. f
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA
(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)

Tudi letos so imeli dijaki naše šole
možnost opraviti nemško jezikovno
diplomo in s tem pridobiti
mednarodno
priznan
certifikat
Deutsches
Sprachdiplom.
30.
septembra 2016 je gospod dr.
Reinhard
Zühlke
na
slovesni
prireditvi
podelil
certifikate
naslednjim dijakom:
- Aniti Gorenjak, Samanti Kolar,
Miriam Medved, Nuši Pilaj in
Alekseji Vignjević iz 4. e;
- Vesni Čakš in
Jerneji Kotnik iz 4. b;
- Ediju Pirnatu, Dinu Draganoviću,
Moniku Kvac in Evi Johanni Vipavc
(lanski 4. letnik).

V letošnjem šolskem letu je izpit
DSD I opravljalo 18 dijakov, in sicer:
- Lovro Godec, Nik Gorišek, Albin
Nura in Jaka Vodovnik iz 3. a;
- Urh Sivka in Nejc Vervega iz 3. c;
- Valentina Drešček, Manja Feldin,
Angelina Claudia Jelen, Rok Kokot,
Jan Kristian Korošec, Anja Košir,
Nina Planinšek in Robert Trunk
iz 3. f;
- Hana Brecl in Anja Mikola iz 4. e
ter
- Aleksandra Kaučič in Brigita
Kračun iz 1. PTI.

Slovesna podelitev bo v mesecu
septembru 2017.
Nemška jezikovna diploma je
mednarodno priznan certifikat, ki
ga po vsem svetu podeljuje Nemško
ministrstvo
za
kulturo
in
izobraževanje. Opravlja se na dveh
stopnjah.
Za
študij
na
nemškogovorečih univerzah se
zahteva diploma na 2. stopnji.
Vsem dobitnikom diplom iskreno
čestitamo.
Tatjana Ivšek, koordinatorica in
mentorica NJD
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4. a
Dijaki 4. a
Nina Cvikl
Anže Dobovičnik
Ines Draganovič
Žiga Firšt
Tanja Hrovat
Jeanine Jurgelj Razgoršek
Elma Keserović
Miha Klanjšek
Marsel Kolar
David Krejić
Andraž Lazarevič
Milina Mišeljić
Eldin Murić
Larisa Peklar
Aljana Ratajc
Neja Rom Zupanc
Anika Strnad
Anej Šarlah
Armin Šemić
Urša Šlatau
Ana Velenšek
Lora Voglar Guček

4 leta smo preživeli mi, a borilo smo se do zadnjih dni,
vsa leta smo bali mature se mi, zdaj ne vemo, če do nje bomo prišli.
Že od decembra nas opozarjajo: »Učite se vi, matura bo tukaj 1, 2, 3.«
Res nas nulte veliko ni, a če nas 1. uro pet v klopi sedi, se nam to veliko zdi.
Presenečenje profesorjem pripravimo,
ko se v šoli vsi pojavimo.
Pri pregledovanju manjkajočih prej končamo mi,
če povemo, kdo v klopi sploh sedi.
Ko test pišemo, ga pozitivno s skupnimi močmi odpišemo.
Vsak test je skupno delo, a popravljamo ga še bolj veselo.
Dneve nam eAsistent zamori, ko mama SMS dobi.
Letos smo se potrudili in ga v stavnico spremenili.
Zavedamo se, da v zbornici glavna tema smo bili,
nas pa so zanimale druge stvari.
Čeprav smo problematični bili, vedno se nas spominjajte VSI.
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Ana Teržan, 3. f,
nagrada za najboljši haiku z
bivanjsko tematiko

žalostne misli
vrba žalujka
se mi nasmehne

gledam te
vedno bliže
ni te več

Danijel Kusić, 4. b,
dobitnik nagrade za

Miha Šaberl, 4. b

Če bi ljubila
bi v nebo poletela
in tam onemela
Valerija Radakovič, 2. e
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4. b
NAJBOLJŠA GENERACIJA
Prvi dan na Ekonomski šoli Celje. Vsi se
ga spominjamo. Nekateri z Vodnikove,
drugi s Kosovelove. Razpršeno smo sedeli
v 1. f-, 1. c- in 1. b-razredu. 4. b, kot smo
sedaj, smo postali celota v 3. letniku z
razredničarko Katjo Fras Budna na čelu.
Prišleki smo se privajali na nove sošolce in
na novo razredničarko, a smo se hitro
povzpeli na isto stopničko. Kmalu smo
začeli delovati kot eno, čeprav se je naša
skupna pot pisala šele nekaj tednov.
Ko so se začela prva ustna in pisna
ocenjevanja, smo si med sabo pomagali in

kot nam je prešlo v navado, tudi kdaj
prestavili test. Profesorji so nam z veseljem
ustregli, saj smo bili zelo iznajdljivi, jezički
nam namreč kar dobro tečejo.
Skriti smo bili v učilnici 401, zato nas morda
ne poznate, so vam pa zagotovo profesorji
govorili o nas. Bili smo zelo glasni in precej
živahni. Vsako stvar smo obrnili na dobro in
vedno šli do konca, čeprav so nam mnogi
rekli, da nam ne bo uspelo. Vedno smo
držali skupaj in delovali kot celota. Med
nami so se zgradile močne in trdne vezi
prijateljstva in te se še dolgo, dolgo ne bodo
pretrgale.
To smo mi, 4. b, glavna tema v zbornici.
Jerneja
Kotnik in
Danijel
Kusić

