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ŠOLSKO LETO V OBJEMU KORONAVIRUSA
Še ne dolgo nazaj, meni pa se zdi že zelo dolgo, smo polni veselja in optimizma v prekrasnem
septembru, toplejšem kot navadno, osončenem nad normalo, vstopili v šolsko leto 2020/2021. Vse
do sredine oktobra nas je narava s svojimi bleščečimi zlatorumenimi, oranžnimi, rdečimi in rjavimi
barvami razvajala in navdajala z optimizmom. Enak optimizem, vendar s pridihom negotovosti in
strahu, da bo naše ministrstvo šole zaprlo prehitro, je vladal tudi v šolah. Ne glede na to, da je narava
še naprej ohranjala prečudovite barve in optimizem, smo v šolah že sredi oktobra vstopili v sivo
obdobje, po koledarju in vremenu bolj značilno za november. Po lanskem spomladanskem
neugodnem zdravstvenem stanju in zaprtju šol smo se letos v takšnih razmerah znašli že sredi
oktobra. Ponovno smo vstopili v negotovo in nepredvidljivo obdobje koronavirusa, izredno
trpežnega in nepredvidljivega virusa, ki že več kot leto preizkuša našo imunsko odpornost, psihično
stabilnost, voljo do dela in učenja, solidarnost, skrb za sočloveka, na kratko naše moralne in človeške
vrednote. V čakanju na pomlad so minili zimski meseci in ko je prišla pomlad, je bila popolnoma
drugačna od pomladi, ki smo jih bili vajeni. Bila je cvetoča in opojna, a po razmerah v šolah je bila
bolj podobna sivi jeseni. Na srečo se je sivina pomladi v sredini maja le prelila v bolj sončne in
optimistične barve. In takrat je naša šola ponovno zaživela, ponovno se je zaslišal smeh naših dijakov
in učiteljev.
Če bi posplošila, bi napisala, da je koronavirus prinesel v šole samo pouk na daljavo, stroge higienske
predpise in omejitve. A gre za veliko več. Spremenil se je način pouka, spremenili so se medsebojni
odnosi, predrugačili so se stiki med ljudmi, močno je začela upadati kakovost življenja zlasti tistih
družin, kjer so starši izgubili zaposlitev. A bila bi krivična, če ne bi napisala, da so spremenjene
razmere prinesle v šole tudi nekaj dobrih novosti. Zaposleni in dijaki smo pridobili znanja, ki bi jih bi
drugače težko umestili v pouk, v kurikule, s tem mislim na videokonference in uporabo določenih
aplikacij. Ne glede na to, da so včasih videokonference zelo neosebne, je dejstvo, da nam v določenih
primerih prihranijo čas, varujejo naše zdravje in okolje.
V času pouka na daljavo so dijaki morali prevzeti polno odgovornost za svoje delo oziroma nedelo
in se zavedati posledic svojega ravnanja. Nekateri so bili pri tem bolj, drugi manj uspešni, nekateri
so se zavedali svoje odgovornosti prepozno in v premajhnem obsegu. Zagotovo je delo na daljavo
povzročilo primanjkljaj na področju znanja, pri nekaterih dijakih tudi težave na psihosocialnem
področju. Vse to bo v prihodnjih šolskih letih zahtevalo drugačen pristop do poučevanja, ki bo
moralo temeljiti na osebnem pristopu.

Vsi na našem modro-zelenem planetu se moramo zavedati, da nihče ne more mimo teh razmer, ki
jih je ustvarila pandemija, pa naj si to še tako želi. Virus je naša resničnost in verjetno tudi naša
prihodnost (srčno upam, da se motim). Življenje z virusom nas je, hoteli ali ne, močno spremenilo.
Upam, da na bolje, a se mi zdi, da je virus prinesel tudi veliko egoizma, laži, sprenevedanja in
podtikanja.
Verjamem, da nam bo uspelo preboleti to neprijetno izkušnjo z virusom in ponovno srečno zaživeti
v prijaznem, človeka vrednem okolju in času, pa naj ga prinese pomlad, poletje, jesen ali zima.
V trenutnem obdobju, ki ni najbolj prijazno, si pomagajmo, bodimo strpni, solidarni in pošteni. Ljudje
ne potrebujemo veliko, da bi bil naš dan bolj prijazen. Včasih je dovolj že prijazna beseda in nasmeh.
Drage dijakinje in dijaki, želim vam veliko optimizma in pozitivne energije, veliko zdravja, čim več
uspehov in prijetnih občutkov na vseh področjih življenja. Naj vam bo sreča naklonjena.
Spoštovani kolegi, hvala za odgovorno in zavzeto delo, za veliko pozitivne energije, potrpljenja,
vloženega truda in časa.

Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica
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SVET ZAVODA EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Svet zavoda Ekonomske šole Celje se je zaradi epidemioloških razmer v letu 2020 sestajal na
dopisnih sejah. Bilo jih je 10, na katerih smo sprejeli 23 sklepov. V letu 2021 sta bili dve redni seji,
ena je bila videokonferenčna. Na sejah so bili obravnavani in sprejeti sklepi, potrebni za nemoteno
delo naše ustanove. Potrdili smo letni delovni načrt za srednjo in višjo šolo, obravnavali poslovno
poročilo za preteklo šolsko leto in sprejeli finančni načrt za leto 2021. Svetu zavoda Ekonomske šole
Celje, ki mu je predsedoval Saši Pešec, je 15. februarja 2021 potekel mandat.
Izvedle so se volitve za nove člane Sveta zavoda, ki so zaradi epidemije prvič potekale elektronsko.
Preko videokonference je 26. februarja 2021 potekala ustanovna seja novega sklica Sveta zavoda
Ekonomske šole Celje v sestavi:







3 predstavniki ustanoviteljice (Boštjan Jager, Sašo Šoštarič, Judita Zdovc),
5 predstavnikov delavcev (Jasmina Bornšek, Mateja Kapitler, Katarina Kotnik, mag. Marjana Leva
Bukovnik, Lidija Plevčak),
3 predstavniki staršev dijakov (Gordana Crevar, Marijan Čančala, Barbara Toplišek Kovačič),
2 predstavnika dijakov (Larisa Bernard, Miha Komplet),
3 predstavniki študentov Višje strokovne šole (Andreja Berglez, Vanja Lakić, Maja Mušič),
predsednica Strateškega sveta Višje strokovne šole (Marjeta Nosan).

Novoizvoljena predsednica je postala Marjeta Nosan. Do konca šolskega leta sta potekali še dve seji,
ena videokonferenčna in ena dopisna, na katerih so člani potrdili Poslovnik o delu Sveta zavoda,
seznanili so se s poročili o kakovosti na srednji in višji šoli, potrdili sklep o dodatnih oddelkih za vpis
v šolsko leto 2021/2022 ter obravnavali vse zahteve, ki jih je naložil ustanovitelj. Člani sveta zavoda
so z vso odgovornostjo sprejemali odločitve, pripomogli so k nemotenemu delu vodstva šole in
delovanju šole. Svet zavoda je kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram opravil svoje delo
skladno s poslovnikom in veljavnimi akti.
Marjeta Nosan

DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2020/2021 smo na uvodnem septembrskem sestanku vseh predsednikov oddelčnih
skupnosti in njihovih namestnikov izvolili nove predstavnike Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje.
Za predsednico je bila ponovno izvoljena Tamara Pinter, 4. e, njena namestnica je bila Ana Korošec,
4. a, v upravnem odboru šolskega sklada sta bila Tilen Lešer, 4. c, in Tamara Pinter, 4. e.
V komisiji za prehrano sta sodelovala Žan Žak Žužek, 4. b, in Urška Hrastnik, 4. c, v komisiji za
kakovost na nivoju zavoda pa Ana Korošec, 4. a.
Sprejeli smo program dela. Žal je bilo delo v dijaški skupnosti okrnjeno in prilagojeno razmeram
epidemije, delo je potekalo na daljavo preko elektronske pošte in Zooma. Aktivni smo bili na
različnih področjih.



Spremljali smo učni proces in probleme pri delu na daljavo.
Uspešno smo izvedli elektronsko glasovanje za dijake, ki so volili dva predstavnika v Svetu
zavoda Ekonomske šole Celje. Izvoljena sta bila Miha Komplet, 2. e, iz gimnazijskega
programa in Larisa Bernard, 3. a, iz poklicnega in strokovnega izobraževanja.






Urejali smo dijaške izkaznice.
Sodelovali smo na regionalnih posvetih in DOS.
Sodelovali smo z Mladinskim centrom Celje.
Dijake smo sprotno obveščali o aktualnostih na področju šolstva.

Dijaška skupnost omogoča, da se dijaki in dijakinje na šoli povezujejo, družijo, izmenjujejo izkušnje,
rešujejo probleme, si med seboj pomagaj, so solidarni …
V tem šolskem letu so bili dijaki za veliko stvari prikrajšani. Upam, da bo naslednje šolsko leto spet
podobno letom pred epidemijo.
Nada Jeraša
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI SODELAVCI
PEDAGOŠKI SODELAVCI

IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Monika ANDRENŠEK MUDRI,
univ. dipl. psihologinja
Olga ARNUŠ,
univ. dipl. psihologinja
Mag. Metka BOMBEK,
univ. dipl. ekonomistka
Jasmina BORNŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Janko CAFUTA,
univ. dipl. ekonomist
Mag. Savina ČETINA ŽURAJ,
prof. zgodovine in geografije
Manja FERME,
univ. dipl. ekonomistka
Katja FRAS BUDNA,
univ. dipl. ekonomistka
Marjana GAJŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Alenka GOTLIN POLAK,
prof. slovenščine in zgodovine
Aleš HOFMAN,
prof. likovne vzgoje
Vida HORVAT,
univ. dipl. ekonomistka

Naziv

Uči predmete

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje
Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje
koordinatorica za DSP

družboslovne predmete
svetovalka

družboslovne predmete

MT

mentorica

ekonomske predmete

PT

svetnica

družboslovne predmete

1. b

svetovalec

računalniške in
ekonomske predmete

bolniška odsotnost

svetovalka

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje

svetnica

ekonomske predmete

2. a PTI

svetnica

ekonomske predmete

4. a

svetnica

družboslovne predmete

1. e

svetovalka

slovenščino

3. a

mentor

umetnost

svetovalka

računalniške predmete

delo na projektu MUNERA 3

strokovna sodelavka CUPS-a

tajnica šolske maturitetne
komisije za splošno maturo
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Olga ISKRA,
dipl. ekonomistka
Tatjana IVŠEK,
prof. nemškega in angleškega
jezika
Nada JERAŠA,
prof. telesne vzgoje
Maja JERIČ,
prof. umetnostne zgodovine in
zgodovine
Mateja KAPITLER,
univ. dipl. ekonomistka
Blaž KNEP,
prof. matematike
Mojca KNEZ ŠKET,
univ. dipl. inž. računalništva
Marija KOLENC,
univ. dipl. ekonomistka
Dagmar KONEC,
prof. sociologije in zgodovine
Polona KONEC,
prof. biologije
Polona KRAMER,
prof. nemščine in angleščine
Karmen KRANJEC,
univ. dipl. ekonomistka
Marko KUBALE,
prof. matematike in fizike
Barbara KVAS,
dipl. ekonomistka,
spec. menedžmenta v
izobraževanju

svetovalka

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

2. b

svetovalka

tuje jezike: nem, ang

2. a

svetnica

športna vzgoja

mentorica dijaške skupnosti
tajnica šolske komisije za
zaključne izpite,
III. osnovna šola Celje
vodja CUPS-a,
Višja strokovna šola

svetovalka

družboslovne predmete

svetnica

ekonomske predmete

mentor

matematiko

svetovalka

računalniške predmete

svetnica

računalniške predmete

svetovalka

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje,
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje

svetovalka

naravoslovne predmete

Osnovna šola Ljubečna

svetnica

tuje jezike: ang, nem

Šolski center Šentjur

svetnica

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

svetnik

matematiko

svetovalka

ekonomske predmete

1. a
Gimnazija Celje – Center

2. c

Šolski center Celje

Irena LASNIK,
prof. slovenščine in univ. dipl.
etnologinja
Majda LESJAK,
prof. slovenščine in pedagogike,
mag. bibliotekarstva
Mag. Marjana LEVA BUKOVNIK,
univ. dipl. ekonomistka
Bernarda MARČETA,
univ. dipl. biologinja

svetovalka

slovenščino

svetovalka

knjižničarka

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

Helena MUHA,
prof. slovenščine in pedagogike

svetnica

slovenščino

svetovalka

računalniške predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Melita PODGORŠEK,
prof. matematike in fizike

Višja strokovna šola
ravnateljica-direktorica

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Lidija PLEVČAK,
komercialistka

Višja strokovna šola

svetovalka

Mag. Helena MEŠNJAK,
prof. zgodovine in sociologije

Marjeta NOSAN,
univ. dipl. inž. računalništva in
informatike
Matejka OBREZ VERBIČ,
prof. angleščine in književnosti
Alenka PAVLIN,
prof. angleščine in univ. dipl.
etnologinja
Saši PEŠEC,
prof. angleškega in francoskega
jezika
Antonija PETRIČIČ ŠNAJDER,
prof. matematike in teologije

1. a PTI

2. č

Višja strokovna šola,
predsednica sveta zavoda
od 26. 2. 2021
izobraževanje odraslih,
delo na projektih

svetnica

svetnica

tuje jezike: ang

svetovalec

tuje jezike: ang

matematiko
mentorica

organizatorica PUD,
ekonomske predmete

svetovalka

matematiko, fiziko in
strokovne predmete s
področja varovanja

4. b

predsednik sveta zavoda do
16. 2. 2021
1. c

zaposlitev za določen čas
do 31. 8. 2021

4. c
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Leon PODVRATNIK,
prof. telesne vzgoje
Lilijana POVALEJ,
univ. dipl. ekonomistka,
predmetna učiteljica matematike
in fizike
Darinka PRISLAN,
univ. dipl. inž. kemijske
tehnologije
Lidija REBEUŠEK,
prof. slovenskega jezika in
književnosti in angleškega jezika
Srečko ROBEK,
univ. dipl. inž. elektrotehnike
Sonja SALOBIR LINDSAY,
prof. angleškega jezika in
književnosti in nemškega jezika in
književnosti
Simona SEVER PUNČOH,
prof. nemščine
Nataša SLAPNIK,
prof. nemščine in angleščine
Barbara SLATENŠEK,
mag. psihologije
Danilo STARČEK,
prof. kemije in biologije, kmet.
inž. sadjar.-vinograd. smeri, inž.
kemijske tehnologije
Suzana SUHOLEŽNIK,
univ. dipl. ekonomistka
Mag. Marjeta ŠELIH,
univ. dipl. bibliotekarka in
sociologinja kulture
Milan ŠUŠTERŠIČ,
univ. dipl. ekonomist

svetovalec

športno vzgojo

mentorica

ekonomske predmete in
matematiko

3. č

tajnica šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo
Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje

svetovalka

naravoslovne predmete

svetnica

slovenščino,
angleščino

svetnik

strokovne predmete s
področja varovanja

svetnica

tuje jezike: ang, nem

svetnica

tuje jezike: nem

pomočnica ravnateljice

svetovalka

tuje jezike: ang, nem

III. osnovna šola Celje

svetovalna delavka

koordinatorica – nadarjeni
dijaki

mentor

naravoslovne predmete

svetovalka

ekonomske predmete

mentorica

knjižničarka, laborantka,
družboslovne predmete
ekonomske predmete

2. e

strokovni sodelavec CUPS-a

3. c

Andreja TANŠEK,
univ. dipl. ekonomistka
Katja TERŠEK,
univ. dipl. ekonomistka
Silvija TINTOR,
prof. angleškega jezika in
nemškega jezika

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

svetovalka

Tatjana TRUPEJ,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

svetovalka

naravoslovne predmete

Janez TURNŠEK,
univ. dipl. ekonomist

svetnik

ekonomske predmete

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ,
prof. slovenščine in sociologije

svetnica

slovenščino

svetovalka

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

svetovalka

športno vzgojo

svetovalka

naravoslovne predmete

Mateja VOLK,
prof. športne vzgoje
Simona ŽLOF,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Šolski center Slovenske
Konjice- Zreče,
Višja strokovna šola

tuje jezike: ang, nem

Petra TOMŠIČ,
mag. ekonomskih in poslovnih
ved, univ. dipl. pravnica

Marija VODUŠEK,
prof. zgodovine in geografije

3. e

Višja strokovna šola

1. č

organizatorica šolske
prehrane
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje,
Višja strokovna šola

4. e
Šolski center Šentjur,
Šolski center Rogaška
Slatina

1. d

organizatorica IND in OIV
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI

Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Stanislava HLEDE

pisarniška referentka CUPS-a

Marija KNAFELC

čistilka

Igor KRIŽNIK

hišnik

Ivan LOJEN

vzdrževalec računalniške tehnologije

Stana OSTOJIĆ

čistilka

Petra ŠKOFLIĆ

računovodkinja

Bojana VAJDE

čistilka

Andreja VREČER

tajnica VIZ

Vahide ZHUJANI

čistilka

Druge obveznosti in
dopolnjevanje
strokovna sodelavka CUPS-a od
1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

poučevanje računalniških
predmetov – nadomeščanje
bolniško odsotnega uslužbenca
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

ZUNANJI SODELAVCI

IME IN PRIIMEK
Bojan UDOVČ
Bogdan STOPINŠEK
Sergeja HAJNŠEK

DEJAVNOST
poučuje strokovne predmete s področja varovanja
poučuje računalniške predmete
računovodske storitve

ZAPOSLENI PO AKTIVIH
VODSTVO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE
Bernarda MARČETA, Simona SEVER PUNČOH, Lidija PLEVČAK, Petra ŠKOFLIĆ, Vahide ZHUJANI,
Andreja VREČER, Igor KRIŽNIK, Ivan LOJEN, Marija KNAFELC, Bojana VAJDE in Stana OSTOJIĆ.
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SLOVENŠČINA

Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Lidija REBEUŠEK, Majda LESJAK, mag. Marjeta ŠELIH, Irena LASNIK, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
in Helena MUHA.

MATEMATIKA

Vodja: Blaž KNEP
Člani: Antonija PETRIČIČ ŠNAJDER, Marko KUBALE, Melita PODGORŠEK in Lilijana POVALEJ.
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TUJI JEZIKI

Vodja: Tatjana IVŠEK
Člani: Nataša SLAPNIK, Simona SEVER PUNČOH, Sonja SALOBIR LINDSAY, Saši PEŠEC, Alenka PAVLIN,
Lidija REBEUŠEK, Polona KRAMER in Matejka OBREZ VERBIČ.

DRUŽBOSLOVJE

Vodja: Jasmina BORNŠEK
Člani: Marija VODUŠEK, Dagmar KONEC, Monika ANDRENŠEK MUDRI, mag. Helena MEŠNJAK, Aleš
HOFMAN, Marjana GAJŠEK, Maja JERIČ, Petra TOMŠIČ, Barbara SLATENŠEK in Olga ARNUŠ.
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NARAVOSLOVJE

Vodja: Simona ŽLOF
Člani: Tatjana TRUPEJ, Darinka PRISLAN, mag. Marjeta ŠELIH, Polona KONEC in Danilo STARČEK.

EKONOMIJA

Vodja: Katja FRAS BUDNA
Člani: Mateja KAPITLER, Barbara KVAS, Olga ISKRA, Suzana SUHOLEŽNIK, Andreja TANŠEK, Katja
TERŠEK, Manja FERME, Lilijana POVALEJ, Milan ŠUŠTERŠIČ, Lidija PLEVČAK, mag. Marjana LEVA
BUKOVNIK, Karmen KRANJEC in mag. Metka BOMBEK.
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INFORMATIKA

Vodja: Mojca KNEZ ŠKET
Člani: Marija KOLENC, Srečko ROBEK, Vida HORVAT, Ivan LOJEN in Marjeta NOSAN.

ŠPORTNA VZGOJA
Vodja: Mateja VOLK
Člani: Leon PODVRATNIK in Nada JERAŠA
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 NA EKONOMSKI ŠOLI
CELJE
DEJAVNOSTI – SEPTEMBER 2020
1.

TOR Začetek novega šolskega leta

2.

SRE

PUD za 3. č (2. 9. 2020–31. 12. 2020)

4.

PET

Začetek TVU 2020 (4. 9. 2020–9. 10. 2020)

8.

IND/OIV – Jesenski športni dan, razen za PT in MT
TOR Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval
Roditeljski sestanki za 1. letnik: 1. a in 1. b

9.

SRE

10.

ČET

15.
16.
17.
22.
23.

Roditeljski sestanki za 1. letnik: 1. c in 1. e

Roditeljski sestanki za 1. letnik: 1. d
TVU: Pravica do zasebnosti v času veliko podatkovja, mag. Marjeta Šelih
Dopisna pedagoška konferenca učiteljskega zbora
TOR TVU: Stališče mladostnikov in učiteljev do dijakov priseljencev
Roditeljski sestanek za 4. b
Popravni izpiti za pogojno vpisane dijake (16.–18. 9. 2020)
SRE
Roditeljski sestanki za 4. c in 4. e
Seznanitev z rezultati SM
ČET
Roditeljski sestanki za 1. a PTI in 2. a PTI
Sprejem pri županu za najboljše dijake na ZI, PM in SM
TOR Delavnice zavoda Vozim za 3. a, 3. c in 3. e
TVU: Predavanje Po poteh Gruzije in Armenije
SRE

TVU: Tečaj slepega tipkanja

DEJAVNOSTI – OKTOBER 2020
1.

ČET

TVU: Predavanje Antarktika – sedmi kontinent

5.

PON Izvedba strokovne ekskurzije v okviru 4. izpitne enote – 2. a PTI
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19.

PON Izobraževanje na daljavo (19. 10.–30. 10. 2020)

23.

PET

26.

PON Jesenske počitnice

27.

TOR Jesenske počitnice

28.

SRE

Jesenske počitnice

29.

ČET

Jesenske počitnice

30.

PET

Jesenske počitnice

IND/OIV – Kulturno-umetniški dan, razen za PT in MT

DEJAVNOSTI – NOVEMBER 2020
12.

ČET

IND/OIV – Spletna delavnica Evropska unija za 1. a

17.

TOR Pedagoška videokonferenca učiteljskega zbora

20.

PET

25.

SRE

26.

ČET

27.

PET

30.

PON IND/OIV – Zdravstvene vsebine za 2. a, 2. č in 2. e

Virtualni tradicionalni slovenski zajtrk za dijake
IND/OIV – Spletna delavnica Evropska unija za 1. b in 1. e
IND/OIV – Zdravstvene vsebine za 1. a
IND/OIV – Karierna orientacija za dijake zaključnih razredov
IND/OIV – Spletna delavnica Evropska unija za 1. c
IND/OIV – Zdravstvene vsebine za 1. c, 1. č, 1. d in 1. e
IND/OIV – Zdravstvene vsebine za 1. b, 2. b in 2. c

DEJAVNOSTI – DECEMBER 2020
IND/OIV – Spletna delavnica v sodelovanju s Karitas (10.–18. 12. 2020) Trgovina z
ljudmi za 2. č, 2. e, 4. a, 4. b in 4. c

10.

ČET

14.

PON Praznična izdaja Koronka v e-obliki

21.

PON IND/OIV – Ekološki dan za 1. letnike

22.

TOR

IND – Zimski športni dan, razen za PT in MT
Pedagoška videokonferenca učiteljskega zbora

23.

SRE

Virtualni šolski radio – Dan samostojnosti in enotnosti

25.

PET

Novoletne počitnice

28.

PON Novoletne počitnice

29.

TOR Novoletne počitnice

30.

SRE

Novoletne počitnice

31.

ČET

Novoletne počitnice

DEJAVNOSTI – JANUAR 2021
1.

PET

Novoletne počitnice

12.

TOR Pedagoška videokonferenca učiteljskega zbora

13.

SRE

18.

PON Teden pisanja z roko (18. 1.–22. 1. 2021)

19.

TOR

IND/OIV – Projekt Rastem s knjigo za 1. č in 1. d
IND/OIV – Predavanje o duševnem zdravju mladih za 4. a, 4. b in 1. a PTI

20.

SRE

IND/OIV – Projekt Rastem s knjigo za 1. a, 1. b, 1. c in 1. e

22.

PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. c

25.

Sistematski zdravniški pregled za 3. a
PON IND/OIV – Virtualna udeležba na ustvarjalni delavnici podjetništva v sodelovanju z
Univerzo na Primorskem za 3. c – ET

IND/OIV – Predavanje o duševnem zdravju mladih za 4. a, 4. b in 1. a PTI

DEJAVNOSTI – FEBRUAR 2021
1.
2.

PUD za 2. č (1. 2.–22. 3. 2021)
PON Zimski rok poklicne mature
Sistematski zdravniški pregled za 3. č
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz matematike ali angleščine
TOR
IND/OIV – Gledališka vzgoja za 1. a, 1. č in 1. d
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3.

SRE

4.

ČET

5.

PET

9.

10.
11.
12.

IND/OIV – Gledališka vzgoja za 1. b, 1. c in 1. e
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz gospodarstva ali zasebnega
varovanja
ZI za odrasle – pisni del slovenščina
Sistematski zdravniški pregled za 3. e
ZI za odrasle – drugi predmet ustno

ZI za odrasle – slovenščina ustno
TOR IND/OIV ─ Sodelovanje na delavnicah v okviru 21. Mednarodnega tedna vzgoje in
izobraževanja v sodelovanju z zasebno šolo iz Zagreba
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom – ustni del in 4. izpitna enota do
SRE 13. 2.
Volitve zaposlenih za predstavnike v Svetu zavoda EŠC
IND/OIV ─ Delavnica Krepitev duševnega zdravja mladih za 4. b, 4. c, 4. e,
ČET
1. a PTI in 2. a PTI
Seznanitev z rezultati ZI
PET
Virtualni informativni dan

13.

SOB Virtualni informativni dan

15.

PON Zimske počitnice

16.

TOR Zimske počitnice

17.

SRE

Zimske počitnice

18.

ČET

Zimske počitnice

19.

PET

Zimske počitnice

22.

PON Prenehanje izobraževanja na daljavo za 4. letnike, PTI, PT in MT

23.

TOR Volitve dijakov za predstavnike v Svetu zavoda EŠC

DEJAVNOSTI – MAREC 2021
1.

PON PUD za 4. c (1. 3.–26. 3. 2021)

2.

TOR Predpreizkus PM, SM – slovenščina

3.

SRE

Seznanitev z rezultati PM – zimski rok
Predpreizkus SM – angleščina
IND/OIV – Davčno opismenjevanje mladih za 3. c – ET

5.

PET

IND/OIV ─ Davčno opismenjevanje mladih za 3. a

8.

PON

12.

PET

18.

ČET

19.

PET

22.

PON Razstava o Maksimu Gaspariju (1883–1980)

23.

TOR Nemška jezikovna diploma I Pro – pisni del

29.

PON Predpreizkus PM – slovenščina

31.

SRE

Predpreizkus PM – gospodarstvo in zasebno varovanje
Predpreizkus SM – matematika
IND/OIV – Prvo virtualno srečanje na projektu Mladi poročevalci za okolje z dijaki
Cakabey šole v Izmirju iz Turčije za 4. b
Altermed, spletni strokovni seminar, na temo Lokalno pridelana hrana, gibanje in
zdravje
IND/OIV – Zdravstvena vzgoja za 1. d

15. Mednarodni sejem učnih podjetij (virtualni)
Predpreizkus PM – angleščina, matematika in nemščina

DEJAVNOSTI – APRIL 2021
1.

SRE

Izobraževanje na daljavo (1. 4.–9. 4. 2021)

2.

PET

IND/OIV – Virtualna motivacijska delavnica Zmorem več, kot mislim za 1. a, 1. b,
1. c, 1. č, 1. d in 1. e
IND/OIV – Drugo virtualno srečanje na projektu Mladi poročevalci za okolje z dijaki
Cakabey šole v Izmirju iz Turčije za 4. b

5.

PON Velikonočni ponedeljek

7.

SRE

12.

PON Splošna matura – predpreizkus iz ekonomije

13.

TOR Nemška jezikovna diploma I Pro – ustni del

14.

SRE

IND/OIV – Srečanje z direktorico Vivapena za 4. a, 4. b in 2. a

IND/OIV – Srečanje s podjetnikom za 3. e
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15.

ČET

Državno tekmovanje Poliglot iz angleščine

19.

PON IND/OIV – Zdravstvena vzgoja za 1. e

20.

TOR Pedagoška videokonferenca

21.

SRE

22.

ČET

23.

PET

26.

PON Prvomajske počitnice

27.

TOR Prvomajske počitnice

28.

SRE

Prvomajske počitnice

29.

ČET

Prvomajske počitnice

30.

PET

Prvomajske počitnice
Mednarodno tekmovanje Young Reporters for the Environment

IND/OIV – Zdravstvena vzgoja za 1. a in 1. c
Udeležba na mednarodnem virtualnem sejmu učnih podjetij v Bolgariji za 3. a in
3. c – ET (21. 4.–23. 4. 20201)
IND/OIV – Zdravstvena vzgoja za 1. č
Svetovni dan Zemlje – ustvarjalni izdelki UP Zate, 4. a
Mednarodni matematični kenguru
IND/OIV – Zdravstvena vzgoja za 1. b
Svetovni dan knjige
Virtualni šolski radio – Dan upora proti okupatorju in praznik dela

DEJAVNOSTI – MAJ 2021
3.

PON PUD za 2. b, 3. a in PT (3. 5.–14. 5. 2021)

4.

TOR

SM – slovenščina
Oddaja nalog za 4. izpitno enoto PM

7.

PET

Evropska vas – Švedska

13.

ČET

Obisk strelišča Strelskega društva Rečica za 4. c

15.

SOB Mednarodni matematični kenguru

17.

PON

PUD za 2. a in 1. a PTI (17. 5.–28. 5. 2021)
IND/OIV – Ogled vojašnice za 2. c

IND/OIV – Varovanje javnih prireditev: ogled stadiona Z'dežele za 2. c
Ocenjevalna videokonferenca za zaključene razrede
IND/OIV – Predavanje in predstavitev Poklicne gasilske enote Celje za 2. c
Predaja ključa
Razdelitev spričeval zaključnim razredom
IND/OIV – Predavanje in predstavitev Policijske uprave Celje za 2. c

19.

SRE

20.

ČET

21.

PET

22.

SOB Cankarjevo tekmovanje

24.

PON

26.

SRE

27.

ČET

29.

SOB SM in PM – angleščina

31.

SM in PM – slovenščina
PON IND/OIV – Ekologija: predavanje klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj za
1. letnike

Dodatni rok za zaključne letnike SSI in EG – dopolnilni, popravni in predmetni izpiti
(24. 5.–27. 5. 2021)
IND/OIV – Predavanje in predstavitev podjetja Sintal Celje za 2. c
Spomladanski rok za zaključne letnike SPI in 3. č (26. 5.–27. 5. 2021)
IND/OIV – Predstavitev dela z reševalnimi psi za 2. c
PUD za 3. c – TV (27. 5.–23. 6. 2021)

DEJAVNOSTI – JUNIJ 2021
1.

TOR SM – sociologija in psihologija

3.

ČET

4.

PET

5.
7.
8.
9.

SM – geografija

SM – ekonomija
IND/OIV – Ekonomija podjetništva za 3. e
SM in PM – matematika
SOB
Odhod na Erasmus+ mobilnost na Portugalsko (Braga) za 3. c – ET in 3. c – TV
PON

ZI – pisni del slovenščina

Športni dan
IND/OIV – Ogled strelišča Strelskega društva Rečica za 2. c
TOR PM – nemščina
ZI – slovenščina ustno
SM – zgodovina
SRE
ZI – drugi predmet ustno
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10.

ČET

PM – gospodarstvo in zasebno varovanje
PUD za 3. c – ET (10. 6.–23. 6. 2021)

11.

PET

Dan šole

12.

SOB Začetek ustnih izpitov na splošni in poklicni maturi

14.

PON Odhod na Erasmus+ mobilnost v Španijo (Tenerife) za 3. e

17.

ČET

22.

TOR Konec pouka
Ocenjevalna videokonferenca za nezaključene letnike

24.

ČET

26.

SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Portugalskem (Braga) za 3. c – ET

30.

SRE

Podelitev spričeval ZI

Razdelitev spričeval
Začetek spomladanskega roka izpitov za nezaključne in zaključne letnike
(30. 6.–5. 7. 2021)

DEJAVNOSTI – JULIJ 2021
2.

PET

3.

SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Portugalskem (Braga) za 3. c – TV

7.

SRE

12.

Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti v Španiji (Tenerife) za 3. e

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi v spomladanskem roku in
podelitev spričeval
Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi v spomladanskem roku in
PON
podelitev spričeval

DEJAVNOSTI – AVGUST 2021
16.

PON Začetek jesenskega izpitnega roka

PRAZNA STRAN
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DELO NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA 2020/21
Šolsko leto 2020/2021 je bilo kot že preteklo šolsko leto v smislu organizacije dela zelo razgibano.
Klasični pouk z vsemi udeleženci pouka v šolskih prostorih smo izvajali le od 1. 9. do 16. 10. 2020 in
ga izvajamo od 17. 5. 2021 naprej. V vmesnem času smo izvajali pouk na daljavo ali kombinirali pouk
na daljavo in prisotnost v šoli.
Izvajanje pouka v šolskem letu 2020/2021
1. 9. 2020–18. 10. 2020
pouk v šoli za vse
19. 10. 2020–21. 2. 2021 pouk na daljavo za vse
22. 2. 2021–7. 3.2021
pouk v šoli za zaključne oddelke, ostali oddelki na daljavo
pouk v šoli za zaključne oddelke, ostali oddelki tedensko
8. 3. 2021–31. 3. 2021
izmenjevanje pouka na daljavo in pouka v šoli (1. letniki in
1. a PTI ter 2. in 3. letniki)
1. 4. 2021–11. 4. 2021
pouk na daljavo za vse
pouk v šoli za zaključne oddelke, ostali oddelki tedensko
12. 4. 2021–16. 5. 2021
izmenjevanje pouka na daljavo in pouka v šoli (1. letniki in
1. a PTI ter 2. in 3. letniki)
od 17. 5. 2021 dalje
pouk v šoli za vse
Pouka na daljavo smo se v letošnjem šolskem letu pedagoški delavci lotili bolj samozavestno, saj so
nam pomagale izkušnje preteklega šolskega leta. Večina se je lotila pouka kot kombinacije spletnih
učilnic za nalaganje gradiva in oddajo nalog ter videokonferenčnega sistema Zoom, s katerim smo
izpeljali ure pouka v živo. Seveda ni šlo brez tehničnih težav in preobremenjenosti strežnikov
predvsem pri spletnih učilnicah, a so se zadeve hitro izboljševale. Tako smo preko spleta pisno in
ustno ocenjevali, predavali, izvajali razredne ure z dijaki, roditeljske sestanke ter govorilne ure s
starši. Delovne in ocenjevalne konference učiteljskega zbora so potekale videokonferenčno.
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Vpis v šolsko leto 2020/2021 je bil naslednji:
Program
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik PTI
tehnik varovanja
trgovec
maturitetni tečaj
poklicni tečaj
Skupaj

1. l.
29
58

2. l.
30
59

3. l.
30
40

30
35

17
27

15
27

152

133

112

4. l.
19
51
13
17

100

5. l.

9

24
9
42

Skupaj
108
208
22
79
89
24
9
539

V šolskem letu 2020/2021 so v prvem delu šolskega leta pouk obiskovali dijaki v 22 oddelkih, v
drugem delu, ko se je s praktičnega usposabljanja vrnili dijaki 3. letnika trgovec, pa v 23 oddelkih.
Posebnost je 3. c oddelek, kjer sta kombinirana programa ekonomski tehnik in tehnik varovanja.
Šolsko leto je imelo namesto običajnih dveh ocenjevalnih obdobij le eno. Kljub temu je v ponedeljek,
18. 1. 2021, začel veljati novi urnik.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo uporabljali elektronski dnevnik in redovalnico. Na šoli si še vedno
prizadevamo, da bi ohranili osebni stik staršev in učiteljev na govorilnih urah, a smo morali glede na
razmere letos govorilne ure izvajati na daljavo (telefonsko, preko elektronske pošte ali
videokonferenčno), v izjemnih primerih smo se srečali tudi v živo. Skupne popoldanske govorilne
ure se letos niso izvajale, ampak smo se trudili biti staršem naših dijakov na razpolago takrat, ko so
nas potrebovali, vsekakor pa enkrat tedensko na dopoldanskih govorilnih urah.

V šolskem letu 2020/2021 smo v oddelčnih
skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka. Prvega
smo izvedli na začetku šolskega leta v septembru v
živo na šoli (nekateri razredi na daljavo), na drugem
roditeljskem sestanku, ki je potekal na daljavo v
januarju, so razredniki starše seznanili z rezultati v
prvi polovici šolskega leta. Ta sestanek je za vse
potekal na daljavo.
Tako se končuje še eno epidemiološko šolsko leto.
Šolsko leto, ki je bilo negotovo in občasno tudi
precej stresno, a upajmo, da ne bo pustilo večjega
primanjkljaja v znanju našim mladostnikom. Naj
bodo prihodnje šolsko leto hodniki polni in šola
živahna, priložena slika praznih hodnikov pa samo
spomin na preteklost …

Simona Sever Punčoh
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo za dijake se v okviru šolske svetovalne službe izvaja po etičnih načelih zaupanja,
prostovoljnosti in dobrobiti za dijaka. Pri svetovalnih razgovorih se je dijakom in njihovim staršem
nudila pomoč pri reševanju osebnih, učnih, čustveno-vedenjskih in socialnih stisk.
Letošnje šolsko leto je bilo prav posebno tudi v šolski svetovalni službi. Kadar je pouk potekal na
daljavo, so se individualni razgovori preselili na splet. Kot skupinsko obliko dela z dijaki sem v
razredih prvega letnika izvedla delavnico o metodah in strategijah učenja. Prav tako sem se
pridružila nekaterim razrednim uram, kjer smo z dijaki spregovorili o šolski motivaciji, medosebnih
odnosih, spletnem nasilju in sprejemanju drugačnosti. Za dijake prvega letnika sem pri obveznih
izbirnih vsebinah in interesnih dejavnosti izvedla spletno delavnico Zmorem več, kot mislim z
namenom krepitve motivacije. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom s posebnimi
potrebami, delo z njimi je koordinirala Olga Arnuš.
Dijaki, ki zaključujejo izobraževanje, so se v okviru karierne orientacije udeležili spletnega
informativnega predavanja. V sklopu šolske svetovalne službe so se zvrstili tudi številni individualni
razgovori o poklicni in študijski poti ter svetovanju glede izbire in vpisnega postopka za nadaljnje
izobraževanje. V okviru vseživljenjske karierne orientacije so se dijaki udeležili virtualnega
kariernega sejma, kjer so se sprehajali po stojnicah in spoznavali različne študijske programe.
Za dijake naše šole je bil v decembrskem času, ko smo bili prisiljeni pouk izvajati od doma, ustvarjen
spletni kotiček svetovalne službe, kjer so lahko prebirali motivacijska besedila na temo osebnostne
rasti in prisluhnili glasbi s spodbudnimi besedili.
Skozi celotno šolsko leto je šolska svetovalna služba sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami glede
preusmerjanja dijakov ter v strokovnem aktivu svetovalnih delavcev Savinjske regije. Sodelovala je
tudi pri vpisnem postopku novincev, ki se bodo naslednje leto prvič vključili v srednješolsko
izobraževanje. Posvetovalno delo s profesorji in vodstvom šole je potekalo skozi celotno šolsko leto.
Barbara Slatenšek

IZSLEDKI RAZISKAVE O POUKU NA DALJAVO
Na šoli smo želeli preveriti, kaj o pouku na daljavo menijo naši dijaki in njihovi starši. Anketni
vprašalnik o pouku na daljavo za dijake je rešilo 308 dijakov, kar je več kot polovica vseh dijakov, ki
obiskujejo našo šolo. Dobljeni rezultati so pokazali, da so dijaki po štirih tednih pouka na daljavo na
splošno zadovoljni s poukom na daljavo, večina je predvsem zadovoljna z jasnostjo navodil za šolsko
delo in nudenjem povratnih informacij ter dodatnih pojasnil pri učnem delu. Dijakom najbolj ustreza
kombinacija pouka preko videokonference in samostojnega reševanja delovnih listov. Pri
videokonferenci se z učiteljem srečajo preko spletnih kamer, kjer jim učno snov razloži. Najmanj jim
ustreza samostojno učenje iz učbenikov. Na šoli smo se odločili, da bomo to metodo poučevanja
uporabljali v najmanjši možni meri.
Dijaki v tem šolskem letu v večji meri lažje sledijo pouku na daljavo kot v lanskem šolskem letu, ko
je potekal pouk na daljavo. Sklepamo, da smo letos bili zaposleni na šoli bolj organizirani in
pripravljeni na morebitno zaprtje šol, zato smo naše dijake že pri pouku v šoli pripravljali na
morebitni pouk na daljavo.
Spodbuden je podatek, da se tretjina dijakov med glavnim odmorom odpravi na sprehod ali telovadi
doma, kar jim pomaga, da se odmaknejo od ekranov – na šoli se bomo trudili, da k temu spodbudimo
še ostale dijake.
Nikakor ne moremo primerjati pouka na daljavo s poukom na šoli – tudi dijaki poročajo, da pogrešajo
šolo, učiteljevo razlago v živo in svoje sošolce ter druženje z njimi.
Analiza anketnega vprašalnika za starše (n = 176) je pokazala, da starši opažajo, da njihovim otrokom
pouk na daljavo manj ustreza kot pouk v šoli, dijaki potrebujejo več spodbud in pomoči staršev. V
94 % se starši strinjajo s preverjanjem prisotnosti pri pouku na daljavo, prav tako opažajo večjo
obremenjenost in več skrbi, s katerimi se njihovi mladostniki soočajo v času izrednih razmer. V 82 %
so zadovoljni s komunikacijo s šolo, najbolj jim ustreza komunikacija preko eAsistenta. Starši so
pohvalili delo učiteljev, menijo, da je delo preko videokonferenc v času pouka na daljavo najboljši
približek razlagi učitelja v živo. Želijo si, tako kot tudi mi, strokovni delavci na šoli, da bi se dijaki lahko
čim prej vrnili nazaj v šolske klopi.
Šolske klopi ponujajo več kot le usvajanje učne snovi – so prostor, kjer mladostniki spletajo tesne
prijateljske vezi, si izmenjujejo zapeljive ljubezenske poglede in se učijo socialnih spretnosti, ki jih
šola na daljavo ne more ponuditi.
Barbara Slatenšek
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Na šoli smo na začetku šolskega leta evidentirali petnajst nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili
razgovore o njihovih željah, interesih in pričakovanjih. Večina se za individualizirani program ni
odločila in se je vključevala v različne aktivnosti ob posebnih priložnostih.
Nadarjeni dijaki so bili s svojimi učitelji – mentorji v stiku skozi celotno šolsko leto in razvijali svoje
talente. Vključevali so se v različne športne dejavnosti, sodelovali so na tekmovanjih in v raziskovalni
dejavnosti ter ustvarjali na likovnem, glasbenem in literarnem področju.

Barbara Slatenšek

IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Na začetku šolskega leta načrtujemo obvezne in proste izbirne vsebine ter interesne dejavnosti, s
katerimi želimo dijakom popestriti šolski vsakdan in jim omogočiti dodatna znanja in veščine. Zaradi
epidemioloških razmer smo v tem šolskem letu večino aktivnosti izpeljali na daljavo preko Zooma.
Izvedli smo naslednje aktivnosti:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zdravstvenovzgojne vsebine smo povezali s projektom Zdrava šola ter z njimi dijake
ozaveščali o zdravem načinu življenja in skrbi za lastno zdravje. Pri tem smo izpeljali nekaj
uspešnih delavnic o zdravem načinu življenja in o spolno prenosljivih boleznih z izvajalci
Centra za krepitev zdravja Celja; delavnice o krepitvi duševnega zdravja mladih v sodelovanju
s šolsko svetovalno službo, Zdravstvenim domom Celje in Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje.
Delavnice o spoznavanju delovanja Evropske unije.
Delavnice o trgovini z ljudmi v sodelovanju s slovensko Karitas.
Delavnice o varnosti v prometu v Evropskem tednu prometne varnosti z Zavodom Vozim.
Poklicno usmerjanje.
Delavnice o mladostništvu.
Dejavnosti knjižnično-informacijskega značaja z obiskom šolske knjižnice in virtualnega
obiska Osrednje knjižnice Celje.
Kulturno-umetniške vsebine smo pripravili za dijake prvega letnika tako, da so virtualno
obiskali Slovensko ljudsko gledališče Celje. Na domači likovni delavnici so risali avtoportret
ali tihožitje. Nekatere kulturno-umetniške vsebine smo povezali s športnimi aktivnostmi. V
ta namen so dijaki v jesenskem in decembrskem času odšli v/na svoje ljube kotičke v naravi
blizu doma in se fotografirali. Tako so razredi ustvarili lepe fotokolaže.
Uspešno smo izpeljali športna dneva.
Ekološke vsebine smo obogatili s spletnim predavanjem o podnebnih spremembah s
priznano klimatologinjo, dr. Lučko Kajfež Bogataj. Na ekološkem dnevu so dijaki prvega
letnika izdelali novoletne okraske, s katerimi so okrasili smrečico v bližini doma.
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Vsebine, povezane s strokovnim področjem, smo izvedli kot srečanja preko Zooma z
uspešnima podjetnikoma, z dr. Robertom Ličnom in direktorico podjetja Vivapen, d. o. o.,
gospo Petro Melanšek. Izvedli smo delavnico davčnega opismenjevanja mladih, podjetniške
delavnice in spletni ogled učnih podjetij na mednarodnem sejmu učnih podjetij. Dijaki
programa tehnik varovanja so spoznavali delo z reševalnimi psi, delovanje gasilske enote,
vojske in varnostne službe.
Spoznavali kulturne in zgodovinske značilnosti kraja.
Različna tekmovanja in še vrsto drugih dejavnosti.

Delo z reševalnimi psi za dijake 2. c

Boom – izklopili bomo Zoom, 2. b
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Jesenski fotokolaž, 4. b

Trgovina z ljudmi

Obisk službe za varovanje

V prihodnje se bomo še naprej trudili za pester izbor vsebin, s katerimi bomo dijakom omogočili
pridobivanje raznovrstnega dodatnega znanja.

Simona Žlof

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je vključena v življenje in delo šole tako, da svoje naloge opravlja v skladu s
potrebami vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako zadovoljuje informacijske in
kulturne potrebe dijakov, študentov, profesorjev, predavateljev, zaposlenih in udeležencev
izobraževanja odraslih. Poslovanje določa knjižnični red, izposoja gradiva je brezplačna.
Branje je vrednota, zato sta spodbujanje branja in negovanje bralne kulture neločljivo povezana z
učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. V mesecu oktobru smo obeležili Nacionalni
mesec skupnega branja s projektom Berem tebi, bereš meni. V mesecu skupnega branja so dijaki 1.
letnika s knjižničarko Majdo Lesjak pri uri slovenščine brali. Brali so pesnitev Urško Andreja Rozmana
Roze. Poudarek je bil na glasnem branju in doživljanju besedila kot literarne umetnine. Projekt je bil
namenjen spodbujanju branja leposlovne literature in ozaveščanju o bralni pismenosti.
Dobra spodbuda za branje so tematske razstave. V mesecu oktobru je nastala razstava Sama bova
sredi trav, kjer smo predstavili ljubezensko poezijo Ferija Lainščka. Podobo divjih konj, ki
simbolizirajo svobodo, je prispeval Aleš Hofman. Plešočo ciganko je upodobila Katarina Ezgeta,
dijakinja 1. e-razreda. Bralni krožek za dijake v tem šolskem letu ni deloval, zato se javnosti nismo
predstavili z recitalom. Po ozvočenju in spletu smo obeležili 23. april, svetovni dan knjige in avtorskih
pravic. Dan je posvečen promociji branja, založništva ter zaščiti avtorskih pravic in intelektualne
lastnine.
Knjižničarki Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih sta v tem šolskem letu skrbeli za strokovno urejeno
zbirko knjižničnega gradiva. Knjižnično gradivo se zbira z namenom, da bo brano. S prirastom
knjižničnega gradiva povečujemo možnost izbora, posodabljamo knjižnično zbirko in povečujemo
motivacijo za učenje. Knjižnična zbirka se je dopolnila s 169 naslovi leposlovja in strokovnega
gradiva, zbirka se je povečala za 510 izvodov knjižničnega gradiva. Pri nakupu leposlovnih del smo
posebno pozornost namenili mladinskemu leposlovju, pri strokovni literaturi smo v zbirko vključili
predvsem gradivo s področja ekonomije in sociologije. Pri tem smo upoštevali splošno veljavne
kriterije, zlasti kakovost literarnih del. Knjižnična zbirka mora biti živa, kar dosežemo z rednim
prirastom knjižničnega gradiva in izločanjem zastarelega, poškodovanega ali izgubljenega
knjižničnega gradiva.
Učbeniški sklad omogoča dijakom izposojo učbenikov, ki jih potrebujejo pri pouku. Seznam
potrebnih učbenikov določijo naši učitelji. Učbenike izbirajo iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri
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učbeniki in delovni zvezki se lahko uporabljajo kot obvezni. V šolskem letu 2020/2021 nismo
spreminjali izbora učbenikov. Za učbeniški sklad je skrbela knjižničarka mag. Marjeta Šelih.
Statistične meritve, ki jih izvaja Center za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana,
so potekale v mesecu decembru 2020. Meritve so se izvajale preko vprašalnika v sistemu BibSist.
Statistične meritve zajemajo vse segmente delovanja šolskih knjižnic (status, zbirka, uporabniki,
obisk, storitve, izobraževanje uporabnikov, prostor, oprema, dostop, stroški, delovno mesto,
novosti, druge knjižnične dejavnosti). Pripravila jih je knjižničarka mag. Marjeta Šelih.
Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog. Sodeluje
tudi v komisiji za nastopna predavanja zunanjih predavateljev na Višji strokovni šoli kot svetovalka
za slovenski jezik.
Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje,
aktivno pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in
moralnih vrednot ter razvijanje bralne in informacijske pismenosti.

Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je ustanovljen z namenom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela,
kamor sodijo storitve, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih
prispevkov staršev, donacij in drugih virov. Starši prispevajo v šolski sklad dvakrat letno po 10 evrov.
Programsko in finančno ga upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo ravnateljica, predsednica,
predstavniki zaposlenih, predstavnika dijakov in predstavnik staršev. Naša naloga je predvsem skrb
za racionalno porabo zbranih sredstev.
Tako smo v tem šolskem letu del sredstev porabili za:





sofinanciranje športnih rekvizitov za dijake,
sofinanciranje različnih tekmovanj, delavnic in dogodkov,
poučevanje angleškega jezika z naravno govorko,
pomoč socialno ogroženim dijakom.