4. e
Vsak začetek ima svoj konec, danes se
nahajamo tam, kjer se naša stara zgodba
konča in se za vsakega izmed nas prične
nova. Štiri leta se sliši kot zelo dolgo
obdobje, ki pa je minilo, kot da ga ne bi
bilo. Prvi šolski dan bo nedvomno ostal v
naših spominih, ko smo prvič vstopili
skozi vrata Ekonomske šole Celje. V teh
štirih letih je prišlo do marsikatere
spremembe, bodisi dobre bodisi slabe.
Obseg in zasedba našega razreda sta se
skozi leta spreminjali, na čelu našega
razreda nas je v prvem letniku vodila
gospa profesorica
Vesna Gubenšek
Bezgovšek, ki nas je poleg slovenščine
naučila marsikatero življenjsko zadevo,
za katero ji bomo vedno hvaležni. Na
začetku drugega letnika nas je čakalo kar
veliko sprememb – od menjave lokacije
šolanja do menjave razredničarke našega
razreda. Od drugega letnika dalje nas je
vodila gospa profesorica Branka Vidmar
Primožič, ki nas je z veliko potrpežljivost

pripeljala do konca četrtega letnika, za
kar smo jih iskreno hvaležni. Prav tako
se zahvaljujemo vsem profesorjem in
profesoricam,
ki so nas učili in
spodbujali v štirih letih. Zdaj smo tukaj.
Odštevamo zadnje dneve do konca pouka
in začetka mature, sprašujemo se, kam je
čas zbežal. Štiri leta smo se skupaj
smejali, jokali, prepirali in včasih tudi
učili. Sedaj pa je čas, da se poslovimo, a
upamo, da ne za vedno.
Hana Brecl

Dijaki 4. e
Jasmina Banovšek
Nastja Bele
David Blagojević
Hana Brecl
Maša Felicijan
Anita Gorenjak
Rok Hribernik
Samanta Kolar
Matic Kotar

Dijaki 4. b
Lara Brecl
Alen Bučar
Tinkara Cerar
Branka Cvijanović
Vesna Čakš
Jan Gradišek
Tilen Gradišek
Klara Hribernik
Peter Kidrič
Kaja Klar
Marija Kočić
Tomaž Kokovnik
Jerneja Kotnik
Matic Kresnik
Danijel Kusić
Lidija Ledinek
Rika Pajk
Sara Pelko
Pia Polajžer
Katarina Pušnik
Jaka Rajgl
Miha Šaberl
Matija Šporer
Primož Štukelj
Mitja Ulčnik
Andreja Verovnik
Tjaša Zidanšek

Miriam Medved
Anja Mikola
Nuša Pilaj
Barbara Rajh
Klara Šmon
Sara Timošek
Alekseja Vignjević
Ana Marija Vincelj
Mia Volasko
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PREDAJA KLJUČA
Imamo nove varuhe ključa! Po težki borbi so si ga priborili dijakinje in dijaki 3. a in ga dobili od svojih predhodnikov, 4. a.
Na predaji ključa so se poslovili zaključni razredi 4. a, 4.
b, 4. e, 2. a PTI, 3. č in 3. e. Želimo jim veliko sreče na
njihovih novih poteh, kamor jih bodo vodile.
Za nove skrbnike ključa so se potegovali 1. a PTI, 2. č, 3.
a, 3. b, 3. c in 3. f.

Po težkih zadnjih igrah je v zadnji igri 3. a premagal 3. b
in si priboril ključ. Dobili so tudi zahtevno nalogo
svojih predhodnikov: čuvati njihovo tablo, ki je bila
med šolskim letom 2016/17 v matični učilnici 420.
3. a čestitamo za ključ in vemo, da jih čaka težka
preizkušnja.
S. S. P.
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DEJAVNI IN USPOSOBLJENI
GIMNAZIJCI NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU
Dijaki Ekonomske šole Celje, programa ekonomska gimnazija iz 3. f razreda, smo v letošnjem
šolskem letu v projektu Erasmus+ nadgrajevali svoje znanje v tujini. V mesecu februarju smo se
odpravili na Tenerife na tritedensko izobraževanje o spletnem trženju. Začeli smo s spoznavanjem
osnov trženja, ki smo jih v drugem tednu nadgrajevali z znanjem o delovanju socialnih omrežij.
Zadnji teden smo svoje znanje dokazali z izdelavo lastne spletne strani. Naše izobraževanje so
mentorji popestrili z zanimivimi aktivnostmi in pozitivno karizmo. Bivanje na otoku je hitro
minilo, saj smo ta čas dobro izkoristili tudi za raziskovanje mesta Puerto de la Cruz z novimi
prijatelji, s katerimi smo ustvarili nepozabne spomine.
Naše izobraževanje smo začeli vsak
dan s predavanji ob devetih,
nadaljevali pa s praktičnim delom z
računalniki. Okoli poldneva smo
imeli kosilo, potem smo zagnano
delali do pete ure. Proste večerne ure
smo radi izkoristili za nakupovanje,
raziskovanje mesta in druženje s
prijatelji. Med vikendi smo imeli
organizirane ekskurzije po otoku.
Tako smo se prvo soboto odpravili v
park Loro, ki sodi med največje
živalske vrtove na svetu in slovi po
zanimivih nastopih živali. Uživali
smo v predstavah ork, delfinov,