Tudi v prihodnje se bomo trudili s pomočjo zbranih sredstev šolskega sklada zagotavljati enake
možnosti za vse dijake in popestriti šolsko dogajanje.

Monika Andrenšek Mudri
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ŠOLSKA PREHRANA
V tem šolskem letu je za zdravo in kakovostno prehrano naših dijakov skrbel Dijaški in študentski
dom Celje, ki deluje v okviru Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
Šolska malica je subvencionirana, uvedene so tri kategorije subvencioniranja šolske malice – 100 %,
70 % in 40 %. Na osnovi tega imajo dijaki malico brezplačno ali za obrok doplačajo 0,73 oziroma 1,45
evra.
Na malico se dijaki naročajo vsak dan posebej in obroke prevzemajo s pomočjo elektronskega
nosilca. Prijave in odjave so možne tudi preko spletne učilnice.
Dijaki lahko izbirajo med tremi
različnimi meniji. Brezplačno imajo na
voljo sadje, vodo ali sadno pijačo.
Prevzemanje obrokov je potekalo v
glavnem odmoru, v treh terminih. Poleg
malice jim šolska jedilnica nudi nakup
drugih prehranskih izdelkov.
V času pouka na daljavo je bila šolska
jedilnica zaprta. V tem času se je za
socialno ogrožene dijake organiziral
prevzem brezplačnega toplega obroka v
njihovih občinah. Na naši šoli je to
možnost izkoristilo le 11 dijakov.
Za preprečevanje nastanka okužb smo
uvedli in upoštevali vse priporočljive preventivne ukrepe, med drugim obvezno nošenje mask,
razkuževanje rok ter upoštevanje medsebojne razdalje.
Letošnje šolsko leto je bilo posebno, saj smo večino izobraževanja izvedli na daljavo. Dijaki se po
vrnitvi v šolo v jedilnici dobro počutijo, zadovoljni so s prehrano in raznoliko ponudbo ter s
prijaznostjo osebja.
Tatjana Trupej

SPLOŠNA MATURA
V šolskem letu 2019/20120 je bilo za opravljanje celotne splošne mature s predprijavo prijavljenih 38
kandidatov (11 iz programa ekonomska gimnazija, 26 iz programa maturitetni tečaj, 1 kandidat iz programa
odrasli) in 38 kandidatov za opravljanje 5. predmeta.
Izbirni predmeti, ki so jih kandidati izbrali, so: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija,
nemščina. Nemščina se je opravljala na Gimnaziji Celje – Center.
Z rezultati mature so bili dijaki seznanjeni v ponedeljek, 13. 7. 2020.

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2020
Prijavljenih kandidatov s statusom dijaka, za opravljanje cele mature, je bilo 23.
Osnovna
Višja
Predmet
Skupaj
raven
raven
SLOVENŠČINA
23
23
MATEMATIKA
23
23
ANGLEŠČINA
21
2
23
NEMŠČINA (V)
2
2
EKONOMIJA
8
8
ZGODOVINA
3
3
GEOGRAFIJA
13
13
SOCIOLOGIJA
11
11
PSIHOLOGIJA
6
6
Kandidati na splošni maturi:
 11 dijakov ekonomske gimnazije,
 11 dijakov maturitetnega tečaja,
 25 kandidatov poklicne mature, ki so opravljali dodaten izpit na splošni maturi,
 2 občana,
 3 kandidati, ki so imeli popravne izpite.
Kandidati s poklicno maturo, ki so opravljali dodatni predmet pri splošni maturi, so prihajali iz
naslednjih šol:
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Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola,
Srednja zdravstvena šola Celje,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti.

REZULTATI MATURE 2020 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (spomladanski in jesenski rok)
Razred
4. e

Število dijakov
v razredu
11

Maturo
opravljalo
11

Maturo
opravili
7

Mature niso
opravili
4

Maturo je opravljalo: 11 dijakov
Maturo je opravilo: 7 dijakov ali 63,6 %
REZULTATI MATURE 2020 – MATURITETNI TEČAJ (spomladanski in jesenski rok)
Razred
MT

Število dijakov
v razredu
22

Maturo
opravljalo
11

Maturo
opravili
5

Mature niso
opravili
6

Maturo je opravljalo: 11 dijakov
Maturo je opravilo: 5 dijakov ali 45,4 %
Splošno maturo sta opravljali tudi 2 kandidatki, ki sta se prijavili kot občanki. Mature nista uspešno
opravili. Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 16 kandidatov. Uspešnih je bilo 10
ali 63 %.

V okviru splošne mature je 30 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo
dodatni maturitetni izpit. Uspešnih je bilo 21 kandidatov ali 70 %.

Podelitev spričeval splošne mature 2020

Marjana Gajšek
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POKLICNA MATURA
Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so
določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Poklicna matura je oblika
zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
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 pri vpisu, 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 za izbiro kandidatov. Če se želi poklicni maturant vpisati na
univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega
predmeta splošne mature, tako imenovani peti predmet.
Tudi v šolskem letu 2019/2020 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih:
spomladanskem, jesenskem in zimskem. V okviru priprav na poklicno maturo so dijaki pisali
neobvezni predpreizkus pri predmetu slovenščina. Celotna poklicna matura je potekala brez
zapletov v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.
Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi v šolskem letu 2019/2020
Izpitni rok 2019

Spomladanski
rok

Jesenski
rok

Zimski
rok

Število dijakov na PM

61

10

71

Število uspešnih dijakov na PM

56

2

58

Delež uspešnih dijakov na PM

91,8 %

20 %

81,7 %

Število odraslih na PM

9

8

10

17

Število uspešnih odraslih na PM

6

5

4

15

Delež uspešnih odraslih na PM

66,7 %

62,5 %

40 %

88,2 %

Skupaj

V spomladanskem roku poklicne mature so postali zlati maturanti Domen Kovač, Eva Mastnak in
Rok Mazej, vsi dijaki 4. a-razreda. Dosegli so 22 točk od 23 možnih.

Zlati maturanti Domen Kovač, Eva Mastnak in Rok Mazej

Lilijana Povalej

52

ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec ter
udeleženci izobraževanja odraslih programa trgovec in administrator.
Na izpitu pokažejo svoje
teoretično in praktično znanje,
ki so ga pridobili v procesu
izobraževanja
in
usposobljenost za poklic.
Zaključni izpit je sestavljen iz
dveh enot: pisnega in ustnega
izpita iz slovenščine ter izdelka
oziroma storitve in zagovora.
Pri programu trgovec je del
ocene druge izpitne enote tudi
praktični nastop v trgovini.
Kandidati, ki so v zaključnem
letniku pri slovenščini dosegli
odlično oceno, so po 6. členu
Dijakinje in dijaki 3. č na slovesni podelitvi spričeval zaključnega izpita
Pravilnika o Zaključnem izpitu
oproščeni opravljanja tega izpita. V šolskem letu 2019/2020 so kandidati zaključni izpit opravljali v
treh izpitnih rokih, in sicer na spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.
Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2019/2020
Razred
3. Č – TRG
ODRASLI
(TRG+ADM)
Skupaj

Pristopilo

Opravilo

Uspeh v %

16

16

100 %

6

6

100 %

22

22

100 %
Maja Jerič

CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE
V Centrali učnih podjetij Slovenije sodelujejo: Stanka Hlede, pisarniška referentka, Manja Ferme,
mednarodno in finančno poslovanje, Srečko Robek, IT podpora, Mateja Kapitler, vodja.
Letošnje šolsko leto je bilo popolnoma drugačno. Že od sredine oktobra je delo potekalo na daljavo.
V CUPS-u smo se temu hitro prilagodili in vsem učnim podjetjem nemoteno nudili standardne
storitve (sodni register, davčni urad, banko, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gospodarsko
zbornico, finančno upravo). Mesečno smo izdajali CUPS-novičke, na naši Facebook strani redno
objavljali aktualne dogodke ter fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po Sloveniji, ki jih je
bilo v danih razmerah več kot običajno.
Oktobra smo na daljavo
izpeljali dvodnevni seminar
za mentorje v učnih
podjetjih. Teme so bile
zanimive in aktualne. Od
oktobra dalje so vsak petek
preko aplikacije Zoom
potekala
srečanja
s
tutorjem
za
učitelje
začetnike v učnih podjetjih.

Seminar za mentorje učnih podjetij, oktober 2020

Novembra smo začeli s spletnimi videotržnicami; do februarja je na vseh štirih videotržnicah
sodelovalo več kot 350 dijakov in mentorjev. Cilj videotržnic je bil pridobiti nove izkušnje tovrstnega
izobraževanja ter dijakom omogočiti živahno komunikacijo v sproščenem vzdušju, kar nam je tudi
uspelo, saj je bil odziv odličen.
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UP Lenivc IN Yummy box EŠC
na videotržnici

Januarja smo
organizirali
spletno srečanje
predstavnikov
naših učnih
podjetij s
koordinacijskim
odborom
Europena. Nad
delom in
predstavitvijo
naših učnih
podjetij so bili
navdušeni.

Srečanje z odborom Europena

Od decembra dalje smo se intenzivno pripravljali na 15. Mednarodni sejem učnih podjetij. Za CUPS
je bila organizacija in izvedba spletnega sejma velik izziv. Velik izziv je bil tudi za profesorje –
mentorje učnih podjetij in dijake. Celotna priprava na dogodek je potekala na daljavo. Večina dijakov
je bila za tak način dela izredno motivirana. Naša ekipa se je potrudila in skušala spletni sejem
narediti čim bolj živ, kar nam je sodeč po izjavah obiskovalcev in razstavljavcev uspelo.
Sejem se je začel ob 9.
uri in je potekal na
spletni strani Centrale
učnih podjetij Slovenije.
Do 16. ure so se lahko
obiskovalci sprehodili
med stojnicami, ki so
bile
opremljene
s
spletnimi
klepetalnicami, opravili
so lahko kakšen nakup
ali
poklepetali
z
zaposlenimi, pregledali
njihovo
ponudbo,
kataloge, reklame. Za vso pomoč in informacije je bila ves čas sejma aktivna info točka.

Sodelovalo
je
24
domačih in 17 tujih
učnih
podjetij
iz
Indonezije,
Kanade,
Švice, Bolgarije, Črne
gore in Hrvaške.

Sliki: UP Yummy box EŠC med
trgovanjem
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Za razliko od ostalih mednarodnih sejmov učnih podjetij je v okviru našega potekalo tudi
tekmovanje, tokrat v kategoriji poslovna ideja. V ta namen so na sejmu potekali predstavitveni
intervjuji pred člani ocenjevalne komisije, kjer so si lahko tekmovalci pridobili še kakšno dodatno
točko. Prav tako so po posebnih razporedih potekali bilateralni poslovni razgovori. To je bila
vsekakor enkratna priložnost za dijake, da se preizkusijo v poslovnem komuniciranju, domačem in
tujem.

UP Lenivc EŠC na predstavitvenem intervjuju

Po sejmu smo se v CUPS-u na predlog dijakov odločili, da ohranimo spletne klepetalnice na stojnicah
sejma in do konca šolskega leta omogočimo trgovanje v živo vsem učnim podjetjem, ki so pokazala
zanimanje zanj.
Konec maja bomo najbolj aktivnemu učnemu podjetju v Sloveniji podelili mini gazelo.
Mateja Kapitler

DELOVANJE UČNIH PODJETIJ
V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 5 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, PT in
ekonomski tehnik – PTI. V programu ekonomski tehnik in PT so podjetja delovala vse šolsko leto, v
programu PTI pa le v 2. polovici šolskega leta (letos je samo eno ocenjevalno obdobje). Delo podjetij
sta vodili in usmerjali dve mentorici.
Razred
3. a

Ime učnega podjetja
Lenivc, d. o. o.

3. a

Zate, d. o. o.

3. c
1. a PTI
PT

Yummy box, d. o. o.
Kozmenko, d. o. o.
Grm, d. o. o.

Dejavnost
Turistična mobilna agencija
Trgovina s prodajo tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov
Prodaja prehranskih škatel D. I. Y.
Trgovina z naravno kozmetiko
Prodaja pohištva

Mentorica
Suzana SUHOLEŽNIK
Andreja TANŠEK
Suzana SUHOLEŽNIK
Andreja TANŠEK
Suzana SUHOLEŽNIK

Tudi v letošnjem šolskem letu so bile dejavnosti učnih podjetij močno zaznamovane s korono.
Pogumno smo se ji zoperstavili in razvili nove metode dela in izkoristili priložnosti, ki jih ponuja etehnologija. Z dijaki smo sodelovali na videotržnicah, kjer je trgovanje med vsemi slovenskimi
podjetji potekalo preko Zooma. Javno smo se predstavljali vsem slovenskim učnim podjetjem in z
njimi sklepali kupoprodajne pogodbe.
Zaposleni v podjetjih Zate in Lenivc, d. o. o., so se v mesecu februarju udeležili virtualnega 20.
Mednarodnega tedna vzgoje in izobraževanja v organizaciji partnerske šole Katarina Zrinski iz
Zagreba. Sodelovali so v številnih delavnicah na temo podjetništva. Iskali so podobnosti in razlike
med Slovenijo in Hrvaško. Predstavitev in sporazumevanje sta potekala v angleškem jeziku s
pomočjo Teamsov. Sodelovanje je potekalo na zanimiv in podjetniško izviren način, kar je zaposlene
obogatilo z novimi znanji, idejami in dodatnimi izkušnjami.
Podjetji Lenivc in Yummy box, d. o. o., sta uspešno sodelovali na 15. Mednarodnem virtualnem
sejmu učnih podjetij v Celju. Podjetje Yummy box je med 41 sodelujočimi doseglo tretje mesto v
kategoriji Izvirnost poslovne ideje in četrto mesto v kategoriji Top 10 podjetij.
Podjetji Lenivc in Yummy box, d. o. o., sta se v aprilu udeležili tridnevnega spletnega sejma učnih
podjetij v Bolgariji, ki je potekal s pomočjo platforme Discord. Na sejmu je sodelovalo 166 učnih
58

podjetij s celotnega sveta, s katerimi so zaposleni v obeh podjetjih uspešno sklepali posle in razvijali
učinkovito mednarodno sodelovanje.

UP Yummy box, d. o. o.

Priznanje za 3. mesto v kategoriji Naj ideja in 4.
mesto v kategoriji Top 10 na 15. Mednarodnem
sejmu učnih podjetij

Suzana Suholežnik

UČNI PODJETJI YUMMY BOX IN LENIVC NA MEDNARODNEM SEJMU UČNIH PODJETIJ V BOLGARIJI
Dijaki naše šole so sodelovali na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Bolgariji od 21. 4. do 23. 4. 2021. Našo
šolo sta zastopali učni podjetji Yummy box, d. o. o., prodaja prehranskih škatel D. I. Y., in Lenivc, d. o. o.,
turistična mobilna agencija. Mednarodni sejem učnih podjetij je potekal preko spleta v organizaciji Bolgarske
centrale učnih podjetij. Učno podjetje Lenivc, d. o. o., so zastopali Gaber Vizlar, Klavdija Tržan, Anastasija
Pantović, Tim Lampret in Nik Vrešnjak, vsi dijaki 3. a. Učno podjetje Yummy box, d. o. o., so zastopale Ema
Rom Zupanc, Maša Tepić, Mija Klokočovnik in Advije Ademi, vse dijakinje 3. c. Na sejmu je sodelovalo 166
podjetij iz vsega sveta. Trgovanje je potekalo v platformi Discord v angleškem jeziku. Dogajanje so obogatila
številna strokovna predavanja, potekala so v živo preko Facebook strani. Ponosni smo na naše dijake, saj so
pokazali visok nivo ekonomskega znanja, informacijskih in komunikacijskih veščin. Izkazali so se z odlično
konverzacijo v angleškem jeziku. Sodelovanje na mednarodnem sejmu jih je obogatilo z novimi znanji, idejami
in dodatnimi izkušnjami, kar je lepa popotnica za nadaljnje delo.

Učno podjetje Lenivc, d. o. o.

Suzana Suholežnik

60

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Spremembe so stalnica v naših življenjih in pandemično leto, ki je bilo pred nami, nam jih je natrosilo
še toliko več. Ena izmed sprememb se je zgodila tudi v izobraževanju odraslih, saj sem naloge vodje
prevzela zaradi zastoja aktivnosti na projektnem področju. Delo z odraslimi me je že od nekdaj
veselilo, že v preteklosti sem na tem področju pridobila veliko izkušenj. Pri soočanju z novimi
nalogami sem imela podporo čudovite sodelavke Lidije Plevčak, ki je s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami vedno pripravljena pomagati in svetovati. Z njenim sodelovanjem je delo potekalo
nemoteno skozi vse šolsko leto.
Delo na področju izobraževanja odraslih je na naši
šoli dobro utečeno, a je še vedno prostor za
napredek. Prva osvežitev je bila v obliki
naprednega tiskalnika, ki je olajšal vpisni postopek
naših udeležencev s tem, ko je hitro in brez težav
natisnil vso potrebno dokumentacijo. Vpis je
potekal od druge polovice avgusta do sredine
oktobra 2020, ko so se tovrstne aktivnosti že
dokaj umirile, a nekaj udeležencev smo vpisali
kasneje, med šolskim letom. Skupno smo vpisali
270 udeležencev v šest programov: ekonomska
gimnazija, tehnik varovanja, ekonomski tehnik –
SSI, ekonomski tehnik – PTI, trgovec in
administrator.

V zimskem času je naša pisarna dobila osveženo podobo, sedaj je prijetnejša na pogled in prijaznejša
uporabnikom. V skladu z razvojnim načrtom šole in njeno ekovlogo smo se odločili pripraviti
digitalno redovalnico za naše udeležence in s tem posledično zmanjšati porabo papirja in tiskanja.
Navdih je nastal po aktivnem raziskovanju arhiva, v katerega redno zahajamo, kadar potrebujemo
podatke o naših nekdanjih udeležencih oziroma dijakih.

Bistvo našega delovanja so naši udeleženci. Preko njih spoznamo številne osebne zgodbe in izkušnje,
pomagamo jim premagovati njihove strahove in jim nudimo oporo pri premagovanju stiske, v kateri
se je marsikateri posameznik znašel v nepredvidljivem razvoju dogodkov preteklega leta. S tega
vidika je bilo leto res pestro, a smo lahko ponosni nanje, da so kljub spopadanju z različnimi izzivi v
obdobju neštetih omejitev in sprememb solidno opravljali svoje obveznosti in povečini uspešno
opravljali izpite, tako predmetne kot zaključne. Pri tem ne smemo pozabiti na podporo profesorjev,
ki so izvajali tako izpite v živo kot tudi na daljavo, spodbujali naše udeležence ter jim nudili podporo
s konzultacijami. Vodstvo šole ima posluh za izzive naših udeležencev in s tem jim omogoča uspešno
nadaljevanje izobraževanja na naši šoli.
Mateja Obrez Verbič
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PROJEKTI
PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI
Projekti mobilnosti na naši šoli so letos postali polnoletni. Letošnje šolsko leto je postreglo s
situacijo, za katero smo upali, da se ne bo zgodila, saj smo večino šolskega leta preživeli ob delu na
daljavo in se prebijali skozi menjajoče se vladne ukrepe za zajezitev pandemije. Nismo obupali in
nismo se kar tako predali. Fizičnih mobilnosti ni bilo mogoče izvajati, a virtualne za dijake naših
programov niso ustrezne, zato smo redno spremljali dogajanje v naših državah gostiteljicah ter
ohranjali stike s tujimi in domačimi partnerji, da bomo pripravljeni, ko bo napočil čas za nadaljnje
delo.
Jeseni smo članice šolskega Erasmus+
tima, ki ga sestavljamo ravnateljica
Bernarda
Marčeta,
pomočnica
ravnateljice Simona Sever Punčoh,
profesorica Jasmina Bornšek in
koordinatorica projektov mobilnosti
Mateja
Obrez
Verbič,
aktivno
sodelovale pri pripravi dokumentacije
za pridobitev Erasmus+ akreditacije za
novo programsko obdobje Erasmus+
2021–2027. Naloga je bila dokaj
zahtevna, saj je vključevala nadgradnjo razvojnega načrta šole, v katerega je vpet tudi nadaljnji
razvoj mobilnosti dijakov in učiteljev naše šole. Akreditacijo nam je Nacionalna agencija CMEPIUS
potrdila na začetku pomladi in velja za celotno programsko obdobje, vendar bo potrebno naše cilje
sproti preverjati in jih ustrezno dopolnjevati in nadgrajevati. Podeljena akreditacija pomeni
potrditev našega dosedanjega dela, hkrati pa veliko odgovornost za aktivnosti na področju
mobilnosti v novem programskem obdobju. Po analizi dela v Konzorciju ekonomskih šol, ki smo ga
vodili 8 let, smo se odločili, da zaradi novih prioritet in razvojnih možnosti v novem programu z
delom nadaljujemo samostojno. Naše partnerske šole Konzorcija ekonomskih šol smo v letih
sodelovanja ustrezno seznanili z delom na mobilnosti, zato bodo lahko nemoteno načrtovale svoje
lastne projekte.
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Akreditacija nam omogoča poenostavljeno prijavo projektov mobilnosti, zagotavlja vsako leto
pridobitev evropskih sredstev, a hkrati postavlja visoke kriterije za ohranitev bonitet, zato bomo z
delom pravzaprav
šele dobro začeli in vseskozi skrbeli za izvajanje ter nadgradnjo Erasmus+ prioritet skupaj z dijaki in
učitelji, ki jih bomo v prihodnosti pošiljali na praktično usposabljanje v tujino.
V letošnjem šolskem letu imamo odprta dva projekta mobilnosti – projekt 2019 (5 mobilnosti
dijakov) in projekt 2020 (109 mobilnosti dijakov).
V projektu iz leta 2019 nam je ostalo 5 neizvedenih mobilnosti, ki so bile načrtovane v maju 2020, a
jih zaradi pandemije ni bilo mogoče izpeljati, saj je bil v tistem času letalski promet v mirovanju in
Evropska unija praktično zaprta. Termin mobilnosti smo prestavili na pozno jesen, a tudi takrat
dijakov ni bilo mogoče poslati na mobilnost, saj je bila epidemiološka situacija v Sloveniji dokaj slaba
in smo se že nekaj tednov pred načrtovanim odhodom ponovno znašli v karanteni, s precejšnjimi
omejitvami in brez možnosti potovanj. Zgodnja pomlad ni prinesla bistvenih sprememb, saj so naši
erazmovci vmes postali maturanti. Nadomestiti smo jih morali z novimi dijaki, ki jih sedaj pošiljamo
na usposabljanje v tujino v precej boljših okoliščinah, ki še vedno prinašajo številne izzive, sploh z
organizacijskega vidika.
Projekt 2020 je bil odobren konec avgusta in že takrat je bilo jasno, da bodo mobilnosti v okviru
le-tega na čakanju.
Tokrat stavimo na junij. Na mobilnost na Portugalsko je 5. 6. odpotovala skupina dijakov iz 3. c, trije
dijaki programa tehnik varovanja (Klemen Strojanšek, Nik Jazbec, Filip Žak Glavnik) in 3 dijakinje
programa ekonomski tehnik (Ema Rom Zupanc, Mija Klokočovnik in Maša Tepić), skupaj s skupino
13 dijakov, programov ekonomski tehnik in ekonomske gimnazije, naše partnerske šole, Srednje
ekonomske šole in gimnazije Maribor. Dijaki programa tehnik
varovanja so izkušnje pridobivali pri delodajalcih, dijaki
programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija so
nadgrajevali znanja na področju podjetništva ter spoznavali
portugalska zagonska podjetja.
Epidemiološko ugodna situacija je tudi na Tenerifu, tako da
smo 14. 6. tja poslali 15 dijakov 3. e (EG), ki so željni novih
znanj na področju spletnega trženja. Več o svojih novih
izkušnjah in doživetjih vam bodo lahko povedali Klara
Velenšek, Teja Štorman, Ema Jagrič, Eva Strašek, Lana Jošovc, Manca Avsec, Nina Kitek,

Tinka Napret-Kaučič, Melani Sevšek, Amar Zornić, Liam Pfeifer Moratto, Nejc Rečnik, Filip Cokan,
Marko Kitak in Bor Ocvirk.
Načrtovanje in izvedba letošnjih mobilnosti se precej
razlikuje od načina dela, ki smo ga imeli do sedaj že
uveljavljenega. Predvsem je veliko nejasnosti in
posledično sprememb tik pred zdajci, epidemiološka
pravila se po vsej Evropski uniji nenehno spreminjajo,
poskrbeti je treba za PCR testiranja, dodatna zavarovanja
in še za marsikaj. Vse skupaj nanese precej višje stroške,
kot bi si želeli. Ne glede na vse omenjeno smo se želeli
ponovno lotiti organizacije mobilnosti, saj si dijaki po
daljšem obdobju šolanja na daljavo spet želijo potovati in
odkrivati svet ter sklepati nova prijateljstva.
Dogodivščine naših erazmovcev lahko spremljate
na našem blogu na šolski spletni strani (srednjaescelje.splet.arnes.si/erasmus-ka1-praksa-v-tujiniblog/), prisotni smo na Facebooku (Konzorcij
ekonomskih
šol)
in
Instagramu
(erasmus_dogodivscine), medtem ko spomine na
pretekla leta obujamo skozi Mobilnosti skozi čas
(http://srednja.escelje.si/praksa-v-tujini-projektmobilnosti). V jeseni bomo z utrinki z mobilnosti
zapolnili še naš pano v tretjem nadstropju, ki je
trenutno še v nastajanju.
Konec maja je potekel razpis za prijavo dijakov za
opravljanje prakse v tujini za šolsko leto 2021–22 in izbor dijakov, ki si želijo razprostreti krila, je že
v teku. Naša velika želja je, da bodo razmere dopuščale nadaljevanje izvajanja mobilnosti v
jesenskem času, države gostiteljice pa bomo lahko izbirali glede na epidemiološko sliko pri njih in v
Sloveniji.
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Tako je projekt 2019 uspešno zaključen, projekt 2020 bomo podaljšali, hkrati pa bomo načrtovali že
projekt 2021.

Mateja Obrez Verbič

RASTEM S KNJIGO
Namen projekta Rastem s knjigo je spodbuditi mlade k branju mladinskega leposlovja slovenskih
avtorjev. Zato dijaki prvega letnika srednje šole obiščejo Osrednjo knjižnico Celje, da se seznanijo z
njenimi dejavnostmi. Ob obisku knjižnice dobijo v dar knjigo, ki je bila izbrana na nacionalni ravni.

Dijaki so letos obiskali Osrednjo knjižnico Celje virtualno, zanje smo 19. in 20. 1. 2021 pripravili
spletno delavnico o poznavanju splošne knjižnice. Seznanili so se s projektom Rastem s knjigo in
izbrano knjigo Preživetje Igorja Karlovška
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V romanu Preživetje pisatelj privlačno in živopisno opisuje
šestnajstletnega vrhunskega športnika Simona, ki je moral zaradi
prometne nesreče opustiti tekmovalno smučanje. V želji dokazati
očetu in sebi, da ga je nesreča naredila močnejšega, je sprejel
izziv, da bo čisto sam mesec dni svojih počitnic preživel pod milim
nebom kočevskih gozdov, obdan z divjimi prašiči in medvedi, brez
možnosti uporabe civilizacijskih pripomočkov in se hranil z
nabranim in uplenjenim v naravi. Njegovo robinzonsko
preživljanje časa je nepričakovano popestrilo ugrabljeno,
dvanajstletno dekle, ki se je med begom pred zlikovci izgubilo v
gozdu in tako postalo del njegove nenavadne pustolovščine. Kot
je zapisano na platnicah knjige, je Preživetje napet pustolovskokriminalni roman, ki bo bralca iz udobja civilizacije za nekaj časa
prestavil v neposeljene gozdove, ki so enkrat vabljivi, drugič pa
pokažejo zobe.
Dijaki so roman Preživetje obravnavali pri urah slovenščine. Za
vključitev izbrane knjige v šolsko in domače okolje sva organizirali
s šolsko svetovalno delavko, Barbaro Slatenšek, delavnico Zmorem več, kot mislim. Dijaki so
razpravljali in iskali odgovore na motivacijska vprašanja ter spregovorili o lastnih izkušnjah
premagovanja življenjskih ovir. Ob svetovnem dnevu Zemlje smo jih ozavestili in spodbudili k
spoznavanju, nabiranju in pripravi jedi iz užitnih divjih rastlin. Na spletu so spoznavali življenje
tabornikov, ki se že od mladih nog učijo pridobivanja veščin preživetja v naravi, od priprave bivaka,
kurišča in kuhanja jedi nad njim, orientacije v naravi, zavezovanja vozlov do osnov prve pomoči.
Ob koncu letošnjega projekta Rastem s knjigo se pridružujem želji avtorja, ki pravi, da upa, da bo
knjigo prebralo čim več staršev, predvsem tistih, ki pričakujejo preveč od svojih otrok in jih silijo v
nekaj, kar presega njihove zmožnosti.
Simona Žlof

EKOŠOLA
Natanko pred desetimi leti smo se zavezali k predanemu delu na okoljevarstvenem
področju in pristopili v slovenski program Ekošola s poudarkom na pomenu ter
odgovornosti vsakega posameznika in celotne družbe pri ohranjanju naravnega
okolja. Ekošola bogati čustvene vezi mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti
naravne dobrine, kar je pomembno, saj bodo mladi v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne
odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za
uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih s spreminjanjem njihovih
vzorcev ravnanja.
Tematski sklopi v šolskem letu 2020/2021 so bili
odpadki, energija, voda, transport, zdravje in dobro
počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost,
ohranjanje našega sveta, merjenje ogljičnega
odtisa teme po izbiri. Posebno pozornost smo letos
posvetili temam o podnebnih spremembah,
meritvah ogljičnega odtisa in krožnem
gospodarstvu.

Larisa Bernard, Maša in Tjaša Dežmarić, vse iz 3. a,
mentorici Andreja Tanšek in Tatjana Trupej

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli pet večjih
projektov. Poleg tega je 21. 12. 2020 na šoli
potekal ekološki dan, na katerem so dijaki prvega
letnika izdelovali ekološke božične okraske iz
naravnih in recikliranih materialov. Med šolskim
letom smo izvedli številne zbiralne akcije z
mentoricama Tatjano Trupej in Andrejo Tanšek.
Zbirali smo izrabljene tonerje in kartuše, baterije,
sijalke, elektronske naprave, papir in zamaške.
Profesorica Maja Jerič je poskrbela za objave v
medijih.

Koordinatorice projekta Ekošola smo bile: Maja Jerič, Tatjana Trupej in Alenka Pavlin.
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AKTIVNOSTI IN DOSEŽKI EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Ekokviz za srednje šole 2020/2021
V okviru programa Ekošola smo se tudi letos prijavili na tekmovanje v ekoznanju. To je le eden izmed
načinov, s katerim želimo dijake spodbuditi k zanimanju za okolje in naravo ter jim ponuditi
priložnost, da ob pomoči zbranih gradiv pridobijo nova znanja.
Tekmovanje je potekalo na šolskem (11. 12. 2020) in državnem nivoju (2. 2. 2021), v treh
kategorijah: SPI, SSI/PTI, GIM in je bilo organizirano preko spleta. 272 dijakov iz 61 slovenskih
srednjih šol je odgovarjalo na 50 vprašanj razpisane vsebine na temi energija in ogljični odtis. Z naše
šole so se na državno tekmovanje uvrstili trije prvouvrščeni iz vsakega nivoja izobraževanja, ki so
posamično dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju. Njihova mentorica je bila profesorica
Tatjana Trupej. Šolo so zastopali odlično, saj je vseh 9 udeležencev za svoj vloženi trud in znanje
osvojilo priznanje, in sicer:


na poklicni stopnji:



na strokovni stopnji: Klemen Klemenčič, 4. b (zlato priznanje),
Urška Hrastnik, 4. c (srebrno priznanje),
Marija Žugič, 2. a (srebrno priznanje);



na stopnji gimnazij: Veronika Jurko, 2. e (srebrno priznanje),
Vita Kovče, 2. e (srebrno priznanje),
Ela Cafuta, 4. e (bronasto priznanje).

Jerneja Dečman, 1. č (zlato priznanje),
Teja Krivec, 3. č (srebrno priznanje),
Julijana Medina Omerovic, 3. č (srebrno priznanje);

Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz z mentorico Tatjano Trupej

Ponosni smo na dosežek Jerneje Dečman, dijakinje
1. č-razreda, ki je v kategoriji SPI izmed vseh sodelujočih
dosegla 2. mesto.

Jerneja Dečman, 2. mesto in zlato priznanje
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Projekt Mlekastično! Izberem domače
Letos smo pristopili k novemu projektu z nazivom Mlekastično! Izberem domače. V okviru 4. izpitne
enote za poklicno maturo, pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej, je pot mleka od slovenske
kmetije do kozarca raziskal Edvin Suljanović, dijak 2. a PTI. Ob svetovnem dnevu mleka, 1. junija,
smo pripravili še razstavo na to temo z namenom, da dijake ozavestimo o pomenu uživanja mleka
kot viru beljakovin in energije ter njegovem vplivu na rast in razvoj.
Altermed
V šolskem letu 2020/2021 je sejem Altermed potekal kot spletni, strokovni seminar, in sicer
18. in 19. 3. 2021.
Naslov strokovnega seminarja je bil
Lokalno pridelana hrana, gibanje in
zdravje. Na seminarju je svoje
strokovne članke predstavilo 42
mentorjev. Našo šolo sta predstavljala
profesorica Manja Ferme in profesor
Marko Kubale. S svojima strokovnima
člankoma (Učno podjetje kot promotor
zdravega načina življenja in Učno
podjetje – skrb za gibanje med
mladimi) sta predstavila podjetniške
aktivnosti, preko katerih dijaki iščejo in
izbirajo ideje za podjetja na področju
zdravega načina življenja, svoje zamisli
uresničujejo v obliki učnega podjetja in
jih tudi realizirajo v praksi (aktivnosti na
področju UP Cycling Freaks, d. o. o., in
UP Wow box, d. o. o.). V predstavitev
Anja Kotnik in Lara Homšak Godler z mentorjema
sta profesorja vključila tudi aktivnosti na
področju varne mobilnosti. Pri pripravi gradiva sta sodelovali dijakinji 4. b-razreda, Lara Homšak
Godler in Anja Kotnik.

Nacionalni in mednarodni projekt Mladi poročevalci za okolje
Pri projektu sodeluje več kot 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28
državah po vsem svetu. Namenjen je prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju
vzrokov, učinkov ter posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je
posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo
o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev. Natečaj
poteka v treh starostnih kategorijah: 11 do 14 let, 15 do 18 let in 19 do 25 let.
Na nacionalni ravni so teme prispevkov določene. Prispevke smo oddajali vsaka dva meseca. Učenci,
dijaki in študenti lahko pripravijo pisni izdelek, kratek film ali fotografski prispevek. Naše dijaki so se
odločili, da bodo pisali komentarje. Najprej so opazovali in raziskovali svoje okolje, nato so poročali
o ugotovitvah ali napisali svoje mnenje o njih, pri tem pa so bili zavezani k resnicoljubnosti in
točnosti.
Pri nacionalnem projektu je sodelovalo 11 dijakov naše šole pod mentorstvom profesoric Alenke
Pavlin in Andreje Tanšek.
Dijaki so sodelovali z naslednjimi prispevki:
Pojdimo skupaj po gozdnih poteh – Ines Videmšek in Matej Štrukelj, oba 2. a PTI,
Moj Hrastnik – Nina Vogrinec, 1. a PTI,
Vesele nogice tečejo naprej s planetom – Rebeka Kubale, 3. a,
Podnebne spremembe – Kristina Guček in Lara Vrečko-Kotnik, obe 4. b,
Biooglje – Nea Klanšek in Ines Mulej, obe 4. b,
Podnebne spremembe in toplogredni plini – Lara Homšak Godler, Anja Kotnik in Tina Šibanc, vse 4.
b.
Mednarodni projekt in tekmovanje Young Reporters for the Environment
Projekt Mladi poročevalci za okolje oziroma YRE je združil dijake iz zasebne srednje šole Izmir
Çakabey iz Turčije in Ekonomske šole Celje. Izvedli smo skupno študijo z naslovom Vloga sredstev za
izboljšanje prsti: primer biooglja. Na naši šoli so pod mentorstvom profesorice Alenke Pavlin projekt
izvedle dijakinje 4. b-razreda: Sandra Baumkirher, Kristina Guček, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek,
Anja Kotnik, Ines Mulej, Tina Šibanc in Lara Vrečko-Kotnik.
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Naš cilj je bil povečati
količino organske snovi v
prsti in zmanjšati izpust
toplogrednih plinov ter s
tem povečali trajnostni
donos
kmetijskih
tal.
Rezultat našega projekta
potrjuje 19 % zmanjšanje
emisije toplogrednih plinov
s kmetijskih zemljišč z
uporabo biooglja, kar je
pomembno za dosego
trajnosti
kmetijske
proizvodnje in za vizijo
Evropske unije, katere
namen je zmanjšati emisije
toplogrednih plinov do
50 % do leta 2030 in doseči
cilj neto nič emisij do leta
2050.
Izvajalke projekta YRE

Sodelovanje dijakov in njihovih mentorjev je bilo odlično. Dijaki so trdo delali, saj jim je resnično mar
za stanje našega planeta. Poleg tega jim je bilo všeč komuniciranje preko videokonferenc, na katerih
so predstavili svoje ugotovitve in ideje. Naučili so se, kako postati dobri voditelji in pozorni
poslušalci. Izboljšali so govorno in pisno znanje v angleščini in spoznali kulturo vrstnikov. Najprej
smo se mentorji dogovorili za določeno tedensko nalogo, ki je bila med državama enakomerno
razdeljena. Slovenci smo bili odgovorni za nekatere teoretične dele članka ter za izvedbo in analizo
anketnega vprašalnika, Turki pa za nekatere teoretične dele in za praktično delo na terenu. Obe šoli
sta o projektu pisali na družbenih omrežjih, da bi dosegli čim več ljudi in ozaveščali o podnebnih
spremembah in onesnaženju.

Rezultate mednarodnega tekmovanja bomo prejeli v začetku naslednjega šolskega leta. Držimo
pesti za naše ambasadorke!

Videokonferenčno srečanje slovenskih in turških dijakov

Alenka Pavlin
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Na šoli že več let uspešno poteka projekt Zdrava šola, s katerim se odzivamo na težave, povezane z
zdravjem. Z različnimi dejavnostmi krepimo zdravje dijakov, učiteljev in ostalih zaposlenih na
telesnem, duševnem in socialnem področju. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje se mentorji šol trikrat letno zberemo na regijskih srečanjih. V tem šolskem letu smo imeli
Zoom srečanja o duševnem zdravju, podpori mladim v času šolanja na daljavo in preventivi proti
raku. Na omenjenih srečanjih se z izobraževanji, različnimi delavnicami, izmenjavo mnenj in
primerov dobrih praks seznanimo z aktualnimi smernicami o krepitvi zdravja mladih. Priporočila
upoštevamo pri oblikovanju učnih načrtov in dodatnih dejavnostih na šoli. Za šolsko leto 2020/2021
so bila priporočena področja krepitve zdravja zaradi pandemije poimenovana Čas za zdravje je čas
za nas.
Na začetku šolskega leta smo izdelali načrt dejavnosti za šolsko leto 2020/21, ki smo ga morali
prilagoditi zaradi pandemije, ki se je začela že v mesecu oktobru in zato smo zaradi nje velik del
šolskega dela opravljali od doma. Socialna izolacija, negotovost, čezmerno dnevno sedeče delo za
računalnikom, prostorska omejenost … so nas usmerjale k skrbi za krepitev duševnega zdravja,
telesne dejavnosti, zdrave prehrane, ozaveščanja o pravilnem delu z zasloni, skrbi za dobro spanje
in skrbi za zdrav življenjski slog pri delu doma in ozaveščanju o tem, kako preprečiti širjenje
nalezljivih bolezni. Posebno skrb smo namenili ranljivejšim skupinam, ki jih je pandemija še posebej
prizadela.
V nadaljevanju so
nekatere aktivnosti.

predstavljene

S Centrom za krepitev zdravja Celje
smo pripravili delavnice o zdravem
načinu življenja in spolno prenosljivih
boleznih in tako obeležili svetovni dan
zdravja in svetovni dan boja proti
AIDS-u.

Tradicionalnega slovenskega zajtrka žal nismo mogli izvesti v šoli, ampak smo si zajtrk pripravili sami
doma in ga pojedli skupaj preko Zooma. Bila je edinstvena izkušnja.

Zdrav slovenski tradicionalni zajtrk preko Zoom-a

78

V decembru, ko pogosteje pomislimo na šibke in
osamljene, smo v ročno izdelane voščilnice zapisali
lepe želje in z njimi polepšali dan osamljenim, ki
bivajo v domovih in centrih za starejše v Sloveniji.
V mesecu marcu smo dijake ozaveščali o redkih
boleznih in za male junake pomagali izdelati srčna
pisma s spodbudnimi mislimi.
Športna druženja in šolska medrazredna
tekmovanja smo morali zamenjati za pohode do
najbližjega hriba, ribnika ... Tako so dijaki za en šolski dan izklopili računalnik in domačo učilnico
zamenjali za sebi ljubi kotiček v naravi, ki so ga predstavili na razrednih fotokolažih. Nismo pozabili
na Minute za zdravje preko Zooma in motiviranje dijakov za dnevno telesno aktivnost.
Sedeče
delo
za
računalnikom
in
čezmerna
uporaba
elektronskih naprav sta
nas spodbudila, da smo
posebno skrb namenili
ozaveščanju mladih o
varni rabi interneta in
pravilni
uporabi
elektronskih
naprav.
Omenjene naprave nam
morajo olajšati življenje,
ne pa ogrožati našega
zdravja.
Delavnice o zdravem življenjskem slogu

Zaradi spremenjenega vsakdana, ki ga je povzročila pandemija koronavirusne bolezni, se je duševno
zdravje mnogih dijakov poslabšalo. V ta namen smo zanje pripravili motivacijske delavnice z
razredniki in šolsko svetovalno delavko. Dijakinji Maja Božiček in Ana Sevnik, obe iz 4. b, sta s
pomočjo mentorice Andreje Tanšek pripravili predavanje in pogovor s strokovnjakinjo, klinično
psihologinjo Simono Sanda iz Kliničnopsihološke ambulante Zdravstvenega doma Celje in z

zdravnico, prim. dr. Nušo Konec Juričič, iz NIJZ. Na delavnicah so dijaki spregovorili o težavah pri delu
na daljavo in strahu pred opravljanjem zrelostnega izpita. Skupaj s strokovnjaki so oblikovali napotke
o tem, kako zmanjšati stiske in negotovost.
V tem šolskem letu sta dijaka Katja Gajšek in Domen Medved, oba iz 4. a-razreda, naredila projektno
nalogo v okviru četrte izpitne enote poklicne mature o zdravem načinu življenja mladih pred in v
času epidemije. 50 mladih, starih od 14 do 21 let, je odgovorilo, da so bili pred epidemijo bolj telesno
aktivni zaradi vključenosti v skupinsko vadbo. Presenetilo nas je, da veliko mladih v času epidemije
več dni ni zapustilo domačih zaprtih prostorov. V času dela od doma več kot polovica vprašanih ni
spremenila svojega jedilnika oziroma so se začeli bolj zdravo prehranjevati, vendar so zaznali
povečanje telesne mase (44 %). Čas, namenjen spanju, pred in v času epidemije, se jim ni spremenil
(skoraj 75 % vprašanih spi več kot 7 ur) in epidemija ni vplivala na kakovost njihovega spanja.
Škodljive navade, predvsem čezmerna uporaba elektronskih naprav, pitje alkohola, nezdrava
prehrana … so bile v porastu. Na vprašanje o splošnem počutju pred in v času epidemije je skoraj
polovica vprašanih odgovorila, da je epidemija nanje vplivala negativno in posledično na njihovo
splošno oceno počutja (skoraj polovica vprašanih se je v času dela od doma počutilo slabo oziroma
zelo slabo, pred epidemijo pa je teh bilo 18 %).
Ker projekt Zdrava šola izvajamo na šoli že vrsto let, nas je zanimalo mnenje naših dijakov o projektu.
Dijakinja Nika Cvek iz 2. a PTI je raziskala in predstavila rezultate anketnega vprašalnika v svoji
projektni nalogi za četrto izpitno enoto poklicne mature. Na vprašanja je odgovorilo 60 dijakov naše
šole od prvega do zaključnega letnika. Ugotovila je, da 81 % vprašanih pozna projekt Zdrave šole in
njegovo poslanstvo in da vsak drugi ve, da je naša šola vključena v mrežo Zdravih šol. Več kot
polovica vprašanih je mnenja, da dejavnosti, povezane z Zdravo šolo, izboljšajo splošno zdravstveno
počutje dijakov. Najbolj jih pritegnejo športne dejavnosti, delavnice in obiski različnih ustanov, 28 %
vprašanih je pritrdilno odgovorilo, da bi želeli, da se v dejavnosti Zdrave šole vključijo tudi starši.
Anketirani dijaki bi v prihodnje želeli dobiti več informacij oziroma znanj s področij duševnega
zdravja, zdrave prehrane, preprečevanja zasvojenosti … Zgoraj omenjene ugotovitve nam bodo v
pomoč pri načrtovanju dejavnosti v prihodnjem šolskem letu.
Vsem želim lepe in sproščene počitniške dni brez pretirane uporabe elektronskih naprav. Bodite
pametnejši od njih.
Simona Žlof
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EVROPSKA VAS 2021 – ŠVEDSKA
Prav posebno je tole šolsko leto, res pravo čira – čara leto.
Tokrat smo v okviru Evropske vasi predstavili Švedsko, res da malo drugače. Ker druženje na zaključni
prireditvi v mestu tudi letos zaradi covid ukrepov NIJZ ni bilo mogoče, smo delček dogajanja prenesli
v šolo. Dijaki so si ogledali predstavitev izbrane države na prosojnicah, ki so jih pripravile dijakinje
1. d, in kratek film s Piko Nogavičko. Glasbo znamenite skupine Abba sta prepevali in posneli Julija
Dermol iz 2. a in Hana Dermol iz 1. e.
V avli šole so dijakinje 2. a, Tanja Papež, Nika Praznik in Marija Žugič, v razstavi na panojih prikazale
zanimivosti države in njene izume, na okroglo mizo pa zložile nekaj švedske mladinske literature in
brošure o Evropski uniji.
K sodelovanju smo povabili trgovsko verigo Ikea, ki nas je sponzorsko posladkala s tradicionalnimi
švedskimi čokoladnimi torticami z mehko sredico – kafferep.
V upanju, da se prihodnje
šolsko leto ponovno
družimo
v
starem
mestnem jedru Celja, vas z
nekaj
fotografijami
pozdravlja Pika Nogavička
(Sara Mohor, 1. e) in njena
ekipa.

Sodelujoči

Pika bere

Tortice

Mateja Volk in Polona Konec
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta sodelujemo že od leta 2015. V projektu vsako
leto sodeluje 20 dijakov iz različnih oddelkov naše šole. V letošnjem šolskem letu smo bili uspešni,
saj smo opravili večino zastavljenih nalog. Proučili smo gradivo EU&JAZ, sodelovali smo na različnih
področjih, razpisanih pri EPAS.
Sodelovali smo pri dnevu jezikov, prenovili smo info kotiček, dodali novo strokovno literaturo in
sodelovali s Hišo Evropskega parlamenta. Pripravili smo sestanke in debate o poznavanju različnih
tem, razpisanih pri EPAS. Dijaki so se na daljavo udeležili pogovorov z evropskimi poslanci. Aktivno
so sodelovali z razmišljanji in vprašanji v razpravi, ki jo je vodil dr. Milan Zver o spopadu s pandemijo
in v razpravi o svobodi govora in preprečevanju lažnih novic z evropsko poslanko Tanjo Fajon. V
razpravah o pravicah manjšin, boju proti globalnemu segrevanju, zaposlovanju mladih in enakosti
spolov so poslancem posredovali svoja razmišljanja in vprašanja, na katera so odgovarjali.
Dijaki so sodelovali na delavnicah o poznavanju prodaje belega blaga, spoznavali so Evropsko unijo
v sodelovanju s Hišo Evropskega parlamenta Ljubljana in mag. Katjo Kolenc iz Mladinskega centra
Celje, ki jim je pripravila delavnice. Ob dnevu Evrope, 9. maja, so sodelovali v virtualni Evropski vasi
s promocijo gradiva o Švedski. Naše članice so uspešno sodelovale v projektu Young Reporters for
the Enviroment, ob dnevu Zemlje smo izvedli kviz, nekatere članice se bodo še udeležile programa
Erasmus+ KA2 in odpotovale na Portugalsko.
Kot vsa leta smo tudi letos objavljali naše dejavnosti na spletni strani šole – Mladi ambasadorji in
Facebook strani Šole ambasadorke Evropskega parlamenta.
Šolsko leto je bilo precej utrujajoče zaradi dela na daljavo, kajti vse dejavnosti so potekale preko
videokonferenc, tudi ocenjevanje našega dela.

Pogovor s komisarjem Janezom
Lenarčičem

Pogovor s poslancem Milanom Brglezom

mag. Helena Mešnjak
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PROJEKT SRČNA PISMA ZA MALE BORCE

Slogan Srčna pisma na EŠC

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na naši šoli pristopili k svetovnemu projektu o redkih genetskih
boleznih. Na povabilo Društva Viljem Julijan, ki je bilo lansko leto ustanovljeno v Sloveniji, smo se
odzvali tudi mi.
Naši dijaki imajo možnost, da nadgrajujejo pridobljeno znanje genetike, ki jo imamo v rednem
učnem programu, s tem bogatijo svojo osebnost in razvijajo čut do soljudi. Z veseljem so se odzvali
in nastala so čudovita pisma za male borce. Tako smo tudi mi prispevali k obeleženju svetovnega
dneva redkih genetskih bolezni, ki je vedno določen kot zadnji dan v mesecu februarju, letos 28.
februarja.
Na šoli so pri različnih predmetih profesorjev – mentorjev potekali razgovori o sodelovanju v
projektu Srčna pisma za male borce. Posamezni dijaki so predstavili lastna opažanja in izkušnje z
obolelimi osebami iz svojega okolja.
Za projekt so naši dijaki spisali 40 najrazličnejših sporočil malim borcem. Nekaj izbranih sporočil je
objavljenih na spletni strani šole. Pisma so bila poslana v pisni obliki naslovniku – Društvu Viljem
Julijan, ki jih je razposlalo staršem malih borcev. Društvo se nam je zahvalilo za sodelovanje v
projektu.
S posebno toplino v srcu se zahvaljujem našim dijakom in njihovim mentorjem za vse prispevke in
pripravljenost za sodelovanje.