morskih levov in papagajev. V
nedeljo smo imeli prosti dan, ki smo
ga izkoristili za počitek in druženje.
V drugem tednu smo se že dobro
privadili na španski način življenja in
dela. Teden je bil aktiven in hkrati
zanimiv. V petek so nas odpeljali v
botanični vrt, kjer smo tekmovali,
kdo bo naredil lepšo fotografijo. Učili
smo se o socialnih omrežjih, vmes so
nas v igri »Misija nemogoče«
razdelili v dve skupini in nam
naložili številne naloge, ki smo jih
morali opraviti v eni uri. V napetem
boju je zmagala boljša ekipa. V
soboto so nas
peljali na vulkan
Teide, najvišji vrh
Španije s 3718
metri nadmorske
višine. Zanimivo,
da je bilo ob obali
zelo toplo, na naši
najvišji točki pa je
bilo
okoli
nič
stopinj. Ker seveda
opozorilom
profesorjev, da naj
se toplo oblečemo,
nismo verjeli, nas
je pošteno zeblo. V
nedeljo smo lahko

izbirali med obiskom parka Siam
(največji vodni park na svetu) ali
počivanjem v hotelu. V vodnem
parku smo neizmerno uživali.
V tretjem tednu smo se učili o
spletnih straneh. Tako kot prej smo
imeli
zjutraj
predavanja,
v
popoldanskem času pa praktično
delo. Predavanja, na katerih smo se
kar naprej smejali in šalili, a se
hkrati ogromno novega naučili, so
bila nepozabna. V prostem času smo
postali pravi raziskovalci otoka in
vsako novo odkritje nas je motiviralo
za nadaljnje raziskovanje. Obiskali
smo največji trgovski center La Villa.
V baru Karaoke smo veselo prepevali
znane pesmi, žal pa niso imeli
slovenskih. Tretjo soboto je napočil
čas za vrnitev domov. Potovali smo
skoraj ves dan, bili smo zelo
utrujeni, a na koncu zelo veseli, da
smo se vrnili domov, saj smo že
pošteno pogrešali domačo kuhinjo.
Naša tritedenska izkušnja je bila
nepozabna, veselimo se prihodnjega
šolskega leta, ko nas – upamo – čaka
nova.
Tena Fistrić in Rok Kokot, 3. f
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UP CYCLING FREAKS, D. O. O.
Dijaki 3. b smo pri predmetu
menedžment ustanovili svoje učno
podjetje (UP), ki se imenuje UP
Cycling freaks, d. o. o.

Učno podjetje je prostor in učna
metoda, kjer se izvaja simulacija
poslovanja pravega podjetja; je
navidezno podjetje, ki deluje po
načelih pravega podjetja. V njem so
zaposleni dijaki, ki opravljajo vsa
dela, potrebna za nemoteno
delovanje podjetja v različnih
oddelkih (tržno komuniciranje,
tajništvo, nabava, prodaja,
računovodstvo, kadrovski oddelek).
Dijaki povežemo teoretična znanja s
praktičnimi vsebinami, kar nam bo
omogočilo uspešno in učinkovito
vključitev v pravo zaposlitveno
okolje. Podporno okolje UP nudi
Centrala učnih podjetij. Prav tako pa
se UP povezujejo tudi z več kot 7000
UP po svetu, kar omogoča članstvo
Slovenije
v
European
Peninternationalu.
Naše podjetje se ukvarja z
organizacijo kolesarskih izletov.
Obiskovalcem Celja želimo ponuditi
enodnevne kolesarske izlete po Celju
in okolici. S svojim delovanjem
želimo prispevati k razvoju zelenega
turizma in večjemu prepoznavanju
kulturne in naravne dediščine Celja
in okolice.
Učno podjetje ima direktorja, ki

samostojno zastopa družbo, vodi
posle družbe in koordinira delo
zaposlenih. Tako kot vsako podjetje
imamo svoj transakcijski račun, ki
nam omogoča finančno poslovanje z
domačimi in tujimi UP.
Vsak zaposlen
je zadolžen za
določeno nalogo v posameznem
oddelku podjetja. V oddelku tržnega
komuniciranja, ki podjetju prinaša
povečanje prodaje, prepoznavnost
izdelkov in prednost pred
kon kurenco , se uk v arjajo s
propagandnim materialom, letaki,
nagradnimi igrami, organizirajo
dneve odprtih vrat in predstavitve
na sejmih UP.
Nabava je dejavnost, usmerjena v
preskrbo podjetja s surovinami,
materialom, napravami in storitvami
za nemoten potek poslovanja. Skrbi
za vsa sredstva, ki jih nujno
potrebujemo za poslovanje podjetja,
pri tem pa iščemo ustrezne
dobavitelje.
Prodaja je nujno potrebna dejavnost
v podjetju, kjer se realizirajo
prihodki. Tukaj
pripravljamo
produkte,
pošiljamo ponudbe,
posredujemo podrobne informacije o
produktih, prejemamo naročila in
rešujemo morebitne reklamacije.
Izdelali smo katalog naših izletov s
podrobno predstavitvijo. Doslej smo
pripravili naslednje produkte: Po