Polona Konec
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PROJEKT PODVIG

V šolskem letu 2017/2018 je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG (Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah).
Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost in traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.
Ključni cilj projekta PODVIG – Podjetnost V GImnaziji je razviti in preizkusiti model celostnega
razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z
okoljem in širšo skupnostjo.
Članice tima so bile: Bernarda Marčeta, Katja Teršek, Karmen Kranjec, Marjana Gajšek, Marija
Kolenc, Dagmar Konec, Lidija Rebeušek in Barbara Slatenšek.
Kompetence projekta

Na naši šoli smo se odločili, da bomo prednostno razvijali naslednje kompetence:
•
•
•
•
•
•

ustvarjalnost,
motivacijo in vztrajnost,
opažanje priložnosti,
aktiviranje virov,
samozavedanje,
samozadostnost.

V šolskem letu 2020/2021 smo se osredotočili na naslednje dejavnosti:
• Medpredmetno sodelovanje – razvijanje timskega pouka in kritičnega mišljenja pri
posameznih učnih urah, razvijanje kritičnega odnosa do informacij, ki so dijakom
dostopne v različnih medijih.
• Izdelava poslovnega načrta – opaziti priložnost (ideje), razvijanje kritičnega odnosa do
informacij, razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti, motivacije in vztrajnosti.
• Izvedba informativnega dne – odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vključevanje
človeških virov, načrtovanje in upravljanje, sodelovanje in izkustveno učenje.
• Izvedba obveznih izbirnih vsebin – opaziti priložnost, aktiviranje virov, ustvarjalnost,
motivacija in vztrajnost, samozavedanje, samozadostnost in razvijanje kritičnega odnosa
do informacij.
• Izdelava raziskovalnih nalog – razvijanje kritičnega odnosa do informacij, opaziti
priložnost, aktiviranje virov, ustvarjalnost, motivacija in vztrajnost, samozavedanje,
samozadostnost.

Več informacij o projektu: podjetno.gim@zrss.si

Katja Teršek
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DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST
Na Ekonomski šoli Celje se že četrto leto ukvarjamo s projektom Varna mobilnost, katerega mentorja
sva Marko Kubale in Srečko Robek. Ta projekt je bil predviden za obdobje treh let, vendar se je zaradi
nastale zdravstvene situacije podaljšal za leto dni. Vsi nestrpno pričakujemo zaključno prireditev v
Stožicah in s tem podelitev priznanj dijakom, ki so se skozi vsa tri leta trudili in bili aktivni v tem
projektu. Dijake učimo, kako se varno gibati v prometu in v sklopu tega potekajo delavnice na temo
mobilnosti. Sodelujemo z različnimi institucijami, organiziramo kolesarske dneve, snemamo filme
ter pripravljamo razstave in seminarske naloge. Skupaj iščemo načine, kako mlade seznaniti z
varnostjo na cesti, da bi doživeli in preizkusili nove izzive, ki morda čakajo na vsakega od nas.
Na šoli organiziramo srečanja s strokovnjaki, katerih cilj je spodbujanje dijakov k oblikovanju
pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Pri tem širimo mnenja in postavljamo argumente o
pomenu varnosti v cestnem prometu, s poudarkom na alkoholu in uporabi mobilnih telefonov. Dijaki
ozavestijo potrebne ukrepe za preprečevanje tovrstnih prometnih nesreč in aktivno poiščejo rešitve,
ki sledijo viziji nič.
Vsi vemo, da si dijaki želijo biti srečni in
eden izmed dejavnikov sreče je
zdravje. Tega
si pridobijo s
spodbujanjem pozitivnega odnosa do
gibanja, narave in upoštevanja
prometne varnosti. Dijaki so na
različnih
predavanjih
pridobili
ogromno strokovnega in življenjsko
potrebnega znanja, ki so ga v
praktičnem delu samostojno realizirali.
Pri tem so usvojili vse korake, od
priprav do končne promocije. Naučili
so
se
spoštljivega
poslušanja,
odgovornosti v cestnem prometu,
argumentiranja, strpnosti na kolesu kot
tudi na cesti ter spoštljivosti do ljudi in narave. Več pozornosti namenijo gibanju, skrbijo za lastno
zdravje in naš planet ter uživajo v timskem delu.
Marko Kubale

PRAZNA STRAN
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
13. aprila 2021 je potekalo vseslovensko šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje.
Udeležilo se ga je devet tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo Slovenija, vse najboljše, saj
naša država v tem letu praznuje trideseti rojstni dan.
Ob branju in interpretaciji besedil Ivana pred morjem Veronike Simoniti, Mislice Ferija Lainščka in
Ljubezen Marjana Rožanca so spoznavali posameznika, njegov odnos do domovine in tradicije ter
poti v pravljične svetove.
Bronasto priznanje so osvojile Laura Vaš iz 2. b, Nika Čakš in Teja Krivec iz 3. č ter Špela Savski iz 4. a
(mentorica Helena Muha). Državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki je bilo 22. maja 2021,
sta se udeležili Laura Vaš in Teja Krivec.

Laura Vaš, 2. b, Nika Čakš in Teja Krivec, obe iz 3. č in Špela Savski, 4. a

Helena Muha
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
»Največji sovražnik znanja ni neznanje, ampak mišljenje, da vse potrebno že vemo.«
Stephen Hawking
Člani aktiva matematike vsako leto sodelujemo kot zunanji ocenjevalci pri ocenjevanju izpita iz
matematike na splošni maturi. Izpit iz matematike je v letošnjem letu doživel korenito spremembo.
Od začetkov mature v obliki zunanjega izpita mineva 25 let, struktura izpita, če odmislimo težavnost
nalog in obseg snovi, je ostala enaka. V vseh teh letih je tehnologija računal napredovala. Ločitev
izpita na dva dela je postala nuja. V prvi izpitni poli bo uporaba računal odslej nedovoljena, a naloge
druge izpitne pole bodo od maturanta še vedno zahtevale znanja pri uporabi računala.

V tem šolskem letu smo po letu dni brez tekmovanj
organizirali šolsko tekmovanje Mednarodni
matematični kenguru. Najbolje uvrščene dijakinje,
Neža Zupančič, 2. e, Neža Pikl, 1. a, Marija Žugič, 2.
a, in Ema Rom Zupanc, 3. c, so prejele bronasto
priznanje. Marija Žugič, dijakinja 2. a, se je uvrstila
na državno tekmovanje, ki je potekalo na Ravnah na
Koroškem. Za izjemen uspeh ji še posebej
čestitamo.

Marija Žugič, 2. a, z mentorico Antonijo Petričič Šnajder

Blaž Knep
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
V mesecu marcu 2021 smo izvedli šolsko
tekmovanje Poliglot 3 iz angleščine za triletni
program in Poliglot za tretji letnik programa ET
in drugi letnik PTI. Tekmovanja se je udeležilo
28 dijakov. Naloge je pripravil organizacijski
odbor Poliglota iz Šole za storitvene dejavnosti
Šolskega centra Velenje, ki je krovni
organizator tekmovanj. Dijaki so reševali
naloge o poznavanju rabe jezika, besedišča,
bralnega razumevanja, besedotvorja in pisali
esej. V triletnem programu so bili rezultati
skromni, tako da se ni nihče uvrstil na državno
tekmovanje
Poliglot
3.
Zmagovalka
tekmovanja Poliglot je bila Ines Videmšek iz
2. a PTI, prejela je bronasto priznanje in se
uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo
14. aprila 2021. Tekmovanja, ki je letos prvič
izvajalo na daljavo, se je udeležila kot edina
zastopnica naše šole.

Ines Videmšek iz 2. a PTI

Z veseljem objavljamo, da je Ines Videmšek
osvojila osemnajsto mesto na državnem
tekmovanju pod mentorstvom profesorice
Alenke Pavlin. Tekmovalo je 53 najboljših
dijakov v Sloveniji. Ines, iskrene čestitke.

Alenka Pavlin

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE – PFIFFIKUS
Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus smo organizirali v sodelovanju s Centrom Oxford Ljubljana.
Potekalo je na osnovni in višji ravni. Na osnovni ravni so brali Wie Hund und Katze ter Gefährliche
Spaziergänge. Na višji ravni so dijaki brali Falscher Verdacht in Tod einer Diva – Fenders dritter Fall.
Naloge so reševali preko spleta.
V letošnjem šolskem letu se je bralnega tekmovanja udeležilo 14 dijakov iz vseh letnikov. Priznanja
prejme 9 dijakov, in sicer 8 na osnovni ravni ter 1 na višji ravni.
Največ točk na osnovni ravni sta dosegli Vita Kovče, 2. e, in Mojca Merc, 3. e. Nad 90 % vseh možnih
točk so dosegle Pia Konovšek in Sara Gorenjec, obe 3. c – ET, Marija Žugič in Eva Kolar, obe 2. a.
Priznanje prejmeta tudi Blaž Boček, 1. a, in Eva Strašek, 3. e.
Na višji ravni prejme priznanje Sandra Baumkirher, 4. b. Dosegla je 95 % vseh možnih točk. Mentorici
tekmovalcev sva bili Simona Sever Punčoh in Tatjana Ivšek. Vsem dijakom čestitamo za uspeh.

Tatjana Ivšek
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Pravijo, da je za raziskovanje glavni ključ radovednost. Vzbuditi radovednost in navdušenje pri
mladih sta tudi zaveza in vizija naše šole, kajti le izobraževanje, temelječe na učenju z raziskovanjem,
in raziskovalni pristop pri pouku, sta sestavni del izobraževanja prihodnosti.
Naša šola že vrsto let sodeluje na področju raziskovalnega dela v projektu Mladi za Celje, ki ima v
Celju dolgoletno tradicijo. Letos sta bili na šoli izdelani dve raziskovalni nalogi. Predstavitev
raziskovalnih nalog bi morala potekati na javni predstavitvi na Šolskem centru Celje, a so
predstavitve potekale preko videokonferenc 6. maja 2021 zaradi pandemije koronavirusne bolezni.
Dijakinji Lana Jošovc, 3. e, in Ardita Jashari, 4. e, sta se predstavili z raziskovalno nalogo Naj se ne
pozabi, mentorica je bila mag. Helena Mešnjak. Naloga je bila odlično ocenjena in se je uvrstila v
prvo skupino na področju sociologije, saj je dosegla 98 % vseh možnih točk.
Dijakinji Šakira Grošić in Karin
Klanšek, obe 1. c, sta se
predstavili z raziskovalno nalogo
Ali učitelji na daljavo ocenjujejo
naše
znanje
ali
našo
iznajdljivost? Mentorica je bila
Barbara Slatenšek. Naloga je bila
odlično ocenjena in se je uvrstila
v prvo skupino na področju
psihologije, saj je dosegla 98 %
vseh možnih točk. Uvrstila se je
na državno tekmovanje, ki bo
potekalo v Murski Soboti 28. in
29. junija 2021.

Mladi raziskovalki Karin Klanšek in Šakira Grošić z mentorico Barbaro Slatenšek

Raziskovalkam in mentoricama za opravljeno delo iskreno čestitamo.
Katja Teršek

DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
Tudi letos smo se udeležili dijaškega tekmovanja Generacija €uro, našo šolo je zastopala ekipa Ecoin, katere člani so bili dijaki 3. e-razreda ekonomske gimnazije: Jakob Gaber Gril (vodja ekipe),
Manca Avsec, Ema Jagrič, Lana Jošovc in Tinka Napret-Kaučič, pri delu jih je usmerjala mentorica
Katja Teršek.
Dijaki so prvo stopnjo
tekmovanja (kviz) Generacija
€uro uspešno opravili in bili
povabljeni, da se udeležijo
druge stopnje tekmovanja,
priprave eseja, v katerem je
treba napisati ekonomsko in
denarno
analizo
ter
napovedati ključno obrestno
mero za evroobmočje.
V esej so tekmovalci vložili
veliko truda, kajti poznavanje
delovanja
evroobmočja
zahteva poglobljen študij.
Dijaki so delo zelo dobro
opravili in uspeli oddati esej.
Čeprav esej ni bil uvrščen v
tretjo stopnjo tekmovanja,
so ekipo E-coin za vložen trud
ocenjevalci z Banke Slovenije
pohvalili.

Tinka, Jakob, Lana, Ema in Manca.

Katja Teršek
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
Narava je najboljša in najcenejša telovadnica. Skupaj z dijaki smo to ponudbo v letošnjem šolskem
letu 2020/2021 dobro izkoristili.
Pouk se je začel dokaj normalno.
V aktivu športne vzgoje smo kot
vsako
leto
tudi
letos,
8. septembra,
organizirali
jesenski športni dan. Zaradi
delnih prilagoditev pouka nam
tokratna situacija ni dovoljevala
želene izvedbe. Razredniki so se
kljub temu s svojimi razredi z
optimizmom
odpravili
na
različne destinacije v okolico
Celja. Dan smo si zapomnili po
prijetnem medsebojnem druženju. Bili smo veseli, da smo bili skupaj …
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V aktivu smo si kot že tolikokrat zastavili cilj, da naše moške in ženske športne ekipe popeljemo na
področna in državna tekmovanja. Želeli smo jim kot že nekaj let zapored ponuditi medrazredna
šolska tekmovanja v odbojki in namiznem tenisu, jim skozi šolsko leto situacijsko približati nova
znanja s področja športne vzgoje, jih vzgajati v duhu ferpleja in pripraviti na zdrav način življenja.
Zgodil se je 15. oktober 2020. Stopili smo v drugi val epidemije koronavirusa. Zaprli smo šolo, vsa
športna tekmovanja in dejavnosti so postala zgolj želje dijakov in nas mentorjev.
Začeli smo delo od doma. Dijaki so ostali brez pouka
športne vzgoje v šoli, brez trenažnih procesov, njihovo
gibanje v domačem okolju je bilo omejeno. Pouk je
potekal atipično, tako pri posredovanju informacij kot
pri preverjanju in ocenjevanju.

Rekviziti, narejeni doma

V aktivu smo iz dneva v dan stremeli za tem, da smo dijakom posredovali čim več idej za različne
dejavnosti in obremenitve. Da bi športno vzgojo na daljavo spravili na višji nivo rekreacije, v smislu
potrebe po gibanju posameznika in s tem pozitivno vplivali na njihovo odpornost, boljše počutje in
zdravje, smo jim pošiljali različne povezave na vadbe, se družili preko Zooma, jih spremljali v naravi
in spodbujali. Dijaki so svoje dejavnosti beležili v mesečne tabele, ki smo jih redno pregledovali.

Vadba doma

102

Mesec december je kar hrepenel po drugačnosti. V okviru izbirnih vsebin smo 22. 12. 2020
organizirali zimski športni dan z geslom Športni dan Bum – izklopili bomo Zoom. Dijake je ponesla
pot na različne zanimive točke v domačem okolju. Za sopotnika si je marsikdo izbral bližnje
sorodnike, hišne ljubljenčke. Nastale so lepe fotografije …

Zavedali smo se, da so srednješolci najbolj ranljiva skupina. Vedeli
smo, da bo njihovo delo na daljavo in sedenje za računalnikom
pustilo posledice. Naši prvotni cilji so se spremenili. V trenutku je
bilo čutiti žalost, negotovost, strah. Iz dneva v dan so prihajale nove
okrožnice in navodila. Zdravje je postalo prva skrb vsakega
posameznika.
Čez noč smo preklopili na drugačen ritem in spremenile so se
navade življenja. Situacija nam je narekovala ponovni premislek o
zdravem načinu življenja.
Sredi maja smo se vrnili. V šolo. Vsi. Res da ob strogem upoštevanju omejitev, a bili smo skupaj,
dijaki, profesorji, prijatelji. 7. 6. 2021 smo organizirali še pomladni športni dan. Namen je bil

druženje z razredom. Dijaki so skupaj z razredniki in sorazredniki preživeli nekaj uric in izkoristili čas
za prijetne trenutke, ki smo jih vsi, bolj kot vse drugo, še kako pogrešali v letošnjem šolskem letu.
In še nasvet. Bodimo dober zgled drug drugemu. Vzemimo si čas za aktivni odmor s sprehodom,
tekom ali drugo vadbo, ki jo lahko opravimo sami ali v krogu družine. Prav telesna dejavnost nam v
teh negotovih časih omogoča bolj kakovostno življenje, boljše počutje, lažje učenje in trajno
pomnjenje snovi. Vpliva na boljšo pozornost in koncentracijo pri vseh šolskih predmetih, ki so v očeh
mnogih pomembnejši od športne vzgoje.

In še po nečem je bilo letošnje šolsko leto v našem aktivu prav
posebno. Svojo pedagoško kariero zaključujeta spoštovana
profesorja športne vzgoje, moja stanovska kolega in dobra
prijatelja, Nada Jeraša in Leon Podvratnik. Usoda nas je leta
2013 združila in povezala. Postali smo prijeten aktiv športne
vzgoje. Delati z vama je bilo lepo, zanimivo, včasih tudi
naporno. Pogrešala vaju bom, hkrati pa našla nove izzive z
mladimi kolegi, ki prihajajo.
Zaključim naj z naslednjo mislijo: »Ko hodiš naprej, vedno
ostane nekaj za teboj. Ne bojta se priložnosti, s katerimi bosta
še naprej rasla. Bodita srečna na svojih poteh življenja.«

Leon Podvratnik in Nada Jeraša

Mateja Volk
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DOGODKI
EVROPSKI DAN JEZIKOV
Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič
razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni
in jezikovni različnosti v Evropi in spodbujanju učenja jezikov. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov,
med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina.
Letošnja tema Evropskega dneva
jezikov na Ekonomski šoli Celje so bili
pregovori v različnih jezikih. Z dijaki
smo jih med poukom zbrali in poiskali
ustrezne pregovore v angleščini in
nemščini. Ugotovili smo, da so
marsikateri podobni v vseh treh
jezikih, nekateri pa imajo čisto
drugačno besedišče, vendar podoben
pomen. Neja Klemen, Manja Fišer in
Špela Mohorko, vse dijakinje
2. č-razreda, so pripravile razstavo
pregovorov in jih nalepile na vrata
učilnic, da si jih bodo dijaki laže
zapomnili.

Neja Klemen, Manja Fišer in Špela Mohorko, vse 2. č

Nataša Slapnik
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)
V šolskem letu 2019/2020 se je na Ekonomski šoli Celje zaradi epidemije opravljala nemška jezikovna
diploma DSD I Pro namesto v marcu šele v mesecu juniju. Diplome so prispele septembra. Žal so
nekateri dijaki zaradi neugodne situacije odstopili od opravljanja izpita.
Nemško jezikovno diplomo na stopnji B1 sta uspešno opravila Sandra Baumkirher in Boris Savković,
oba iz 4. b. Nemško jezikovno diplomo na stopnji A2 sta opravili Ardita Jashari in Tamara Pinter, obe
iz 4. e. Sandra Baumkirher je v aprilu opravljala izpit na stopnji C1, in sicer na Goethejevem inštitutu,
saj je izpit zaradi epidemije v novembru odpadel.
V šolskem letu 2020/2021 je izpit opravljalo 6 dijakov naše šole. Na rezultate iz Nemčije, kjer naloge
popravljajo, še čakamo.
Vsem dijakom čestitamo za uspeh in
pridobitev
mednarodno
priznanega
certifikata. Dijake bodočega 3. letnika vljudno
vabimo k opravljanju izpita v naslednjem
šolskem letu.

Zadaj stojijo: Boris Savković, Tatjana Ivšek, Sandra Baumkirher
Spredaj stojita: Tamara Pinter, Ardita Jashari

Pisni izpit, 23. 3. 2021

Tatjana Ivšek

TEDEN PISANJA Z ROKO 2021 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Teden pisanja z roko je vseslovenska akcija, ki ozavešča o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Društvo
Radi pišemo z roko jo organizira z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS
za šolstvo. V ta nacionalni projekt je Ekonomska šola Celje vključena že tretje leto zapored.
Pisanje z roko je izvirna človekova aktivnost in pomembna spretnost. Spretnosti razvijamo z vajo.
Raziskave kažejo, da naši možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom.
Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več
idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. S tem prispevamo k ohranjanju finih motoričnih
spretnosti, ki so potrebne za večstranski razvoj osebnosti.
Teden pisanja z roko 2021 je potekal od 18. do 22. januarja
2021 tudi na Ekonomski šoli Celje. Osrednja tema Tedna
pisanja z roko 2021 je bila Pišem pismo prijatelju. Besedo
prijatelj lahko razumemo v najširšem pomenu besede.
Prijatelj je nekdo, ki ti je blizu in mu zaupaš. To je lahko
sošolec ali sošolka, mama, oče, dedek, babica, brat, sestra,
tudi izmišljena oseba. Prijatelj je tisti, s katerim deliš svoje
veselje in smeh, svoje solze in sanje. Zagotovo so nam
najdražji tisti, ki ne govorijo z obiljem besed, temveč s svojim
srcem.
Pisatelj Antoine de Saint-Exupery je v Malem princu zapisal,
da, kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Ljudje ne vidijo
lepot tega sveta, ker jih slepijo njihove strasti in napake,
zato so drug od drugega bolj oddaljeni kot zvezde.
Naši prijatelji so tisti, ki jih gledamo s srcem in jih ne
moremo kupiti. Zato je letos še posebej skrbno izbrana tema
pisanje pisma prijatelju.
V projekt Tedna pisanja z roko 2021 smo vključili sliko
Malega princa, ki jo je naslikal naš profesor Aleš Hofman.

Mali princ
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Mali princ simbolizira tisto, kar nosimo v srcu. Bistvo je očem nevidno. Tudi naše prijatelje nosimo v
srcu, z nami delijo veselje, žalost in drobne skrivnosti.
Slika Malega princa je bila spodbudna motivacija za pisanje pisma prijatelju. Spodbujali smo lepo
pisanje z roko, spodbujali smo pisanje s pisanimi črkami. Zaradi koronačasa niso bile izvedene ure
lepopisja v razredih, morda še bodo realizirane. V letošnjem projektu je sodelovalo 5 profesorjev in
30 dijakov.
Pisma prijatelju so pisali profesorji in dijaki. Dijakinja Katarina Ezgeta, 1. e, je narisala prijateljici in
njena risba je postala sestavni del naše razstave.
Pismo prijatelju so pisale
tudi naše profesorice.
Njihova pisma smo vključili
v razstavo. Pisma prijatelju
so pisali tudi dijaki. Tudi
njihova pisma smo vključili
v razstavo. Izdelali smo
barvne pisemske kuverte,
ki smo jih vključili v
razstavo. Ko smo združili
vse elemente razstave, je
naša
razstava
dobila
končno podobo.
Razstava ob Tednu pisanja z roko 2021

V času prevlade digitalne komunikacije postaja pisanje z roko spretnost, ki jo je treba negovati.
Pisava vsakega posameznika je neponovljiva in se lahko vzdržuje samo z vajo. Pisanje z roko je bolj
osebno, je izraz spoštovanja in naklonjenosti, zato je treba negovati pisanje z roko. Veseli smo, da
smo sodelovali v projektu Pisanje z roko 2021. Veselimo se novih izzivov pisanja z roko prihodnje
leto.
Majda Lesjak

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Ekonomska šola Celje se je tudi v letošnjem šolskem letu vključila v projekt Tedni vseživljenjskega
učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.
Z njo Andragoški center Slovenije s številnimi dogodki opozarja na vseprisotnost in pomen učenja v
vseh življenjskih obdobjih.
Tedni vseživljenjskega učenja
so potekali od 4. septembra
do 9. oktobra 2020. Naša
šola se je vanje vključila z
organizacijo
različnih
dogodkov,
kot
so
predavanja,
delavnice,
likovni projekti in druge
prireditve. V nasprotju s
prejšnjimi leti, ko smo organizirali paleto dogodkov, predavanj in razstav, namenjenih tudi
upokojenim sodelavcem šole in ostalim obiskovalcem, so bile dejavnosti TVU 2020 zaradi
epidemiološke situacije namenjene samo zaposlenim in dijakom šole. Zelo smo pogrešali druženje z
zaposlenimi in varovanci Doma ob Savinji, ki smo jih vsa prejšnja leta razveseljevali z recitali, ki so
jih pripravljali dijaki pod vodstvom mentorice, profesorice Majde Lesjak.
V okviru TVU 2020 smo pripravili naslednje dogodke:
10. 9. – Pravica do zasebnosti v času veliko podatkovja: pogovorna ura v izvedbi knjižničarke mag.
Marjete Šelih.
15. 9. – Stališče mladostnikov in učiteljev do dijakov priseljencev: predstavitev raziskovalne naloge
dijakinj Tjaše Kumer in Tinke Napret-Kaučič pod mentorstvom profesorice Barbare Slatenšek.
11. 9. 2020 – Delavnica izdelave spletnega kviza Kahoot v izvedbi profesorice Maje Jerič, namenjena
dijakom 1. letnika.
22. 9. – Potopisno predavanje Po poteh Gruzije in Armenije v izvedbi profesorice Marije Vodušek.
23. 9. – Delavnica slepega tipkanja v izvedbi profesorice Olge Iskra.
1. 10. – Potopisno predavanje Antarktika v izvedbi profesorice Sonje Salobir Lindsay.
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Maja Jerič

SREČANJE S PETRO MELANŠEK, DIREKTORICO VIVAPENA
V sredo, 7. 4., sta dijaka 4. b, Nal Napotnik Pesjak in Tilen Golub, pod mentorstvom Andreje Tanšek
v okviru četrte izpitne enote organizirala ogled podjetja in intervju z direktorico Vivapena, Petro
Melanšek. Udeležilo se ga je 80 dijakov. Zaradi izjemnih razmer sta ga dijaka izpeljala virtualno preko
Zooma, čeprav je bil prvotno načrtovan v živo. Najprej je tekla beseda o samih začetkih podjetja,
njegovem poslovanju, ovirah in posebnih izzivih v času koronavirusa. Podjetje deluje v občutljivi
panogi proizvodnje pisal, ki je bila zaradi dolgotrajnega e-izobraževanja ena najbolj prizadetih
panog.
Direktorica Vivapena, Petra Melanšek, je na
predavanju izpostavila pomen zavarovanj in tveganj,
s katerimi se v podjetju srečujejo dnevno.
Dogodek je bil prava poživitev, saj je pouk potekal
nekoliko drugače. Nal Pesjak in Tilen Golub sta po
končani predstavitvi povprašala za mnenje o njem
svoje sošolce. Galu Benda, ki bo v prihodnosti sam
prevzel družinsko podjetje, je bil dogodek zelo všeč.
Skozi intervju je spoznal, kako pomembne so
lastnosti podjetnikov, kot so vztrajnost, iznajdljivost,
predanost in dobro timsko sodelovanje, ki se še
posebej v kriznih situacijah izkažejo kot ključ do
uspeha. Boris Savković je bil navdušen nad ogledom
podjetja, všeč mu je bil tudi intervju s podjetnico. Teo
Razpotnik je menil, da je bil dogodek zelo zanimiv, saj
so bila vprašanja iz intervjuja povezana z njihovim
bodočim poklicem. Žan Žak Žužek je izpostavil
dejstvo, da direktorica ni odgovarjala samo na
vprašanja o ekonomiji, ampak je v pogovoru z dijaki
delila koristne nasvete za življenje. To bo po
njegovem mnenju pomagalo dijakom, ko se bodo
znašli v krizi in bodo lažje poiskali rešitve. Ana Sevnik bi si rada podjetje ogledala v živo, tudi ogled
preko Zooma ji je bil zelo pri srcu. Dijakinja je mnenja, da imamo premalo takšnih dogodkov na šoli.
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Dijaka, Nal Napotnik in Tilen Golub, organizatorja dogodka, sta izpostavila, da je trenutna situacija
za podjetnike izredno zahtevna, zato sta za dragoceno izkušnjo druženja s podjetnico posebej
hvaležna direktorici Vivapena, Petri Melanšek, in mentorici Andreji Tanšek za podporo pri
sodelovanju s podjetniki, kljub številnim oviram koronačasa.

Andreja Tanšek

SVETOVNI DAN ZEMLJE
Svetovni dan zemlje obeležujemo 22. aprila. Letos ga obeležujemo že 51. leto zapored, v kar 192
državah sveta. Naš planet je lep, a njegovo gostoljubnost izkoriščamo, ga izčrpavamo in uničujemo.
S tem dogodkom opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Z
ozaveščanjem o pomenu zdravega okolja, ki se ga v času pandemije koronovirusne bolezni še toliko
bolj zavedamo, se praznovanju svetovnega dneva Zemlje pridružujemo tudi na Ekonomski šoli Celje.
Ljudje se danes premalo zavedamo dejstva, kako zelo pomembno je odgovorno ravnanje z odpadki,
varčevanje s pitno vodo in energijo, saj je je naša Zemlja minljiva in ranljiva.

Na naši šoli smo ob svetovnem dnevu Zemlje
pripravili posebne zabojnike in razstavo, ki sta jo
pripravili Renata Zajc in Maja Pikl, obe dijakinji
poklicnega tečaja, ki sta v ta namen napisali
prispevek za Mlade poročevalce. Maja Pikl je
razstavo popestrila z ročno izdelanim plakatom in
risbo Zemlje z masko, ki opozarja, da se je v zadnjih
letih pandemija koronavirusne bolezni dotaknila
tudi Zemlje.
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Maja Pinter, dijakinja 4. a, Ana Sevnik in Maja Božiček, obe 4. b-razred, so pred pripravami na
maturo zbrale še zadnje pokrovčke in jih oddale v za to namenjene zabojnike. Lan Kos, dijak 3. a, je
v mesecu maju izkoristil delovno prakso za izdatno zbiranje pokrovčkov kot dober zgled za
povezovanje delovnega okolja z ekologijo in podjetništvom.

Maša in Tjaša Dežmarić ter Gal Guček,
vsi dijaki 3. a, delujejo v učnem
podjetju Zate, d. o. o. Oblikovali so
majice z motivacijskimi napisi, ki
nagovarjajo k ohranjanju planeta.

Vsak dan lahko naredimo nekaj za ohranjanje našega planeta z nižjim ogljičnim odtisom, za kar vam
bodo hvaležne tako sedanje kot naslednje generacije.

Andreja Tanšek

EKOLOŠKI DAN – PLANET, KI NE RASTE

V ponedeljek, 31. maja 2021, je potekal ekološki dan za dijake 1. letnika. Poslušali so predavanje
priznane klimatologinje in soprejemnice Nobelove nagrade, dr. Lučke Kajfež Bogataj. Predavala nam
je o svoji knjigi Planet, ki ne raste. V predavanju je posebno pozornost namenila človeku, njegovem
odnosu do okolja in lastnega življenja. Predavateljica nam je na nazoren način predstavila probleme
sedanjosti in prihodnosti, predvsem okoljske spremembe, ki so posledica človekovih dejavnosti.
Dijaki so z velikim zanimanjem spremljali predavanje preko aplikacije Zoom. Dobili so dobro
popotnico za življenje – spoznali so, da lahko vsak posameznik pripomore k ohranjanju našega
planeta Zemlje. Dijaki so bili povabljeni, da zapišejo lastna razmišljanja in napišejo povzetek
predavanja.

Polona Konec
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Razmišljanja dijakov o predavanju
Predavanje gospe, dr. Lučke Kajfež Bogataj, je bilo zanimivo in poučno. Predavala nam je o mejah
človeškega uničevanja naše Zemlje. Naš planet ima omejitve in nam ne more nuditi vsega, kar si
zaželimo. Moramo ga ohranjati in ga ne smemo do neskončnosti uničevati, da bodo tudi naši
nasledniki živeli v takšnem okolju, kot ga imamo danes. Opozorila nas je na podnebne spremembe,
ki jih lahko opazimo tudi sami. Povedala je, da je bila zadnja prava in mrzla zima leta 2005 in da
poletja postajajo vsako leto toplejša. Pogovarjali smo se tudi o tanjšanju ozonske plasti, zakisanosti
oceanov, kemijskem onesnaževanju in izrabi tal. Kot največji problem je izpostavila naše obnašanje.
Poudarila je, da dajemo preveliko težo preteklim prepričanjem, zaradi katerih verjamemo v čudežne
rešitve ohranjanja okolja. Opozorila je, da oglaševanje spodbuja nerazumno potrošnjo. Če želimo,
da se bodo težave rešile,
potrebujemo
znanje,
razumevanje, voljo in
motivacijo. Če stopimo
skupaj, nam lahko uspe, le
skupaj lahko rešimo naš
planet.

Taja Sotlar, 1. e

Druženje z gospo, dr. Lučko Kajfež
Bogataj, mi je bilo zelo všeč, saj je
govorila o tem, kako uničujemo Zemljo
in jo spreminjamo na slabše.
Predavanje je bilo nadvse koristno.
Opozorila nas je, da se moramo začeti
zavedati našega vpliva na Zemljo.
Predstavila nam je načine, kako lahko
to stanje izboljšamo oziroma rešimo
tisto, kar se rešiti da. Izvedela sem
veliko novih informacij. Predstavila
nam je tri smeri razvoja prihodnosti:
prihodnost 1 – tista, ki se je bojimo;
prihodnost 2 – tista, ki jo pričakujemo;
prihodnost 3 – tista, ki si jo želimo in za
katero se lahko borimo. Presenetilo me je dejstvo, da 80 % vsega, kar proizvajamo, uporabimo le
enkrat in nato zavržemo. Presenetljivo je, da 80 % vseh virov uporabi le 20 % prebivalcev planeta.
Omeniti velja, da je več kot 95 % vseh virov iz narave zavrženih, preden končni izdelki pridejo v
trgovino. Tudi pretvorba premoga v svetlobo je le 3 % učinkovita in le 20 % energije iz goriva v
rezervoarju avtomobila dejansko premika avtomobil po cesti. Presenetil me je podatek o tem, kako
bi bilo, če bi na svetu živelo samo 100 zemljanov. V tem primeru bi jih 80 živelo v neustreznih
stanovanjih, 50 bi jih bilo podhranjenih in 19 bi jih moralo preživeti z manj kot enim evrom na dan,
17 jih ne bi imelo dostopa do kakovostne pitne vode, 6 bi jih imelo v lasti 60 % našega premoženja
in 1 sam bi imel univerzitetno izobrazbo. Predstavila nam je dejavnosti, s katerimi uničujemo planet
Zemljo. Spodbudila nas je k skrbi za njegovo ohranjanje. Predlagala nam je, kaj vse moramo narediti
za ohranjanje okolja in na kaj moramo biti pozorni. Opozorila nas je, da napake lahko odpravimo, le
pozorni moramo biti nanje. Všeč mi je bil njen način razmišljanja, saj je zelo prepričljivo in nazorno
predstavila načine ohranjanja planeta Zemlje kot strokovnjakinja svetovnega merila.

Dajana Jović, 1. e
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INFORMATIVNI DAN
V letošnjem šolskem letu smo morali zaradi pandemije koronavirusa informativni dan preseliti na
splet. Priprave so se začele že zelo zgodaj, saj smo vedeli, da bo to za nas povsem nova izkušnja.
Pred informativnim dnevom smo intenzivno pripravljali virtualno predstavitev naše šole, kjer so si
lahko osnovnošolci ogledali posebnosti izobraževalnih programov naše šole in se seznanili z
dogajanjem na Ekonomski šoli Celje. Pripravili smo tudi tri nagradne igre, v katerih so sodelovali
osnovnošolci, ki so se preizkusili v znanju ekonomije in poznavanju naše šole ter se potegovali za
atraktivne nagrade.
V petek, 14. februarja 2021, in v soboto, 15. februarja 2021, je sledil virtualni informativni dan, ki so
se ga lahko udeležili osnovnošolci in njihovi starši preko videokonferenčnega sistema v treh
terminih. Povezovalno besedo so imeli Ema Rom Zupanc, 3. c – ET, Manca Avsec in Filip Cokan, oba
iz 3. e. Ker je bilo letošnje leto prav posebno, jim ni preostalo drugega, kot da so se oglašali od doma
in povprašali našo ravnateljico, profesorje in dijake o posebnostih naše šole.

Ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta odgovarja na vprašanja

Po uradnem delu so se lahko osnovnošolci
vključili v breakeout rooms – razdeljene sobe glede na izobraževalni program, ki jih je zanimal, in
poklepetali z našimi dijaki ter bivšim dijakom. Tako so se med seboj spoznali in še dijake povprašali
o šolskem utripu na EŠC.
Ekipo, ki je načrtovala aktivnosti, povezane z informativnim dnevom, so sestavljale: ravnateljicadirektorica Bernarda Marčeta, pomočnica ravnateljice Simona Sever Punčoh, Mojca Knez Šket,
Mateja Obrez Verbič, Barbara Slatenšek, Tatjana Ivšek in Mateja Volk.

Informativnega dneva ne bi mogli uspešno izvesti brez vestnih dijakov, ki so v petek dopoldne in
popoldne ter v soboto dopoldne odlično opravili svoj del zadolžitve. Pokazali so pripadnost šoli in jo
ponosno predstavili v njeni najboljši luči.
Na informativnem dnevu so sodelovali naslednji dijaki: Hana Dermol, 1. e, Julija Dermol, 2. a, Manca
Avsec, Filip Cokan, Lana Jošovc in Anita Kramar, vsi iz 3. e, Ema Rom Zupanc in Mija Klokočovnik,
obe iz 3. c – ET, David Čadej in Nika Ostrožnik, oba iz 3.
c – TV, Nika Čakš in Julijana Medina Omerovic, obe iz
2. č. Pridružil se nam je tudi bivši dijak Gregor Lončar.

Sestri Dermol, ki sta za informativni dan pod #ostanidoma posneli priredbo
Ne bodi kot drugi

Voditelji programa Filip Cokan, Ema Rom Zupanc in
Manca Avsec

Barbara Slatenšek
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HAIKU
Od 7. do 11. decembra smo pri urah slovenščine in angleščine spoznavali deželo vzhajajočega sonca
in pohaikuvali. Sodelovali so dijaki 1. a, 1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 3. c, 4. b in 4. c, mentorice pa so bile
Alenka Gotlin Polak, Lidija Rebeušek, Irena Lasnik in Helena Muha.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na natečaju za najboljši srednješolski haiku, ki ga je
organizirala Gimnazija Vič Ljubljana.

Da imamo tudi na naši šoli odlične pesnike, so dokazali Živa Češnovar, Hana Dermol, Šakira Grošić,
Emina Hanukšić, Urška Hrastnik, Eva Kolar, Luan Latifi, Nika Ostrožnik, Maša Tepić in Lara VrečkoKotnik, saj so njihovi haikuji objavljeni v zborniku Haiku 2021. Med njimi so tudi tri nagrajenke.

● Lara Vrečko-Kotnik je prejela nagrado za najboljši šolski haiku.
šola na daljavo
nič ne
raZOOMem
Duhovito in ustvarjalno uporabljeno ime programa (ZOOM), za
delo na daljavo. Hkrati pa pesem sporoča stisko dijakinje, saj je
takšni obliki pouka veliko težje slediti.

● Urška Hrastnik je prejela nagrado za najboljši bivanjski haiku.
diham svobodo
in vdihnem
obup sočloveka
Ne vemo natanko, za kaj gre. Zdi se, da si je pesnica za
trenutek snela masko in opazila zaskrbljenost drugega.
Morda pa gre za bolj vsakdanje doživetje, ko se pesnica v svoji
svobodi zave, da so nekateri ljudje obupani, (in) ujetniki
takšnih in drugačnih okoliščin.
V pesmi je močan pridih sočutja …

● Maša Tepić je prejela nagrado za najboljši poetološki haiku.
tisoč besed
zmečkan papir
kje je moja zgodba
Med iskanjem svoje zgodbe je pesnico »našel« haiku. V pesmi
je (le) osem besed. Dovolj za izredno slikovitost in
prepričljivost. Pesem potrjuje staro modrost, ki pravi, da je
ena slika več vredna kot 10.000 besed.

Helena Muha
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POUK NEKOLIKO DRUGAČE
V četrtek, 13. maja 2021, so dijaki 4. c pri predmetu samoobramba in rokovanje z orožjem obiskali
strelišče Strelskega društva Rečica v Rečici pri Laškem, ki je eno izmed najuspešnejših strelskih
društev v Sloveniji.
V učilnici Strelskega društva Rečica so se
dijaki seznanili s pravili ravnanja na
strelišču,
strelskim
redom
in
upoštevanjem varnostnih ukrepov.
Spoznali so pištolo CZ M75 in revolver
S&W 38 special ter njune sestavne dele
in strelivo. Opremljeni z vsemi
potrebnimi informacijami za varno
streljanje so se razdelili v skupini. Obe
skupini sta se seznanili z delovanjem in
postopkom
uporabe
plinskega
razpršilca ter nudenjem prve pomoči.
Dijaki so imeli po vseh prejetih navodilih in priporočilih
praktični preizkus streljanja, ki je bilo za vse polno adrenalina.
Praktično streljanje je potekalo pod strogimi pogoji in
nadzorom mentorja streljanja, gospoda Andreja Brunška,
uveljavljenega trenerja streljanja in mednarodnega sodnika
ter predsednika Strelskega društva Rečica.

Na strelnem mestu sta bila lahko le dva strelca, dva dijaka sta
bila pripravljena v varnem prostoru za strelnimi mesti. Vsi, ki
so bili na strelišču, so bili opremljeni z glušniki, strelca tudi z
varnostnimi očali. Streljanje je zajemalo pet poskusnih in pet
ocenjenih strelov, z revolverjem in MK pištolo. Tarče je strokovno ocenil mentor in vsakemu pojasnil
napake in možne izboljšave.

Obisk Strelskega društva Rečica in izvedba praktičnega streljanja zaključnega razreda programa
tehnik varovanja sta bila letos prvič izvedena. Z obiskom strelišča in poukom nekoliko drugače smo
bili zadovoljni vsi. Na dijake, njihovo praktično znanje in upoštevanje vseh navodil na strelišču sva z
gospodom Andrejem Brunškom nadvse ponosna.

Natančnost dijakov na strelišču

Dijaki z gospodom Bojanom Udovčem in mentorjem streljanja Andrejem Brunškom

Bojan Udovč
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SODELOVANJE Z ZAGREBŠKO ZASEBNO ŠOLO
V torek, 9. 2. 2021, so se zaposleni učnega
podjetja Zate in učnega podjetja Lenivc, vsi dijaki
3. a-razreda, udeležili že 21. Mednarodnega tedna
vzgoje in izobraževanja v organizaciji zasebne
šole, Prívatne gimnazije i ekonomske škole
Katarina Zrinski Zagreb. Na strokovnih delavnicah
so poleg naše šole sodelovale številne šole iz
Hrvaške in tujine. Naši dijaki so s partnersko šolo
izpeljali delavnico z naslovom Ni lahko biti
podjetnik, a mi vemo, kako. Predstavili so, kaj je
podjetništvo in vire sredstev za zagon podjetja.
Predstavili so družinska podjetja, ključ do
njihovega uspeha ter prednosti in slabosti
Zaposleni UP Lenivc z mentorico Suzano Suholežnik
družinskih podjetij. Nazorno so prikazali celoten
postopek ustanovitve podjetij ter iskali podobnosti in razlike med Slovenijo in Hrvaško. Predstavitve
in sporazumevanje je potekalo v angleškem jeziku, kar dijakom zaradi dobrega znanja angleščine ni
predstavljalo ovir.
Čeprav letos niso mogli v živo obiskati
partnerske šole v Zagrebu, so sodelovanje
izpeljali na daljavo s pomočjo aplikacije MS
Teams. Dan je potekal na zanimiv in izviren
način, ki nas je obogatil z novimi znanji, idejami
in dodatnimi izkušnjami.

Suzana Suholežnik in Andreja Tanšek
Zaposleni UP Lenivc z mentorico AndrejoTanšek

PREDAJA KLJUČA
Dijaki 2. a PTI-razreda so bili v iztekajočem se šolskem letu ponosni imetniki ključa, ki so ga prejeli
lani z zmagovalno pesmijo:
Ekonomska šola Celje zakon je,
Kakor koli pogleda na zadevo se,
Obžalujemo, da je za letos pouka konec,
Nedvomno pogrešamo šolski zvonec.
Opravili bomo vse obveznosti,
Modro se zavedali vse resnosti.
Sploh sanje o dopustu so res visoke,
Ker vemo, da ne bo kruha iz te moke,
Absolutno upamo, da ključ pride v naše roke.
Šola naša ljuba za nas poskrbi,
Ocenjevanje na daljavo priskrbi.
Le hvaležni smo vam za to,
Absolutno pa upamo, da čim prej se spet srečamo.
Celje že pogrešamo,
Ekonomsko šolo prav tako.
Le eno željo zdaj imamo mi,
Je ta, da učenci PTI bi zmagali,
Enostavno za zmagovalca izberite nas vi.
Letos sta si dijakinji Melita Zalokar in Ines
Videmšek,
obe
2. a PTI,
izbrali
organizacijo predaje ključa kot dogodek
v okviru četrte izpitne enote na poklicni
maturi.
Prireditev je potekala 20. maja 2021 ob
12. uri v telovadnici šole. Zaradi vseh
omejitev zaradi pandemije koronavirusa
sta bili organizacija in udeležba drugačni
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kot doslej. Tekmovanje za ključ je potekalo teden dni pred dogodkom v posameznih razredih, kjer
so dijaki tekmovali v kvizu. Preverjali so svoje znanje o poznavanju Celja, slovenščine, geografije in
zgodovine. Najbolje so se odrezali dijaki 3. e-razreda, ki so postali nasledniki ključa.
Na prireditvi so bili gospa ravnateljica in profesorji, ki so zadnje leto poučevali zaključne letnike in
po dva predstavnika iz posameznega zaključnega letnika.
Za glasbeno popestritev je poskrbela dijakinja iz 1. e-razreda, Hana Dermol, ki je zapela pesem
Valerie znane glasbenice Amy Winehouse. K dobri izvedbi dogodka sta prispevala tudi Ivan Lojen in
Igor Križnik.

Jakob Gaber Gril, 3. e, je skupaj z razredničarko prevzel ključ šole

Manja Ferme

PRAZNA STRAN
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DEJAVNOSTI
TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE
Pouk slovenščine kot tujega jezika ima na naši šoli že dolgo tradicijo, saj imajo priseljenci, ki se
vpišejo na srednjo šolo, pravico do najmanj 120 ur tečaja v enem šolskem letu. Ker je to za enega
učitelja poleg njegovega rednega dela pretrd oreh, sva si v tem šolskem letu ure razdelili Lidija
Rebeušek in Irena Lasnik. Pet dijakov sva na teden poučevali po šest ur, v šolskem letu pa opravili
150 ur začetnega tečaja. V času pouka na daljavo je bilo delo za dva meseca prekinjeno, kar se je
odrazilo na znanju dijakov, ki je v tem času precej nazadovalo, potem pa so se po svojih najboljših
močeh spet vključevali v pouk. Velikokrat so imeli tehnične težave, zato je bilo pravo olajšanje za
vse, ko smo se vrnili v šolske klopi.
Tečaj sva za dijake organizirali namesto njihovega rednega pouka, ker jih nisva želeli dodatno
obremeniti, uporabljali pa sva gradivo, ki so ga pripravili na Centru za slovenščino kot tuji ali drugi
jezik: Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1 in 2 (učbenik in
delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike). Trije dijaki
so po končanem tečaju uspešno opravili izpit iz znanja slovenščine na ravni A2 po Skupnem
evropskem jezikovnem okviru. Izpit je bil sestavljen iz pisnega dela, na katerem so dosegli več kot
80 % točk, in pogovora na izbrano temo.
Udeleženci tečaja v tem šolskem letu
so bili nadvse motivirani, delovni in
aktivni, vljudni, prijazni in spoštljivi,
zelo dobro so se spoznali, drug drugega
vzpodbujali in si pomagali, saj je
slovenščina
z
vsemi
svojimi
posebnostmi za tujce (nemalokrat pa
tudi za Slovence) zelo težek jezik.

Udeleženci tečaja slovenščine s profesoricama

Lidija Rebeušek
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PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH
Devetošolci imajo pri vpisu na voljo pester izbor srednjih šol z bogato ponudbo programov, zato
moramo na srednjih šolah poskrbeti, da so z vsemi seznanjeni.
Ker je letošnje leto prav posebno zaradi preventivnih ukrepov, osnovne šole niso mogle izpeljati
kariernih dni, kjer bi lahko učence seznanili s tem, kaj našo šolo odlikuje in kaj vse se pri nas dogaja.
Tako smo poiskali drugačen način, kako bodočim dijakom približati našo šolo. Z ekipo dijakinj iz 4. brazreda smo pod mentorstvom svetovalne delavke Barbare Slatenšek posneli 10-minutni video, v
katerem nastopajo dijaki iz vseh izobraževalnih programov in predstavljajo posebnosti naše šole.
Video smo objavili na Youtube kanalu Ekonomske šole Celje in povezavo delili z vsemi osnovnimi
šolami iz Savinjske regije.
V videu so sodelovali: Jan Divjak, 1. c, Jerneja
Dečman, Patrik Vodišek Iskrač, Barbara Zupan,
vsi iz 1. č, Urša Štrok, 2. č, Simoen Hrženjak in
Ana Lesjak, oba iz 2. e, Ema Jagrič, 3. e, Sandra
Baumhirher, Lara Homšak Godler, Anja Kotnik,
Tina Šibanc, Lara Vrečko-Kotnik in Žan Žak
Žužek, vsi iz 4. b, ter Urška Hrastnik, 4. c.
Prav tako smo se v januarju udeležili Zoom
srečanja z Osnovno šolo Frana Roša, kjer so
dijakinje Lara Homšak Godler, Anja Kotnik, Tina
Šibanc in Lara Vrečko-Kotnik, vse iz 4. b,
devetošolcem predstavile našo šolo in jim
pripovedovale o dogodivščinah s prakse v
tujini.

Snemalni dan na EŠC z dijakinjama Anjo Kotnik in Laro Homšak
Godler

Barbara Slatenšek

RUSKI KROŽEK
Ruščina sodi med najpopularnejše in razširjene svetovne jezike, saj rusko govori več kot 270
milijonov ljudi. Rusija je največja država na svetu, prostrana dežela nasprotij. Je večnacionalna
država, kjer živi 120 narodov, od katerih je največ Rusov. Ruski jezik je eden najbolj melodičnih
slovanskih jezikov, zato je za dijake učenje ruščine zabaven izziv. Dijaki so lepoto ruščine spoznavali
skozi različne vaje na učnih listkih. Na zanimiv in zabaven način so se učili uporabnih besed in fraz.
Vadili so sporazumevanje v najpogostejših življenjskih situacijah. Učenje ruščine smo popestrili s
prepevanjem ruskih pesmic.
Katarina Ezgeta, 1. e

Anastazija Savković, 1. e
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Pomlad velja za najlepši letni čas. Čeprav se koledarska pomlad začne 21. marca, v številnih državah
sveta obeležujejo 19. aprila prav poseben pomladni praznik, posvečen prvemu znanilcu pomladi in
simbolu upanja, zvončku. V Rusiji obstaja legenda, da se je nekoč Starka Zima odločila, da na Zemljo
ne bo več spustila Pomladi. Vse rože so se prestrašile njenih groženj, vse, razen zvončka, ki je
vzravnal svoje stebelce in se dvignil izpod snežne odeje. Ko je Sonce videlo njegove venčne liste, je
s svojo toploto ogrelo Zemljo in odprlo pot Pomladi. Danes je zvonček razširjen na številnih območjih
našega planeta. Tako ga Angleži imenujejo snowdrop – snežna kapljica, Slovenci zvonček, Rusi pa
подснежник (padsnežnik).
Prebujanje pomladi je povezano z lepoto poezije in glasbe. Peter Ilijič Čajkovski velja za
najslavnejšega ruskega skladatelja, ki je svetu poznan po znamenitem baletu Labodje jezero in operi
Jevgenij Onjegin. Učenje ruščine smo polepšali z njegovo skladbo Валс цветов (Vals cvetov) – Valček
cvetlic, ki spada med njegova najbolj prepoznavna dela. Poslušali smo tudi pesem Танец цветов
(Tanec cvetov) – Ples cvetlic, ki poje o pomladi in ljubezni. Pomladna pesem nas je navdihnila za
razstavo Ples cvetlic – Танец цветов, v kateri smo povezali ples zaljubljencev s plesom cvetlic na
cvetočem travniku.