poteh žuboreče Hudinje, Veronikina
pot po zeleni deželi, Po poteh
celjskih grofov, E-kolo, Kolesarska
pot Celje–Šempeter, Po poteh
Vonarskega jezera, Cesta v Laško in
Kolesarska pot Celje–Šmartinsko
jezero. Vsi izdelki so narejeni v dveh
izvedbah (kot organiziran izlet ali
kot pomoč na individualni poti) in
nudijo doživljajsko vsebino.
V oddelku tajništvo je zaposlena
tajnica, ki sprejema pošto, vodi
evidenco pošte, jo razvršča in
odpošilja. Skrbi
za urejenost
dokumentacije in pravilno
shranjevanje dokumentarnega
gradiva. Ureja dopise, piše zapisnik.
Naloge kadrovskega oddelka so
strokovni razvoj zaposlenih in izpop
olnjevanje, ocenjevanje zaposlenih in
plačilo za delo, komuniciranje z
zaposlenimi, oblikovanje delovnih
mest s pravnega vidika in
dolgoročno ter kratkoročno
načrtovanje. Računovodstvo knjiži
vse poslovne dogodke. Pri delu si
pomagamo s programom Minimax.
Pri delu v podjetju se naučimo veliko
uporabnega za delo v realnem
okolju, kar nam bo v bodočem
poslovanju najbolj koristilo.
Zavedamo se, da smo se s tem, ko
smo ustanovili svoje učno podjetje,
naučili odgovornosti in
samostojnosti. Radi bi izlete, ki smo
jih pripravili, tudi izvedli. Kako smo
izkoristili to priložnost, preberite v
članku »Spravimo se na kolo, Evropa
zopet posluje!«
Lejla Dautović in
Larisa Višnjar, 3. b
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moram zadeti
znam
torej bom
Nina Drobne, 1. a

zemlja
se podira
ti si moj svet
Danijel Kusić, 4. b
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Get on your bikes!
SPRAVIMO SE NA KOLO, EVROPA ZOPET POSLUJE!
»Get on your bikes, Europe's back in business!« – projekt, ki navdušuje, povezuje in vzpodbuja
mlade po svetu. Dijaki in profesorji sedmih držav so se lahko v enem tednu s kolesom popeljati po
najlepših destinacijah Slovenije.
V Ekonomski šoli Celje smo od 27.
do 31.
marca 2017 v projektu

Erasmus+ KA2 gostili dijake in
profesorje sedmih različnih držav –
Romunije, Hrvaške, Italije, Nemčije,
Latvije, Poljske in Češke. Na začetku
so udeleženci projekta spoznali našo
domovino na slovenskem večeru,

prireditvi, ki jo je organizirala naša
šola. Teden druženja, ki poudarja
kolesarjenje, je hitro
minil, saj smo si ga
popestrili še z ogledi,
zanimivostmi
in
znamenitostmi, pohodi,
kopanjem
ter
druženjem.
Da bi
Slovenijo predstavili kot
čim bolj kolesarsko
pestro in raznoliko
državo, smo poskrbeli,
da so nas poti vodile vse
od severne Slovenije, v
Rogaško Slatino in do
Ljubljane. V Mežiški
dolini smo gostom
ponudili
izvrstno
priložnost kolesarjenja skozi temne
predore nekdanjega rudnika.
Najbolj radovedni so se skozi
rudnik popeljali s kajakom ali z
vlakom, tistim, ki jim je bolj ugajala
pešpot, smo ponudili ogled

muzeja. Obiskovalce smo popeljali
do Rogaške Slatine, od koder smo
kolesarili do Olimja. Brez ogleda
steklarne v Rogaški seveda ni
šlo.
Zaključili smo z ogledom
čokoladnice v Olimju in
kratkim
kopanjem v Termah
Olimia. Našo pozornost sta s svojimi
kolesarskimi potmi pritegnili tudi
mesti Žalec in Velenje z okolico. Za
konec smo prihranili nepozabno
kolesarsko izkušnjo v naši prelepi
prestolnici Ljubljani.
Da bi imeli mladi čim boljše
možnosti sporazume v anja z
vrstniki, spoznavanja nove kulture,
navad
in nadgrajevanja znanja
angleškega jezika,
so večino
gostujočih dijakov pod svojo streho
vzeli kar dijaki Ekonomske šole
Celje. To je bila res edinstvena
priložnost za navezovanje stikov in
sklepanje novih prijateljstev. Naš
skupni čas je bil neprecenljiv in
nepozaben.
Večer pred odhodom dijakov in
profesorjev se je v jedilnici
Dijaškega doma Celje odvijala prava
poslovilna prireditev. Izvrstna
pogostitev, program, družba in
glasba so bili kot darilo za vložen
trud in skrb. Vsak udeleženec je
prejel uradni certifikat.
Ula Matek, 3. b

potuješ okrog sveta
piješ
svet okrog sebe
Nina Kleine, 3. a
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Nepozabne dejavnosti tehnikov varovanja
Dijaki 2. c-oddelka programa tehnik varovanja smo imeli od 6. do 17. februarja interesne
dejavnosti, kjer smo se seznanjali z borilnimi veščinami, obiskali gasilce in vojašnico ter
izboljševali svoje plavalne veščine.