Razstava Ples cvetlic

Učenje ruščine je zagotovo motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ruščine in spoznavanje ruske
kulture.
Majda Lesjak

NARAVNA GOVORKA
Skoraj vsi slovenski učenci in dijaki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika, didaktika tega
predmeta pa je v zadnjih desetletjih napredovala in se bistveno spremenila od časa, ko sem srednjo
šolo obiskovala sama. Učitelji se na tem področju ves čas izobražujemo in izmenjujemo primere
dobrih praks. Ena izmed teh je vključevanje naravnih govorcev v pouk, kar predstavlja nadstandard,
ki ga šola financira iz šolskega sklada.
Pri nas to vlogo opravlja gospa Sylvia Awuor Zajc, naravna govorka angleščine iz Kenije. Ob sredah,
zadnja dva meseca pa ob torkih, je v razredih, kjer je urnik to omogočal, pri dijakih razvijala
komunikacijsko zmožnost, ki je ena izmed štirih poleg pisne komunikacije ter bralnega in slušnega
razumevanja. Dijake je motivirala z besedili in jih vzpodbudila, da so izrazili svoj odnos do različnih
tem, kot so na primer: kako skrbeti za zdravje in okolje, pomen učenja tujih jezikov, kako govoriti o
statistiki, kako se izogniti prevarantom in goljufom na potovanjih in še mnogih drugih. V prvem
letniku je dijakom predstavila svojo državo in kulturo, šolstvo, običaje in način življenja, se z njimi
pogovarjala o temah, ki zadevajo njihovo življenje, in pouk načrtovala tako, da bi dijaki čim več
govorili.
Pouk je bil zanimiv, tematsko raznolik, dijaki motivirani, aktivni ter bogatejši za izkušnjo, ki je vse
prepričala, da tuji jezik ni le predmet na urniku, ampak bo znanje le-tega obogatilo njihovo osebno
in poslovno življenje.

Naravna govorka v 4. e-razredu

Lidija Rebeušek
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ŠOLSKI RADIO
Ekipa šolskega radia je bila v šolskem letu 2020/2021 pred mnogimi izzivi. Brez pomoči somentorice,
profesorice Barabare Slatenšek, bi nam težko uspelo pripraviti vse oddaje na šolskem Youtube
kanalu. V oktobru smo pripravili oddajo ob dnevu reformacije, v decembru je bila naša oddaja
namenjena dnevu samostojnosti in enotnosti ter božičnim praznikom, v februarju smo počastili
kulturni praznik, v aprilu dan boja proti okupatorju in praznik dela, ob koncu leta smo obeležili dan
državnosti.
Oddaje so popestrili številni dijaki
naše šole. Predstavili smo njihove
kolaže, ki so jih izdelali po
opravljenem
športnem
dnevu.
Dijakinji Julija Dermol, 2. a, in Hana
Dermol, 1. e, sta nas znova navdušili s
svojim petjem, dijakinja Šakira Grosić,
1. c, nam je predstavila svojo pesnitev
o šolanju na daljavo. Naša gostja je
bila gospa Barbara Popit, ki je menila,
da naša šola nudi dobre zaposlitvene
možnosti, predvsem pa, da lahko z
Na fotografijah z leve proti desni: Maša Tepić, profesorica Barbara Slatenšek, Hurija
vztrajnostjo dosežemo vsak cilj, ki si ga
Vrtagić, Nika Ostrožnik, profesorica Sonja Salobir Lindsay, Advije Ademi, Ema Rom
Zupanc, Filip Žak Glavnik, Mija Klokočovnik, vsi iz 3. c
postavimo.
Oddaj ne bi bilo brez naših spikerjev iz 3. c-razreda. Advije Ademi, Hurija Vrtagić, Ema Rom Zupanc,
Maša Tepić, Mija Klokočovnik, Nika Ostožnik in Filip Žak Glavnik so ustvarjali naše oddaje in
sodelovali tudi s svojimi nagrajenimi haikuji. Dragi mladi
ustvarjalci, ponosni sva na vas.

Ekipa šolskega radia z mentoricama

Sonja Salobir Lindsay in Barbara Slatenšek

ŠOLSKI SPLETNI ČASOPIS KORONKO
Držali smo obljubo in tudi v letošnjem šolskem letu nadaljevali z
ustvarjanjem dijaškega spletnega časopisa Koronko. Če si malce
osvežimo spomin, se je ideja za nastanek kriznega časopisa razvila pri
urah učnega podjetja v lanskem 3. a-razredu. Dijaki so z veseljem zbirali
prispevke, oblikovali ideje in s tem oblikovali šolski spletni časopis.
Koronko je doživel velik uspeh v slovenskih medijih, kar nam je med
drugim dalo dodatni zagon, da z njim nadaljujemo tudi v letošnjem
šolskem letu. V spomin na čas, ki je prinesel prvo številko časopisa
Koronka, ki je kljub samoizolaciji povezal dijake naše šole s profesorji,
smo ohranili njegovo ime.
Naslovnica prazničnega Koronka

Z glavno urednico Ano Mari Vajde so pri pripravi Koronka
sodelovale Verona Bytyqi, Albina Pacarizi in Tjaša Gorišek,
vse dijakinje 4. a. Pred novim letom je izšla praznična
številka Koronka, ki vsebuje zanimive prispevke dijakov,
profesorjev in nagovor gospe ravnateljice. Generacija
2019/2020 je tista, ki je ustvarila prvo številko Koronka in
spodbudila generacije, ki prihajajo za njimi, da nadaljujejo
njegovo poslanstvo. Zahvala je namenjena vsem dijakom,
ravnateljici in učiteljem, ki so s svojimi prispevki in
fotografijami soustvarili časopis. Skupaj zmoremo
ogromno, ne glede na ovire, ki so pred nami, sami smo
nemočni.

Uredniški odbor Koronka. Sedita: glavna urednica Ana
Mari Vajde, Albina Pacarizi, stojita: Tjaša Gorišek in
Verona Bytyqi, vse dijakinje 4. a

Suzana Suholežnik
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UDELEŽBA NA USTVARJALNI DELAVNICI PODJETNIŠTVA
V mesecu januarju smo se zaposleni v učnem podjetju Yummy box, d. o. o., udeležili ustvarjalne
delavnice podjetništva preko Zooma v organizaciji Univerze na Primorskem. Delavnico so vodili
študenti tretjega letnika Fakultete za management v Kopru. Najprej so nam predstavili fakulteto in
njihove vtise o študiju v Kopru. Po končani predstavitvi so nas razporedili v tri skupine. Vsaka skupina
je imela od štiri do pet dijakov, ki so v ločenih prostorih ustvarjali svoje podjetniške ideje. Med
ustvarjanjem so nas študenti obiskovali, nas spodbujali in usmerjali. Po zaključenem skupinskem
delu smo predstavili svoje ideje, nad katerimi so bili študenti izredno navdušeni. Prva skupina je
razvila poslovno idejo za podjetje Dream shop, d. o. o., ki bi ponujala različne personalizirane
izdelke. Druga skupina je razvila aplikacijo Dress me, ki naj bi delovala kot virtualna stilistka. Po naših
predstavitvah je sledilo glasovanje za najboljšo idejo. Zmagala je ideja tretje skupine, ki si je zamislila
aplikacijo, imenovano Save Money.
Aplikacija bi uporabnikom omogočila
izbiro med različnimi ponudniki za želeni
izdelek v njihovem okolju. Priporočila bi
najcenejšega in najdražjega ponudnika,
prav tako bi jim pokazala, kako oddaljen je
ponudnik. Na koncu smo izmenjali vtise o
delavnici in bili enotnega mnenja, da je
bilo sodelovanje na ustvarjalni delavnici
podjetništva zanimivo in poučno. V
mesecu marcu nas je Fakulteta za
management Koper razveselila z majicami
njihove univerze, s katerimi so se nam
zahvalili za sodelovanje. Zaposleni v
učnem podjetju Yummy box, d. o. o., smo
študentom fakultete hvaležni za njihovo
pomoč pri pripravi ustvarjalne delavnice
podjetništva, ki nam bo ostala v lepem
spominu.
Ustvarjalna delavnica

Suzana Suholežnik

DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH
V sklopu četrte izpitne enote poklicne mature sta Maja Božiček in Ana Sevnik, obe iz 4. b, pod
mentorstvom Andreje Tanšek organizirali predavanji na temo duševnega zdravja mladih. Na prvo
predavanje sta povabili klinično psihologinjo, Simono Sando iz Zdravstvenega doma Celje.
Predavanje je potekalo na daljavo. Udeležili so se ga dijaki 4. a, 4. b, 2. a PTI in PT, skupaj s Simono
Žlof, nosilko projekta Zdrava šola, in Mojco Knez Šket, ki je skrbela za računalniško podporo.
Vsebina predavanja je zajemala čas odraščanja mladostnikov, čustvene in osebnostne spremembe,
medosebne odnose ter duševne motnje, ki se pogosto pojavljajo med odraščanjem. Med drugim se
je dotaknila teme o duševnem stanju mladih in nas seznanila s svojimi dosedanjimi opažanji pri
obravnavah mladostnikov. Izpostavila je strah pred okužbo in izgubo zdravja, strah pred smrtjo,
zaskrbljenost glede prihodnosti, dvome v lastne sposobnosti, kronično utrujenost, težave s spanjem,
apetitom, občutke osamljenosti in ranljivosti ter porast nasilja v družinskem okolju. Pogovor je tekel
tudi o šolanju na daljavo. Na predavanju je bilo poudarjeno, da so v koronačasu spremenjene navade
dijakov, zato so pomembne dobre organizacijske spretnosti. Pojasnila je, da šola ni samo prostor za
učenje, ampak tudi prostor za socialne aktivnosti in interakcije, oblikovanje samopodobe ter učenja
veščin za spopadanje z različnimi življenjskimi okoliščinami.
Drugi dogodek, povezan z duševnim zdravjem mladih, je potekal 11. 2. 2021. Dijakinji Maja Božiček
in Ana Sevnik sta povabili zdravnico, prim. dr. Nušo Konec Juričič, in psihologa Domna Kralja.
Dogodka so se udeležili dijaki 1. e, 4. b, 4. c, 4. e, 1. a PTI, 2. a PTI in PT, skupaj z ravnateljico
Bernardo Marčeta in profesorji naše šole. Predavatelja sta se z dijaki pogovarjala o skrbi za duševno
zdravje. Izpostavila sta najpogostejše duševne bolezni in stiske mladostnikov. Pomembno je
pravočasno prepoznavanje stresa in ustrezno spoprijemanje z njim. Poudarila sta tudi, kako
pomembni so gradniki dobrega duševnega zdravja in predstavila spletno svetovalnico To sem jaz.
Dijake sta seznanila, na katere institucije se lahko obrnejo po pomoč v duševni stiski. Dijaki so oba
dogodka ocenili kot zelo koristna za njihovo duševno zdravje.
Dijaka 4. a-razreda, Matija Čadej in Miha Blatnik, sta v podporo krepitve duševnega zdravja pri
projektu Migi migi redno vodila Minute za zdravje in v ta namen oblikovala šolski logotip Minuta za
zdravje.
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Prim. dr. Nuša Konec Juričič, Andreja Tanšek, mentorica, Mojca Knez Šket,
Domen Kralj, psiholog, Simona Žlof, Ana Sevnik in Maja Božiček, obe 4. b

Andreja Tanšek

VESELE NOGICE TEČEJO NAPREJ Z EKOŠOLO
V društvu Vesele nogice že deveto leto posebno pozornost posvečajo otrokom, ki so že v svojih
rosnih letih soočeni s posledicami hudih bolezni ali poškodb in so zato prikrajšani za brezskrbno in
radoživo otroštvo. Društvo izzive, s katerimi se vsakodnevno borijo, uspešno premagujejo s pomočjo
zvestih članov, prostovoljcev, zaposlenih ter donatorjev in sponzorjev.
V učno podjetje Zate, d. o. o., so
vključeni dijaki 3. a-razreda. Kot bodoči
uspešni podjetniki sodelujejo z društvom
Vesele nogice pri številnih humanitarnih
aktivnostih. Povabili so zaposlene in
dijake Ekonomske šole Celje k zbiranju
zamaškov, zato so v avli šole pripravili
razstavo in zabojnik v ta namen. K
sodelovanju so povabili kavarne,
frizerske salone in druga podjetja z
namenom, da se v tej akciji zbere čim
večja količina zamaškov. Zbrane
zamaške so predali društvu skupaj z
ravnateljico Bernardo Marčeto v mesecu
oktobru. Vsak zbrani kilogram zamaškov
in papirja, vsaka odpadna kartuša se finančno ovrednoti in pripomore, da lahko nekoga osrečimo in
mu pomagamo z dodatnimi fizioterapijami, ki jih država pokriva v premajhnem obsegu.
Skupini mladih podjetnikov učnega podjetja Zate, d. o. o., so se z ročno izdelanimi izdelki, ki
nagovarjajo k ohranjanju planete pridružile tudi Maja Pikl in Renata Zajc, obe iz poklicnega tečaja,
ter Maja Božiček in Ana Sevnik, obe iz 4. b-razreda.
Spomenka Valušnik, predsednica društva Vesele nogice, se je mladim zahvalila za sodelovanje.
Povedala je, da so mladi s svojo pozitivno energijo, zrelostjo in solidarnostjo v ponos tako svoji
generaciji kot starejšim, saj s svojimi dejanji dokazujejo, da še vedno velja pregovor, da na mladih
svet stoji. Zahvalila se je dijakom, profesorjem in vodstvu šole, ker skrbi za dobre pogoje dela,
mentorici Andreji Tanšek, in dijakom 3. a-razreda, Larisi Bernard, Galu Gučku, Tjaši in Maši Dežmarić,
Anile Cocaj, Martinu Deželaku, Jožici Grašič, Maji Pikl, Renati Zajc ter Ani Sevnik in Maji Božiček za
aktivno povezovanje izobraževanja z ekologijo in podjetništvom.
Andreja Tanšek
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LIKOVNA DELAVNICA ZA DIJAKE PRVEGA LETNIKA
V petek, 2. 4. 2021, so imeli dijaki 1. letnika v okviru IND/OIV likovno delavnico. Dijaki 1. e so risali
tihožitje v tehniki svinčnik. Tihožitje je likovni motiv, kjer gre za upodobitev predmetov nežive narave
v brezčasnem mirovanju. V poljubni kompoziciji so na mizo razporedili predmete tihožitja, kot so
sadje, cvetje, košare, vrče in skodelice. Tem predmetom so lahko dodali njim ljubi predmet. Nekateri
so se odločili za knjige in glasbila, nekateri pa za mobilne telefone, računalniške miške ali tipkovnice.

Nika Kovačič, 1. e

Nika Kovačič, 1. e

Jurij Lovšin, 1. e

Kristijan Miljanović, 1. e

Dijaki preostalih razredov 1. letnika so pod vodstvom profesorja Aleša Hofmana risali lastno podobo
– avtoportret, s poudarkom na značajskih potezah.

Nika Šešerko, 1. b

Blaž Razdevšek, 1. c

Neža Pikl, 1. a

Aleš Hofman in Maja Jerič
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RAZSTAVE
V letošnjem šolskem letu smo na šoli pripravili naslednje razstave:



Evropski dan jezikov, 26. september – mentorica Nataša Slapnik.
Sama bova sredi trav: poezija Ferija Lainščka I – mentorica Majda Lesjak, umetniško skico
Divjih konj je prispeval Aleš Hofman. Sodelovala je dijakinja Katarina Ezgeta, 1. e.

Sama bova sredi trav








Vesele nogice – mentorica Andreja Tanšek, sodelovali so dijaki 3. a.
Ples snežink: novoletna okrasitev šole – mentorica mag. Marjeta Šelih.
Teden pisanja z roko 2021 – mentorica Majda Lesjak, sodelovala je dijakinja Katarina
Ezgeta, 1. e.
Valentinovo: praznik ljubezni in srca – mentorica mag. Marjeta Šelih.
Gregorjevo – mentorica Andreja Tanšek. Sodelovali sta Maja Pikl in Renata Zajc, obe PT.
Maksim Gaspari: slovenski slikar in
ilustrator (1883–1980) – mentorici
Majda Lesjak in Helena Muha.

Razstava Maksim Gaspari





Svetovni dan Zemlje, 22. april – mentorica Andreja Tanšek. Sodelovale so dijakinje Maja Pikl
in Renata Zajc, obe PT, Ana Sevnik in Maja Božiček, obe 4. b.
Pomladno prebujenje I – mentorica Helena Muha.
Pomladno prebujenje II/Gaudeamus – mentorica Helena Muha, sodelovali so dijaki Ines
Videmšek, 2. a PTI, Patricia Fišer in Tilen Lešer, oba 4. c.

Gaudeamus







Evropska vas: Švedska – mentorici Mateja Volk in Polona Konec. Sodelovale so dijakinje Nika
Praznik, Tanja Papež, Marija Žugič in Julija Dermol, vse iz 2. a. Piko Nogavičko je upodobila
Sara Mohor, 1. e.
Svetovni dan mleka, 1. junij – mentorica Tatjana Trupej.
Ples cvetic – Танец цветов (Tanec cvetov) – mentorica Majda Lesjak v sodelovanju s Heleno
Muha in mag. Marjeto Šelih.
Sama bova sredi trav: poezija Ferija Lainščka II – mentorica Majda Lesjak, v sodelovanju s
Heleno Muha in mag. Marjeto Šelih.

Majda Lesjak
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DIJAŠKO SPLETIŠČE
Dijaško spletišče http://dijaki.escelje.si predstavlja poleg uradne šolske spletne strani stičišče
informacij za dijakinje in dijake Ekonomske šole Celje. Tukaj objavljamo dnevno pomembne
informacije in spremljamo utrip šole.
V letošnjem šolskem letu nas je epidemija že oktobra odmaknila od šolskih klopi. Začelo se je delo
na daljavo, ki smo ga bili sicer že vajeni, a je še vedno predstavljalo izziv.
Na dijaškem spletišču smo skušali spremljati, kako se dijaki in profesorji spopadajo z novimi izzivi,
kako preživljajo čas v karanteni in katere dejavnosti navkljub čudnim časom potekajo. Prav tako smo
objavljali izdelke, ki so v tem času nastali.

Vse leto je pri urejanju dijaškega spletišča aktivno sodelovala
dijakinja 2. b-razreda, Tjaša Majcen.

V naslednjem šolskem letu želimo k sodelovanju povabiti tudi
nove sodelavce, ki bi s svežimi idejami obogatili spletišče.

Mojca Knez Šket

FACEBOOK IN INSTAGRAM STRAN ŠOLE
Ker se na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in
srednji šoli, zavedamo, kako pomemben je
splet, in to še posebej v času epidemije, ko smo bili prisiljeni prekiniti veliko osebnih stikov, se
trudimo, da bi bila tako Facebook kot Instagram stran Ekonomske šole Celje všečni in vedno aktualni.
Najpogostejši obiskovalci so prav naše dijakinje in dijaki, zdajšnji in nekdanji, njihovi starši in
sorodniki ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v kateri je trenutno 1488
sledilcev na Facebooku in 489 sledilcev na Instagramu. Največ obiska zabeležimo ob večjih dogodkih,
ki jih organiziramo na šoli, saj sproti objavljamo fotografije in poročila. Z veseljem pohvalimo naše
uspešne dijakinje in dijake ter ekipe, ki jim na različnih tekmovanjih uspe doseči odlične rezultate.
Tako smo tudi v izrednih razmerah s pomočjo družabnih omrežij ohranjali zdrave stike.
Ker je iztekajoče se šolsko leto 2020/2021 še vedno posebno leto zaradi epidemije, smo pobrskali
po statistiki dosegov in všečkov na naši Facebook strani in izpostavljamo pet najbolj odmevnih objav
v tem šolskem letu:
Ime objave

1.
2.
3.
4.
5.

Strokovna ekskurzija dijakov 2. a PTI
Bliža se informativni dan
Virtualni mednarodni sejem učnih podjetij
Športni dan Bum – izklopili bomo Zoom
Krepitev zdravja kot del projektnega dela

Datum objave

6. 10. 2020
17. 1. 2021
29. 3. 2021
18. 12. 2020
7. 4. 2021

Doseg
(število ljudi)

1476
1335
1114
1005
974
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Najodmevnejši objavi na Facebooku in Instagramu

Na Instagramu je po številu všečkov v šolskem letu
2020/2021 najbolj izstopal dogodek Srečanje s
podjetnikom, dr. Robertom Ličnom.

Upamo, da bo število naših obiskovalcev še naprej
naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se nam še niste
pridružili, da nas poiščete in postanete del naše
skupnosti.
Dobrodošli!

Simona Sever Punčoh

PRAZNA STRAN
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STROKOVNE EKSKURZIJE
V šolskem letu 2020/2021 načrtovane strokovne ekskurzije žal niso bile realizirane zaradi epidemije.
Izpeljali smo zgolj strokovno ekskurzijo 2. a PTI v oktobru 2020.
STROKOVNA EKSKURZIJA DIJAKOV 2. A PTI V ZGORNJO SAVINJSKO DOLINO
V ponedeljek, 5. 10. 2020, sva Neja Žejn in Matej Štrukelj, oba iz 2. a PTI, v okviru četrte izpitne enote
na poklicni maturi organizirala strokovno ekskurzijo v Zgornjo Savinjsko dolino. Na strokovni
ekskurziji nas je spremljala naša razredničarka in mentorica, Manja Ferme. Ogledali smo si Grad
Vrbovec, Športni center Prodnik in Kamp Menina. Veliko novega smo izvedeli tudi o podjetjih BSH,
Hišni aparati, d. o. o., Nazarje, in KLS Ljubno, d. o. o. Bilo je zanimivo, poučno in prijetno, kar je
razvidno tudi iz priloženih fotografij.

Neja Žejn in Matej Štrukelj, 2. a PTI
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PREDSTAVITVE RAZREDOV

1. a

Program: ekonomski tehnik

Luka Aleksić
Patricija Arsenić
Blaž Boček
Ermir Cikaqi
Iva Čede
Tia Dobrijevič
Klara Golob
Tjaž Gradišnik

Lukas Grobelnik Ovtar
Klara Jančič
Aljaž Jošovc
Teja Kantužer
Domen Klasič
Lara Kontrec
Anžej Kos
Klavdija Lesjak

Razrednik: Blaž Knep

Admir Luinović
Aldijana Medić
Nika Melanšek
Benja Murko
Sara Oset
Neža Pikl
Filip Pohar
Lan Šarlah

Jakob Špes Podbregar
Jure Tomc
Anja Turk
Maša Urleb
Tia Vornšek
Tanja Zakošek

Pohvalo prejmejo: Domen Klasič, Sara Oset in Maša Urleb.
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1. b

Program: ekonomski tehnik

Neža Anderluh
Gaja Bele
Alen Djokić
Nina Fijavž
Jaka Gačnik Zupanc
Denisa Hasanović
Lara Kodelič
Sara Koprivc

Lan Kostajnšek
Jaša Krajnc
David Kušar
Tijana Kveder
Luan Ljatifi
Nika Lovrek
Larisa Molan
Filip Nakov

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Maj Papinutti
Rok Petrič
Aleš Poljanšek
Valton Qenaj
Alen Reihss
Mark Ribič
Ajda Robnik
Nika Šešerko

Denis Štiglic
Ema Tkauc
Gal Turecki
Tilen Vipotnik
Nea Žolgar

1. c

Program: tehnik varovanja

Jan Divjak
Tim Drev
Šakira Grošić
Nejc Hostnik
Timotej Hrvatič
Lea Hudej
Cecilija Jagar

Urh Jelen
Drago Kerle
Karin Klanšek
Alen Kotnik
Leja Krajšek
Patricia Mahmutović
Jovan Miljković

Razredničarka: Antonija Petričič Šnajder

Žan Pavlić
Žan Pesjak
Domen Plevnik
Lovro Račnik
Blaž Razdevšek
Blažka Skornšek Šemenc
Adnan Šabanagić

Isabelle Tratnik
Pia Trobiš
Nik Vodišek Tajnšek
Aljaž Vovčko
Stefan Vučićević
Žiga Zagajšek

Pohvalo prejme: Jan Divjak.
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1. č

Program: trgovec

Suela Ahmeti
Getoar Balaj
Delvina Berisha
Jerneja Dečman
Tomaž Husar
Vid Jereb Cilenšek

Razredničarka: Tatjana Trupej

Eljesa Jusufi
Hafsa Jusufi
Denis Kolar
Laticija Koprivšek
Fatjona Kurti
Melisa Nezić

Niky Podvornik
Azra Sadiki
Sihana Selimi
Dijana Šišarica
Patrik Vodišek Iskrač
Barbara Zupan

Pohvalo prejmejo: Jerneja Dečman, Fatjona Kurti, Patrik Vodišek Iskrač in Barbara Zupan.