Borilne veščine
V ponedeljek 6. in torek 7. februarja
2017 smo se v naši telovadnici
udeležili
izobraževanja
borilnih
veščin. Učila sta nas gospoda Boris
Horvat in Igor Dragosavec, ki
prihajata iz Društva borilnih veščin
Panda Celje. Pokazala sta nam
različne obrambne tehnike. Gospod
Boris Horvat nam je pokazal tudi,
kako je potrebno varovati osebo, kar
smo še sami preizkusili.

Obisk celjske vojašnice
V torek, 9. februarja 2017, smo obiskali Vojašnico Franca Rozmana – Staneta v Celju, kjer so nas prijazno sprejeli in
nam razkazal vojašnico. V vojski delujeta tudi zdravstvena enota in vojaška policija, ki sta nas seznanili s svojim
delovanjem. Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo (JRKBO) nam je razkazala svojo opremo in
nas seznanila z njihovim pomenom. Kasneje smo si ogledali pištole, nad katerimi so bili fantje navdušeni.

Druženje z reševalni psi
Nepozabno je bilo tudi druženje z
reševalnimi psi v ponedeljek, 13.
februarja 2017, ko sta nas obiskali
gospe Neda in Majda s ptičarkama
Kubo in Rejo iz Kinološkega
društva reševalnih psov Celje, kjer
so
psi usposobljeni za iskanje
pogrešanih ljudi v gozdovih in
ruševju. Dijaki smo se najprej zbrali
v šolski predavalnici, kjer so nam
predstavili delo in namen
reševalnih psov. Nato smo na
šolskem dvorišču videli praktični
prikaz iskanja pogrešane osebe.
Izvedeli smo, da največkrat iščejo
mlajše otroke ter starejše in
dementne ljudi. Opazili smo, da so
psi gibljivi, prijazni, poslušni in
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psihološko stabilni, saj ne smejo
loviti drugih živali ali biti agresivni
do drugih psov. Najprimernejši so
srednje veliki psi. Vodnik in reševalni pes morata opraviti strokovno usposobljena z zaključnim izpitom, seveda pa vsako leto poteka
še letno izobraževanje. Na strokovno usposabljanje se lahko prijavi
vsak, ki je polnoleten, komunikativen, ima rad pse in želi pomagati
drugim ljudem.
S pomočjo reševalnih psov lahko
vodniki hitreje preiščejo večja
območja in tako hitreje najdejo
pogrešano osebo. Ko reševalni pes
. najde pogrešanca, začne lajati,
tako sporoči svojemu vodniku, da
je našel izgubljeno osebo.
Dijaki smo bili navdušeni nad sposobnostnimi reševalnih psov in
njihovo usklajenostjo z vodniki.
Ugotovili smo, da psi in njihovi
vodniki svoje naporno delo opravljajo z veseljem in s ponosom.

Obiskali smo gasilce
V sredo, 15. februarja 2017, smo
obiskali Poklicno gasilsko enoto
Celje. Tam so nam pokazali svojo
opremo, vozila in centralo. Gasilska
enota ima tudi dva psa, ki ji
pomagata pri nesrečah. Na koncu
pa smo se lahko dijaki preizkusili v
gašenju ognja.

Reševanje iz vode
V četrtek in petek, 16. in 17.
februarja 2017, smo se udeležili
izobraževanja reševanja iz vode, ki

sta ga vodili profesorica Mateja Volk
in
študentka
Barbara
Volk.
Izobraževanje je potekalo na bazenu
Golovec. Najprej smo ponovili
tehniko kravla, prsno in hrbtno ter
izpili skok na glavo. Nato je sledilo
učenje
reševalnega
skoka
in
reševalnih prijemov, tako sedaj
obvladamo
mornarski
prijem.
Pri reševanju smo si pomagali tudi z
reševalno tubo. Seznanili smo se s
samoreševanjem v primeru krča.
Tako so se naše pestre, zanimive in
poučne
interesne
dejavnosti
zaključile z veselim skokom v vodo.
Jasna Kovačič, 2. c

vir do življenja
realnost gre čez mejo
misli do neba
Ana Teržan, 3. f
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Mladi in denar
»Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš,«

je v eni izmed svojih knjig zapisal pisatelj Ernest Hemingway. A kaj, ko mladi večkrat
premišljujemo o tem, zakaj je »trava vedno bolj zelena na drugi strani ograje«. Porajajo
ne nam vprašanja, zakaj ima prijatelj več denarja kot jaz, kako je mogoče, da so naši
sosedi najbogatejši v celi ulici. Zakaj so premožni ljudje bogatejši od drugih? Odgovor je
pravzaprav preprost: ker imajo boljše navade ravnanja z denarjem. Že osnova finančne
pismenosti nam pravi, da bomo imeli, če se naučimo nadzorovati samega sebe, tudi
nadzor nad denarjem in prav zato se je pred tremi leti na Ekonomski šoli Celje začel
uveljavljati krožek finančnega opismenjevanja mladih.
za vodenje izdatkov.
Najprej je potekalo finančno
Dijaki podpiramo, da se krožek
opismenjevanje učiteljev osnovnih in
uvede kot redni predmet na vseh
srednjih šol, ti pa sedaj v krožku
šolah v Sloveniji, tako poklicnih in
Mladi in denar svoje znanje
strokovnih in tudi na gimnazijah, saj
predajajo nam
–
učencem in
bomo to znanje vsi zelo potrebovali.
dijakom. Dijaki smo krožek sprejeli
Predvsem nam je všeč, ker profesorji
z velikim pričakovanjem in odprtih
v pouk vključujejo veliko primerov iz
rok.
Učil nas je vsakdanje in
življenja, opozarjajo tudi na prevare
življenjsko pomembne stvari, med
in nevarnosti pri upravljanju z
drugim, kako si postaviti finančni
denarjem in
cilj, oblikovati lastni
proračun,
voditi »Ne premišljuj o tem, da ni vse tako
rožnato, kot
svoje izdatke, kako
plačevati.
Dobili česar nimaš. Premišljuj se včasih zdi.
Lahko bi rekli,
smo
pomembne
nasvete o tem, kako o tem, kaj lahko narediš da je krožek
nekakšna
izbrati
primeren s tem, kar imaš.«
popotnica za
poklic
in
kako
življenje.
poiskati delo in
Izkušnje kažejo, da je pri nas znanje
informacije o študiju v tujini. Mlade
upravljanja denarja na zelo nizki
zanimajo prav takšne stvari, s
ravni. Cilj projekta Finančno
katerimi si lahko v življenju
opismenjevanje mladih je, da se to v
pomagamo. Prav zato je bil odziv
prihodnje postopoma izboljša in le
d i ja k ov ta k o s p od b ud e n za
kdo lahko bolj pripomore k temu kot
profesorje. Krožka smo se
pa učitelji in dijaki?
udeleževali z veseljem, radi smo se
vključevali v razpravo in čim prej
poskušali naučeno uporabiti v
praksi. Uporabna je tudi aplikacija

ogledalo
e
ne vidim s
to
kdo je

Maruša
.a
Štancer, 1

Le s ku p aj l ah ko k re pi mo
zavedanje o pomembnosti
finančnega opismenjevanja in
skupaj lahko poskrbimo za boljšo
finančno prihodnost.
Ula Matek, 3. b

sonce
zu
nasmeh na obra
le slika
Nina Kleine, 3.

a
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Rogaška v kristalnem vrelcu
Organizacija strokovnih ekskurzij kot del poklicne mature
Idejo za strokovno ekskurzijo smo dobili, ko nam je razredničarka Manja Ferme Rajtmajer
povedala, da lahko za četrto izpitno enoto na poklicni maturi (Izdelek oz. storitev z
zagovorom) organiziramo dogodek. Tako smo se trije dijaki zaključnega letnika programa
ekonomski tehnik PTI (Gabrijela Škrabl, Miha Brance in Katja Trupi) opogumili in šli v
akcijo. Mentorica nam je podala usmeritve, zadolžitve in roke za izpolnitev nalog. Določili
smo vrsto dogodka in datum izvedbe ter konkretizirali vsa potrebna opravila, ki jih
moramo opraviti pred dogodkom. Izbrati smo morali primerno prevozno sredstvo,
naštudirati značilnosti Rogaške Slatine, Rogatca in krajev na poti (Štore, Šentjur,
Grobelno, Šmarje pri Jelšah, Mestinje), pripraviti podroben program poti, kalkulacijo
izleta, vabila in ankete za udeležence ter organizirati obiske v podjetjih.

Odločili smo se, da na strokovno
ekskurzijo povabimo dijake svojega
razreda, mentorico, ravnateljico in
dva učitelja spremljevalca. Zaradi
težke finančne situacije mnogih
dijakov v razredu smo sklenili, da
bomo zaprosili za donacijo podjetja
v Celju. Podjetje Pekarna Geršak d.
o. o. pa nas je obdarilo s svojimi
izdelki. Največ časa nam je vzelo
usklajevanje vseh aktivnosti v
Rogaški Slatini. Ker vsega nismo
mogli urediti telefonsko, smo se
odpravili tja in časovno uskladili
oglede in se dogovorili o
podrobnostih z vsemi partnerji.
20. oktobra 2016 smo se dijaki 2. a
PTI v spremstvu učiteljev odpravili
na strokovno ekskurzijo v Rogaško
Slatino. Ob odhodu iz Celja ob 7.
uri smo bili smo veseli in polni
pričakovanj. Po avtobusni

predstavitvi krajev na poti smo
prispeli v Rogaško Slatino, kjer
smo si najprej ogledati Steklarno
Rogaška S latina. Bi li smo
navdušeni, saj smo lahko v živo
videli faze obdelave stekla. Nato je
sledil obisk Afrodite, kjer so nam
predstavili podjetje in pripravili
zanimivo in poučno predavanje o
zdravi koži. Veseli smo bili ob
spoznanju, da vse, kar se učimo v
šoli, v resničnem poslovnem
življenju tudi živi. Po kratkem
odmoru ob kavici in rogljičkih smo
pot nadaljevali po zdraviliškem
jedru, kjer smo spoznali
zgodovinska dejstva o Pegazovi in
Evropski ploščadi ter o Kristalni
dvorani. V Medical centru smo
poskusili vodo Donat in spoznali
dejavnosti omenjenega centra.
Sledil je ogled petih sob Aninega

dvora in filma o Rogaški Slatini. Po
kosilu v gostišču Bohor smo si v
Rogatcu ogledali muzej na prostem,
kjer smo spoznali, kakšna sta bila
način življenja in trgovina nekoč.
Zadnji del izleta smo namenili
obisku Paviljona kaktej. Zadovoljni
in polni prijetnih vtisov smo ob 17.
uri prispeli v Celje.
Z organizacijo te ekskurzije smo se
naučili, kako organizirati dogodke
in kakšni postopki so potrebni za
organizacijo. Pridobili smo veliko
poslovnih in organizacijskih
izkušenj, hkrati pa smo trije
organizatorji opravili večji del 4.
predmeta poklicne mature.
Gabrijela Škrabl, 2. a PTI