1. d

Program: trgovec

Mirel Alić
Lucija Bevc
Fatlinda Bilalli
Domen Brumec
Aljona Bytyqi
Riad Čaušević

Razredničarka: Simona Žlof

Blerona Elezi
Veton Ibraimi
Miha Kokotec
Teuta Krasniqi
Erblina Lugi

Kris Adam Radić
Anita Selimi
Sven Smodej Pjanić
Snežana Vehovar

Pohvalo prejmejo: Lucija Bevc, Fatlinda Bilalli, Erblina Lugi, Mejra Maslić in Snežana Vehovar.
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1. e

Program: ekonomska gimnazija

Aneja Adrinek
Naja Arčan Magajne
Živa Češnovar
Hana Dermol
Aljaž Dobnik
Katarina Ezgeta
Tej Grosek
Emina Hankušić

Metod Hostnik
Taiša Jerovšek Kolenc
Dajana Jović
Nastja Kovač
Nika Kovačič
Nika Kovačić
Jurij Lovšin
Ajda Maher

Pohvalo prejme: Hana Dermol.

Razredničarka: Marjana Gajšek

Doroteja Mikolič Špiljar
Kristijan Miljanović
Sara Mohor
Stefan Nikić
Gal Petek
Leon Planinšek
Maša Plaznik
Anastazija Savković

Tit Selčan
Taja Sotlar
Tim Šantl
Klara Šestanj
Timotej Štekovič

2. a

Program: ekonomski tehnik

Tristan Arko
Albatrin Demiraj
Julija Dermol
Žiga Drofenik
Mojca Fegeš
Gašper Fišer
Ana Klanšek
Eva Kolar

Lucija Krebs
Nastja Križan
Laura Kužner
Maja Legnar
Belmin Lozić
Pascal Mojzeš
Tanja Papež
Edona Plava

Razredničarka: Tatjana Ivšek

Taja Podgoršek
Nika Praznik
Jan Satler
Fatlinda Susuri
Maj Škoflek
Rok Štorman
Luka Štravs
Neja Tamše

Kaja Titovšek
Elitsa Vladimirova Stavreva
Kaja Zalokar
Katarina Zalokar
Marija Žugič

Pohvalo prejmejo: Julija Dermol, Eva Kolar, Nastja Križan, Laura Kužner, Tanja Papež, Kaja Titovšek in
Marija Žugič.
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2. b

Program: ekonomski tehnik

Ditmire Arifaj
Max Artnak
Despina Atanasova
Tim Atelšek
Lenina Behin
Marina Bele
Leja Divjak
Urh Grabnar

Staša Kamenšek
Valentina Kladnik
Ema Kocjanc
Tin Kozar
Blažka Kuntara Krajnc
Tjaša Majcen
Maruša Mastnak
Anže Medved

Pohvalo prejme: Tjaša Majcen.

Razredničarka: Olga Iskra

Mark Mlinar
Jure Močnik
Tjaša Plavčak
Nika Rems
Mojca Rogelšek
Edvin Suljić
Marko Tovornik
Nejc Trnovšek Jašarovič

Gašper Urleb
Laura Vaš
Lana Vidovič
Nuša Vodušek
Tadej Vrešak
Julija Zgonec
Maruša Železnik

2. c

Program: tehnik varovanja

Nejc Beltram
Nik Beltram
Luka Čančala
Armin Delić
Taja Gabrovec Voršnik
Patrick Gashi

Razredničarka: Karmen Kranjec

Luka Jamšek
Miha Mihevc
Noel Novak Žibret
Sven Rakovnik
Ines Škrabl
Nejc Vidovič

Lana Weiss
Marcel Zidanšek
Mia Zidar
Jan Zobec
Maja Žižek
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2. č

Program: trgovec

Nea Acman
Amir Alibašić
Nejc Bizjak
Nermin Eminović
David Fideršek
Manja Fišer
Asmira Hakiu

Edin Jahić
Benjamin Kajtezović
Neja Klemen
Lara Anja Klobasa
Lovro Kovač
Alen Križnik Levec
Valentina Martinović

Razredničarka: mag. Helena Mešnjak

Špela Mohorko
Hidavere Morina
Klemen Oset
Anej Padežnik
Doroteja Pavlovič
Špela Plevnik
Timon Potecin

Pohvalo prejmejo: David Fideršek, Valentina Martinović in Urša Štrok.

Vid Satler
Ana Stanko
Alen Škoberne
Jan Štiglic
Urša Štrok
Ingrid Žibert

2. e

Program: ekonomska gimnazija

Vesna Artnak
Aneja Atelšek
Lara Bevc
Eva Bračun
Ana Delakorda
Simoen Hrženjak
Blerta Jashari

Miha Juričan
Veronika Jurko
Miha Komplet
Vita Kovče
Tilen Krhlanko
Ana Lesjak
Filip Lukman

Razredničarka: Lidija Rebeušek

Marcel Marovšek
Leon Motoh
Vasja Petrak Zajc
Pia Posl
Sergej Potočnik
Gaja Radovac
Meta Robnik

Matevž Ročnik
Davor Soklič
Tina Strašek
Matija Sušin
Iza Turnšek
Lara Vrešak
Neža Zupančič

Pohvalo prejmeta: Simoen Hrženjak in Ana Lesjak.
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3. a

Program: ekonomski tehnik

Larisa Bernard
Anile Cocaj
Nik Ćirović
Martin Deželak
Maša Dežmarić
Tjaša Dežmarić

Nastja Fidler
Jožica Grašič
Gal Guček
Lan Kos
Rebeka Kubale
Tim Lampret

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Eva Mastnak
Anastasija Pantović
Lana Pildek
Ines Plevčak
Žiga Rebernik
Jasna Skelić

Klavdija Tržan
Tilen Veber
Tim Veber
Gaber Vizlar
Nik Vrešnjak
Miha Žerdoner

Pohvalo prejmejo: Larisa Bernard, Anile Cocaj, Martin Deželak, Maša Dežmarić, Tjaša Dežmarić, Jožica
Grašič, Gal Guček, Rebeka Kubale in Klavdija Tržan.

.

3. c

Program: ekonomski tehnik in tehnik varovanja

Razredničarka: Sonja Salobir Lindsay

Advije Ademi
Klemen Anclin
Brina Amadeja Bastl
Ismeralda Brkić
Andraž Čakš
Sara Gorenjec

Maruša Gros
Asibe Islamaj
Mija Klokočovnik
Pia Konovšek
Mateo Koprivc
Ema Rom Zupanc

Eva Slana
Tjaša Sovinšek
Maša Tepić
Hurija Vrtagić

David Čadej
Ana Germ
Filip Žak Glavnik
Nik Jazbec
Valentin Jereb

Mark Kovačič
Anastazija Kranjec
Nik Mastnak Gričar
Hana Mehle
Nika Ostrožnik

Nina Perger
Magdalena Pinoza
Klemen Strojanšek
Dajana Vignjević
Enej Vovk Šulgaj

Priznanje prejme: Ema Rom Zupanc.
Pohvalo prejmejo: Mija Klokočovnik, David Čadej in Nika Ostrožnik.
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3. e

Program: ekonomska gimnazija

Anesa Abazi
Manca Avsec
Mai Bašič Fekonja
Filip Cokan
Naida Ferhatović
Jakob Gaber Gril
Zala Hudoklin
Ema Jagrič

Natalija Jelen
Nina Jesenek
Lana Jošovc
Kaja Kavc
Marko Kitak
Nina Kitek
Katarina Kovač
Anita Kramar

Tjaša Kumer
Mojca Merc
Tinka Napret-Kaučič
Bor Ocvirk
Liam Pfeifer-Moratto
Lan Pristovšek Podergajs
Nejc Rečnik
Melani Sevšek

Razredničarka: Katja Teršek

Eva Strašek
Teja Štorman
Larisa Tojnko
Klara Velenšek
Valeri Yordanov Kamburov
Amar Zornić

Priznanje prejmejo: Manca Avsec, Filip Cokan in Jakob Gaber Gril.
Pohvalo prejmejo: Manca Avsec, Jakob Gaber Gril, Ema Jagrič, Lana Jošovc, Katarina Kovač, Anita Kramar
in Tinka Napret-Kaučič.

1. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Tija Čemažar
Dominik Gashi
Dejan Jager

Nika Košir
Kaja Mikolič
Lazime Saramati

Razredničarka: Irena Lasnik

Almedina Sofić
Špela Škruba
Barbara Zalokar

Pohvalo prejmeta: Tija Čemažar in Nika Košir.
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PREDSTAVITVE ZAKLJUČNIH RAZREDOV

3. č

Program: trgovec

Nika Čakš
Aljaž Čokl
Urška Dolinšek
Leon Ferenčak
Anastasija Jelen
Taja Jeram
Adisa Kahrimanović

Matej Kitak
Nika Kolar
Carlos Kovač
Teja Krivec
Sanja Martinčič
Julijana Medina Omerovic
Matic Pernovšek

Razredničarka: Lilijana Povalej

Marisa Podlesnik
Jasmin Rabić
Tjaša Rečnik
Mia Skutnik
Alen Smukavec
Tomaž Teržan
Ana Užmah

Albina Vezaj
Robi Zupančič
Elton Zyrapi
Gal Žagar

Pohvalo prejmejo: Nika Čakš, Aljaž Čokl, Leon Ferenčak in Julijana Medina Omerovic.
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Dijakinje in dijaki 3. č!

Letos se zaključuje zgodba, ki ste jo začeli pisati 1. 9. 2018. Le kako bi dali naslov tej zgodbi? Verjetno
bi vsak izmed vas predlagal drugačen naslov, verjetno bi izhajali iz vaših doživetij preteklih treh let.
Na koncu vsakega posameznega letnika bi lahko zbrali pomembne dogodke, izjave in lumparije, ki
so se vam zgodile. Nastali bi lepi spomini na šolska leta.
Vsakemu posamezniku prepuščam spomine na dogodke, ki ste jih doživeli v srednješolskih klopeh.
Upam, da je bilo veliko lepih in manj slabih spominov. Ko sem vas letos opazovala med poukom ali
na hodniku, sem spoznala, kako se vaša mladostniška razigranost preveša v odraslost. Veliko novega
ste se naučili. Vedite, da ste bili tudi za nas, učitelje, velik izziv.
Želim vam, da v naslednjih dnevih in letih doživite čim več lepega in dobrega. Ne ustrašite se
neuspehov in težav, kajti zagotovo bodo prišli. Z dvignjeno glavo in pogumom jih boste premagali,
vse skupaj pa vas bo naredilo močnejše na vaši življenjski poti.

Vaša razredničarka
Lilijana Povalej

4. a

Program: ekonomski tehnik

Miha Blatnik
Verona Bytyqi
Matija Čadej
Florent Demiraj
Katja Gajšek
Tjaša Gorišek
Kaja Horvat

Neja Kene
Ana Korošec
Nuša Kovačič
Anja Kozar
Nejc Krklec
Brina Likeb
Domen Medved

Razredničarka: Katja Fras Budna

Albina Pacarizi
Rok Pajk
Gabi Petrič
Maja Pinter
Špela Savski
Lara Šelih
Špela Šket

Ines Škrabl
Taja Škrabl
Ana Mari Vajde
Nika Veber
Tjaša Vozlič
Tjaša Žgank

Priznanje z nagrado prejmejo: Ana Korošec, Brina Likeb, Ana Mari Vajde in Nika Veber.
Pohvale prejmejo: Verona Bytyqi, Kaja Horvat, Ana Korošec, Brina Likeb, Gabi Petrič, Maja Pinter, Lara
Šelih, Ines Škrabl, Taja Škrabl, Ana Mari Vajde in Nika Veber.
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Dragi dijaki 4. a!
»Samo eno je pomembno – da kamorkoli gremo in kakorkoli gremo, slišimo glasbo življenja.«
Theodor Fontane
Zaključujete lepa srednješolska leta. Dokazali ste, da ste zelo sposobni, da zmorete, imate voljo in
pogum. Vesela sem, da sem bila vaša razredničarka.
Želim vam veliko zdravja, radosti in življenjskih modrosti.
Vaša razredničarka
Katja Fras Budna

4. b

Program: ekonomski tehnik

Patricija Amon
Sandra Baumkirher
Gal Benda
Maja Božiček
Tilen Golub
Kristina Guček

Lara Homšak Godler
Nastja Jazbec
Nea Klanšek
Anamari Klemenčič
Klemen Klemenčič
Anja Kotnik

Razredničarka: Alenka Pavlin

Elvino Kuhar
Ines Mulej
Nal Napotnik Pesjak
Selmana Odobašić
Karmen Planinšek
Teo Razpotnik

Boris Savković
Ana Sevnik
Tina Šibanc
Eva Tržan
Lara Vrečko-Kotnik
Žan Žak Žužek

Priznanje z nagrado prejmejo: Lara Homšak Godler, Anamari Klemenčič, Eva Tržan in Žan Žak Žužek.
Pohvale prejmejo: Sandra Baumkirher, Tilen Golub, Kristina Guček, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek,
Anamari Klemenčič, Anja Kotnik, Ines Mulej, Karmen Planinšek, Tina Šibanc, Eva Tržan, Lara VrečkoKotnik in Žan Žak Žužek.
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MISLI O 4. B
Pred štirimi leti so nas po naključju združili in že prvi dan ste mi bili simpatični. Resnično sem vesela,
da sem bila dodeljena ravno Vam, saj smo skupaj preživeli zelo lepe čase, čeprav se nam je morda
lani zdelo, da se nam bo porušil svet. Pa niste obupali. Borili ste se do konca, na kar ste lahko zelo
ponosni. Še naprej se borite in izobražujte za dosego zastavljenih ciljev, pri tem pa ohranite srčnost,
skrbnost, poštenost in dobroto. Že Aristotel je verjel, da izobraževanje uma brez izobraževanja srca
ni nikakršno izobraževanje.

Vaša razredničarka
Alenka Pavlin

4. c

Program: tehnik varovanja

Rok Brilej
Luka Četina
Patricia Fišer
Anže Gobec
Urška Hrastnik
David Kamenik

Manca Kolar
Tilen Lešer
Laura Lever
Alen Lipovšek
Aljaž Medved
Matej Mesarič

Razredničarka: Melita Podgoršek

Žiga Podgrajšek
Vili Račnik
Gašper Ramšak
Ema Roter
Anže Vračun

Pohvali prejmeta: Patricia Fišer in Urška Hrastnik.
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Dragi dijaki 4. c!
Pet generacij skoraj samih deklet sem vodila,
2017 pa pretežno fante sem v razred dobila.
Kot razredničarka začela sem se spraševati,
kakšne bo probleme tokrat treba reševati
in kaj posebnega na novo morala bom znati.
Na hitro sem spoznala, da se borite za pravico
in odreagirate takoj, če kdo povzroči vam krivico.
Zato imeli ste med sabo kakšno razprtijo,
a kaj izvesti v razredu, da dosežem večjo harmonijo?
Dejala sem: »Najbolje bo, če k RU vabim strokovnjake,
ki na delavnicah morda razrešijo težave take.«
Saj veste, kot kapitan razredne barke sem si želela,
da moja bi TV ekipa spet se dobro razumela.
Ko končno bivati med sabo smo se malo naučili,
pa je koronavirus hotel, da smo le še od doma se trudili
in preko Zooma skoraj vse potrebno postorili.
Škoda le, ker na daljavo nismo mogli nič plesati
in tudi praksa v tujini ni se dala več izbrati.
Morda pa kdaj kasneje, ko opravite maturo,
se zopet srečamo in družimo za več kot uro.
Nadoknadite vse zamujeno iz srednješolskih klopi,
naprej v življenju vam želim še veliko uspešnih in srečnih dni.

Dijaki, nekaj težav smo res morali rešiti, a ravno zaradi njih sem vas bolje spoznala. Cenim, ker ste
znali biti odkriti, čeprav bi vam bilo kdaj lažje, če svojih napak ne bi priznali.
Prirasli ste mi k srcu in spominjala se vas bom kot posebne generacije. Verjamem, da se bomo še
kdaj srečali, le v drugačnih vlogah.
Vaša razredničarka
Melita Podgoršek

4. e

Program: ekonomska gimnazija

Jakob Angelović
Jakob Borko
Ela Cafuta
Anže Černoša
Filip Drofenik
Kaja Fijavž Pirnat
Ardita Jashari

Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

Tina Kovač
Kaja Kragl
Jan Krivec
Rija Lapajne Tajnšek
Enej Litera
Nino Mijošek
Tamara Pinter

Claudia Rutar
Krištof Senčič
Tadej Štampar
Amra Valentić
Tjaž Zajko

Priznanje z nagrado prejmeta: Tamara Pinter in Tadej Štampar.
Pohvalo prejmeta: Ela Cafuta in Claudia Rutar.
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Dragi moji!
Čas srednješolskih let, ko dijaki iz nebogljenih najstnikov odrastete v mlade ljudi na pragu odraslega
življenja, močno zaznamuje tudi vsakega razrednika. Štiriletno obdobje, ko se naše poti nenehno
prepletajo, je poseben čas, ki nas na svoj način ohranja mlajše, nam povzroča dodatne skrbi, hkrati
pa se čutimo počaščene, ko tudi zelo osebne trenutke delite z nami. Saj veste, »sami odločamo, kdaj
boli«.
Zagotovo vsaka generacija na nas pusti svojevrsten pečat. Tudi vi, dragi moji, ste nekaj posebnega.
Zadnje mesece sem vas v mislih enostavno poimenovala »generacija K«. Prepričana sem, da bo čas
pokazal, da je »K« lahko marsikaj. Najbolj očitnega niti nočem poimenovati, a zagotovo ste moji prvi,
ki ste zaradi posebnih okoliščin, v katerih smo se znašli v zadnjih dveh šolskih letih, vstopili v moje
domače prostore. Virtualno sem v vaše domače sobe vstopala tudi jaz, na roditeljskem sestanku so
me vaši starši prijazno povabili celo v dnevne sobe. Svojevrsten čas, ki pa si ga pravzaprav ne želim
ponoviti z nobeno od prihodnjih generacij, a verjamem, da nas bo vedno povezoval.
Pred mojimi očmi, včasih zgolj v majhnem okvirčku na računalniškem zaslonu, ste odrasli. Postavljeni
ste bili v situacijo, ki je od vas zahtevala ogromno zrelosti, samostojnosti in odgovornosti. Žal je bilo
to za nekatere med vami preveliko breme, ki ste ga težko zmogli. Namesto da bi se prepirali o
maturantskem izletu, smo se glede obraznih mask, razdalj in razkuževanja. Navdušenje nad
soplesalci, maturantskimi oblekami, plesnimi koraki in šopki so nadomestila vprašanja o negotovi
izvedbi mature, o cepljenju, karantenah in podobnem.
Žal ste bili res prikrajšani za nekatere najlepše srednješolske dogodke, zato ste drugačni od prejšnjih
generacij maturantov. Toliko fantov v razredu, jaz pa sem prvič ostala brez plesalca … in samo
ugibam lahko, komu bi pripadla ta naloga  A čeprav bo v naših albumih manjkala kakšna
fotografija, vsi vemo, da je to lahko tudi prednost, saj se brez ovekovečenih trenutkov pač »vidiš,
kakršnega si želiš videti, ne takšnega, kakršnega te vidijo drugi«.

Pa kljub temu je imel ta čas tudi nekaj svojih lepih plati. V zavetju domačega okolja sem morda z
vami delila tudi marsikatero lastno življenjsko izkušnjo, ko smo trgali sladko-grenke sadeže Fige in
»se šli« Konje krast. Oba romana sta me v naših razgovorih postavljala tudi pred izzive razmišljanja
o lastni preteklosti. Prepričana sem, da boste Jadrana, Safeta, Vesno, Tronda, Jona, Larsa in morda
tudi del mojih misli in izkušenj ponesli s sabo v življenje.
In ravno zaradi »konjev« sem vas označila kot generacijo z dvojno črko K. Samo mi vemo, da je naslov
maturitetnega romana pravzaprav skrivno geslo, ki povezuje ljudi, s katerimi »ušpičiš« kaj
prepovedanega, drznega, a jim hkrati brezpogojno zaupaš. Konje krast predstavlja dolgotrajno
prijateljstvo, porojeno v posebnih življenjskih okoliščinah. In verjamem, da bo ta naslov odslej
povezoval tudi nas.
Dragi moji, želim vam, da nikoli v življenju ne bi občutili, da »ni treba biti sam, da si osamljen«, da bi
znali uživati v svoji izbrani samoti, da bi bilo vaše družinsko drevo trdno in razvejano, da bi slastne
figa vedno lahko komu podarili in da bi vedno znali zapolniti nepojasnjene življenjske zgodbe, morda
tudi srednješolsko, na katero naj ostane samo lep spomin.
Dotlej pa nestrpno pričakujem vaše razglednice iz Elveruma, Osla ali pa vsaj iz Bosanske Otoke in
Momjana in vam želim na novih življenjskih poteh vse dobro.
Srečno, dragi moji! Gremo »konje krast«?
Vaša razredničarka
Branka Vidmar Primožič
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2. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Kevin Brinovšek
Nika Cvek
Arlinda Nura

Lorena Nura
Edvin Suljanović
Matej Štrukelj

Razredničarka: Manja Ferme

Ines Videmšek
Melita Zalokar
Neja Žejn

Priznanje z nagrado prejmeta: Melita Zalokar in Neja Žejn.

Bodite odprti za življenje, pridobivajte si izkustva in spoznavajte svoje želje. Vsak izmed vas lahko
uspe, če si tega želi in je pripravljen v to vlagati svoj trud. Vse se da. Postanite takšni, kot si želite.

Vaša razredničarka
Manja Ferme

MT

Program: maturitetni tečaj

Kim Abouda
Nika Čretnik
Tjaša Đurović
Sara Gabrovec
Rok Grom
Rok Jemec

Nina Kolenc
Zana Matko
Karmen Medved
Jovana Miladinović
Dejan Močnik
Matic Omerzu

Razredničarka: Olga Arnuš

Nina Pintarič
Oskar Pirc Kolar
Lara Podergajs Siussi
Blaž Špes
Tilen Završnik

Pohvalo prejme: Kim Abouda.
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Dragi moji,
pred vami je pomembna prelomnica, ko končujete izobraževanje in stopate po novi življenjski poti.
Spoznali ste že, da ni vsaka pot lahka, zato vam iskreno želim, da bi v prihodnosti našli dovolj moči
za premagovanje težav. Bodite uspešni v vsem, kar vam pride naproti in pogumno sledite svojim
sanjam.
Zame ste bili lepa in prvovrstna izkušnja v času, ko smo se lahko družili le na daljavo in sproti
premagovali težave v pridobivanju znanja. Hvaležna sem vam, da ste sledili mojim navodilom in
skušali na najboljši možni način usvojiti potrebno znanje. Samo osem mesecev ste bili vključeni v
izobraževalni proces šole, le toliko, da smo se bolje spoznali in stkali pristnejše osebne vezi, ki dajejo
bivanju smisel.
Želim vam vse dobro, pazite nase, ostanite zdravi, življenje pa naj bo do vas prizanesljivo, dobrotljivo
in naj vam nameni še veliko lepega. Srečno!
Vaša razredničarka
Olga Arnuš

PT

Program: poklicni tečaj

Gal Finkšt
Anja Ložar
Maja Pikl
Adi Sarajlić

Razredničarka: mag. Metka Bombek

Nina Senih
Anja Slokan
Monika Volf
Renata Zajc

Dijakom PT!

»Do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje – ljubezen ga navdihuje, znanje usmerja.«
Bertrand Russell

Srečno na poti v življenje.

Vaša razredničarka
mag. Metka Bombek
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OBVESTILA
IZPITI
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti bodo v julijskem roku potekali od srede, 30. 6., do
ponedeljka, 5. 7. 2021, po razporedu, ki bo objavljen v ponedeljek, 28. 6. 2021, na oglasni deski v
prostorih šole in na spletni strani šole. Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem
roku prijaviti najkasneje do srede, 23. 6. 2021, za jesenski rok pa do ponedeljka, 5. 7. 2021.

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od ponedeljka, 16. 8., do
petka, 20. 8. 2021. Točen razpored bo objavljen v sredo, 11. 8. 2021, na oglasni deski v prostorih
šole in na spletni strani šole.

ZAKLJUČNI IZPIT
Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 17. 6. 2021. V
jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v torek, 24. 8. 2021. Razpored zaključnih izpitov bo
objavljen v petek, 20. 8. 2021, na oglasni deski v prostorih šole.

POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v sredo, 7. 7. 2021, v prostorih šole. Prijave na
poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od torka, 24. 8. 2021, dalje, je potrebno oddati do
četrtka, 8. 7. 2021. Do sobote, 14. 8. 2021, je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.

SPLOŠNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 12. 7. 2021, v prostorih šole. Prijave
na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od ponedeljka, 24. 8. 2020, dalje, je potrebno
oddati do torka, 13. 7. 2021. Do sobote, 14. 8. 2021, je možna poznejša prijava iz upravičenih
razlogov.
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OSTALA OBVESTILA

Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v petek, 21. 5. 2021.

Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v četrtek, 24. 6. 2021, po razporedu, objavljenem na
oglasni deski šole.

Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v ponedeljek, 5. 7. 2021. Ta
dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisovali v višji letnik.

Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času od 19. 7. do 9. 8.
2021.
Pričetek pouka v šolskem letu 2021/2022 bo v sredo, 1. 9. 2021, ob 8. uri.

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Kosovelova ulica 4
3000 Celje

Telefon: 03/54 82 930
03/ 62 00 200
Telefax: 03 54 41 645

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE

http: //www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje
http://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola
http://dijaki.escelje.si – dijaški splet
http://cups.escelje.si/ – CUPS

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
http://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola
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