Stran 16

EKONOMLONC Z BUČKAMI

Naslikajmo Cinkarno
Pod mentorstvom profesorice Dore
Glavnik, ekonomistke in ljubiteljske
slikarke, smo sodelovali na
nagradnem
natečaju Cinkarne
Celje »Naslikajmo Cinkarno«.
Izmed sedemnajstih poslovnih enot
podjetja smo si sami izbrali enote,
ki smo jih želeli naslikati na majice,
ki smo jih skupaj z barvami prejeli
od podjetja. Najprej smo pripravili
skice, jih dodelali, nato pa se lotili
slikanja na majice. Kot
ekonomistka nam je gospa Glavnik
pomagala pri razlagi o nalogah
posameznih poslovnih enot, kot
slikarka pa pri idejah za slike, saj
nekatera področja nismo poznali.

Ustvarjali smo ob prijetni glasbi in se
med seboj spoznavali, sklenili nova
prijateljstva, saj smo bili iz različnih
razredov. Druženje in ustvarjanje je
bilo zelo zabavno in nekateri smo se
veliko novega naučili o slikanju na
majice in blago ter seveda o cinkarni.
Naslikali smo PE Metalurgija, PE
Kemija Mozirje, PE Polimeri, PE
Kemija Celje, PE Vzdrževanje in
energetika, PE Titanov dioksid,
Kadrovsko službo, Službo za varnosti
in zdravje pri delu, Službo za varstvo
okolja, Marketing, Službo raziskave
in razvoj, Finančno službo, Pravno
službo, Službo kakovosti,

Investicijsko službo Računovodsko
službo in Službo informatike.
Sodelovali smo: Ines Videmšek,
Amadej Dečman, Anže Gobec, Lara
Kovač, Simon Obrovnik, Natan
Urh, Tea Kovač in Katja Kuder.
Na zaključni slovesnosti 10. maja
2017 smo dobili nagradi za dve prvi
mesti.
Katja Kuder, 1. a
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ležim
pod krošnjo
blisk v neznano
Miha Šaberl, 4. b

rdeč plamen želenja
ko držim te v naročju
nebo zagori
Ana Teržan, 3. f
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BUČKE
Številka 28,
junij 2017

Dragi bučkoljubi,

Vsebina
Jezikovne in knjižne
novosti

Letošnja sezona se je končala, bučke obrodile, na nekaterih poljih je bilo njihovo
obiranje bolj, drugje manj uspešno, določena polja pa roke obiralcev sploh niso
dosegle. Uživajte v odkrivanju kulinaričnega bogastva bučk vseh vrst in okusov,
izključno lokalno pripravljenih, saj so nastale v očarljivih prostorih naše šole in
se bohotile v testih, pred tablo, v klopeh in na hodnikih.
Naj vam tekne letošnja sveža in raznolika kulinarična ponudba.

Zgodovinske
skrivnosti
Lepotni nasveti

A. G. P.

JEZIKOVNE IN
KNJIŽNE NOVOSTI

IZ
SAMORASTNIKOV
Meta je prebičana do
mesa.

I
OŽ LIRIJ
IVL A
JEN
Odl
A
om
zgr
adb ek je il
nas
i
top e in v n rske
a dv
j
ogo em
vor
.

Glasbeni zapleti

NEKATERE KNJIGE JE TREBA SAMO
POKUSITI, DRUGE POGOLTNITI,
NEKAJ PA JE TUDI TAKIH, KI JIH
JE TREBA ŽVEČITI IN PREBAVITI.
Francis Bacon

CVETJE V POMLADI
Naslov Cvetje v jeseni
pomeni, da se je Janez
zaljubil v spomladi
svojega življenja.

POD OKNOM
Pesem je serenada
ali podokence.

BISTVO
KOMEDIJE

IZ PREKM

Komedija zabava in
smeši gledalce.

URJA

Režonji ze
mlja
pomeni, sa veliko
j jo rad obra
tuje.

LOGIČNO
NEVARNA
ZAPONKA
Jokasta splete zaponko
in se z njo obesi.

LEON
Rudolf se je Eme kmalu naveličal, zato
si je ona poiskala novega ljubimca
Leona, ampak ne Podvratnika. Tudi ta
zveza ni uspela.

Zbirka Dekameron nosi
naslov po glavnem junaku
Dekameronu.
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BUČKE 28
VEČINA PESNIKOV PRIDE NA
SVET ŠELE PO SVOJI SMRTI.
Georg Christoph Lichtenberg
V JEZIKU NAJDEMO
SKRIVNOST, STARI
ZAKLAD ...

PREŠEREN
Prešernove nagrade so
zato, ker jih podeljuje
Prešeren.

Frédéric Mistral

ZAPIS DOMAČIH KNJIŽNIH
SOPOMENK
Printer – fotokopirc.
Software – mehki disk/sistem na
računalniku/notranja oprema.

Hardware – zunanja oprema.
CD-rom – okrogli disk/sistem
za zgoščenko/CD-brskalnik/
čitalec CD-ja.
Menedžer – mentor/režiser.
Intimen – spolni/spolen.

RAZLAGA POMENA POVEDI
Sosedova hiša je gostoljubna. – Energija pri sosedih je gostoljubna.

PRAVOPISNO PRAVILEN ZAPIS

Subjektiven – po tvojem
mnenju.

NOVA PRIREDJA

Nylon – najlonke.
Quiz – teden.

Delaj doma ali pa pojdi v tajništvo. – Alternativno priredje

PROTIPOMENKE

Začelo je deževati, zato sem stekla domov. – Zaporedno
priredje

Pozneje – hitreje/kmalu.

Mislim, torej sem. – Zaklepalno priredje

Prijateljstvo – sovražništvo/rivalstvo.

Pripovedoval je zanimivo, vendar ga nekateri niso poslušali.
– Pripovedno priredje.

SMUČARIJA PO NEMŠKO
Smučarska očala - Ski Googlen/
Winterspiegel/Schneespegl.
Kepa – Gruden.

ZEMLJEPISAVA

Rokavice – Winterhand.

Ideografska pisava je
zemljepisna pisava.

Winterreifen – smučarske gume.
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ZGODOVINSKE
SKRIVNOSTI

NI SKRIVNOSTI, KI JE
ČAS NE BI ODKRIL!
Jean Racin
GENETIKA

V SLUŽBI NJENEGA VELIČANSTVA

Genocid je gen, ki ga
dobijo od staršev njihovi
otroci.

Dopolnite: Izumitelj parnega stroja je bil James___________.
Dopolnjena rešitev: Izumitelj parnega stroja je bil James Bond.

AMERIKANIZACIJA
Amerikanizacija je proces,
ko so se odločili za prosto
trgovino in trgovanje.

KEMIJA

TRETJE OBDOBJE

Učiteljica dijakom v 4. letniku:
»Imam občutek, da med nami
ni kemije.«

Učiteljica: »V katero obdobje
sodi Cankar?«
Dijakinja: »V tretji letnik.«

MITI IN ZGODOVINA
Ko so hoteli partizani napasti
deželo, jim to ni uspelo. Sultan je
zato predlagal dialog. Javi se je
Peter Klepec. Zdrobil je 7 podkev
in dvignil kobilo.

Dijaki: »Kemije nimamo že od
drugega letnika.«

POVEJ MI KAJ JEŠ, IN
POVEDAL TI BOM, KAJ SI.
Anthelme B. Savarin

RAZSTRUPLJANJE

KUHARSKE ZVEZDE

Suha jabolka delujejo
razstrupljevalno in
odganjajo škodljive
mikroorganizme.

Sestra je vpisana na
gostinsko šolo, smer
astronomski tehnik.

ČISTILNI NADZOR
Učiteljica: »Kdo je dolžan izvajati
zunanji nadzor nad higieno živil?«
Dijakinja: »Čistilke.«

Balzam za lase uporabljamo, da nam lase
zmehča, da zaščiti las pred zunanjimi vplivi,
pršicami in za obnovitev las.
Pralna sredstva uporabljamo za umazanijo,
tam se ta sredstva primejo na umazanijo. Ko
zamenjamo vodo, opazimo, kako je voda
umazana.

Plenilstvo je odnos, ko plenilec ujame,
ubije svojega plemiča.

Beseda srnice je slogovno
zaznamovana in sodi med živalnizme.

ŽIVALNIZMI

VSE ŽIVALI SO
ENAKE, NEKATERE
ŽIVALI PA SO SI BOLJ
ENAKE KOT DRUGE.
George Orwell

Dezodorant vase vpije znoj, zato ni slabega
vonja.

LEPOTA JE
STARŠNA SILA.
Kahlil Gibran

NAŠI PRODAJALCI SVETUJEJO
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BREZ GLASBE BI BILO
ŽIVLJENJE ZMOTA.
Friedrich Nietzsche

Dezodorant je palčka, narejena iz dišav in masti,
da nam pod pazduhami diši in se manj potimo,
ker je koža tam ohlajena.
Krema za piling obraza deluje tako, da očisti kožo
in odvečno odstrani.
Za vlaženje kože na obrazu uporabljamo stelex.

HITRI SKOKI SE
REDKO POSREČIJO.
Nemški pregovor

SKOK DO TABLE
Učiteljica dijaku na začetku
ure: »Umakni se mi, da
pridem do table. Ne bi rada
zdajle skakala po tebi.«

HEAVY METAL
Dijak: »Kakšno glasbo pa vi
poslušate, profesorica?«
Učiteljica: »Všeč mi je
Rahmaninov.«
Dijak: »Uf, oni pa dobro
žagajo.«

Bučke zbirale:
Helena Muha, Alenka Gotlin Polak,
Branka Vidmar Primožič, Simona
Žlof, Tatjana Trupej, Simona Sever
Punčoh, Irena Lasnik, Terezija
Drešček, Marjana Gajšek, Katja
Teršek in dijaki 3. f-razreda.

SKOK DO SVOJEGA
PROSTORA
Učitelj dijaku, ki ni našel
prostora v učilnici: »Ti bi se
že kam usedel, samo tvoj ego
nima dovolj prostora.«

Mentorstvo in lektoriranje
Alenka Gotlin Polak
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