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Dragi bralci in bralke,  

pred vami je šolsko glasilo Prelom, ki ponuja vpogled v pestro do-

gajanje na naši šoli. Kot šola ambasadorka Evropskega parla-

menta smo dijake ambasadorje poslali na obisk Evropskega par-

lamenta v Strasbourg, odprava Mepi je poskrbela za avanturistič-

no doživetje »Zasavskih lenuob« in »Štiriperesnih deteljic«, se v 

sklopu projektnih dni udeleževali različnih zanimivih in poučnih 

delavnic, se družili na taboru na Debelem Rtiču in v Radencih, 

bogatili izkušnje na enomesečnem poklicnem usposabljanju v Mi-

lanu, gostili zanimive goste in še bi lahko naštevali. 

Dijaki Srednje šole Zagorje pa so poskrbeli tudi za veliko odličnih 

dosežkov. Na tekmovanju Gostinsko turističnega zbora Slovenije 

so dijaki dosegli odlično bronasto priznanje, zmagali na državnem 

tekmovanju iz prve pomoči ter osvojili nagrade za inovativne ideje 

na Start up vikendu. 

Vabljeni k prebiranju prispevkov o dogodivščinah, uspehih in za-

nimivih dogajanjih na naši šoli. 

Anja Hamer, prof.  
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V šolskem letu 2016/2017 je na-

ša šola postala Šola ambasador-

ka Evropskega parlamenta. Pro-

gram, ki ga vodi Informacijska 

pisarna Evropskega parlamenta, 

je namenjen srednjim in poklic-

nim šolam v Sloveniji. Predvsem 

je namenjen dvigovanju zaveda-

nja mladih o Evropi in evropski 

parlamentarni demokraciji, da bi 

si pridobili aktivno znanje o 

Evropski uniji (EU), zlasti o 

Evropskem parlamentu. Poleg 

poučevanja dejstev o Evropski 

uniji vključuje tudi pridobivanje 

izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer, kaj pomeni EU v 

vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa 

taka, kot si jo želimo. Dijaki in mentorici, ki smo sodelovali v tem 

programu, smo uspešno opravili svoje naloge in dobili naziv amba-

sadorji EU. Srednja šola Zagorje pa je dobila naziv Šola ambasa-

dorka Evropskega parlamenta. 

V četrtek, 26. 10. 2017, ponoči smo se dijaki, ki smo postali amba-

sadorji: Maja Drnovšek, Žan Strnišnik, Jan Simončič z mentorico 

mag. Marušo Kolar, odpravili na obisk Evropskega parlamenta v 

Strasbourgu, ki je bil nagrada za kreativno in plodno delo v progra-

mu Šola ambasadorka. Tam smo se vključili v delovanje Evrošole.  

V okviru Evrošole smo dijaki iz celotne EU za en dan zavzeli ple-

narno dvorano v parlamentu. V svoje roke smo prevzeli odločitve, 
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ki jih sprejemajo EU po-

slanci, ter spoznali, kako 

poteka oblikovanje stališč 

in odločitev o aktualnih 

temah, ki določajo naš 

vsakdan. Izmenjevali smo 

mnenja o temah evropske 

prihodnosti: okolje in ob-

novljivi viri energije, var-

nost in človekove pravice, pomoč v razvoju, bodočnost Evrope, mi-

gracije in integracijska politika ter zaposljivost mladih. Seznanili 

smo se tudi  z načinom delovanja parlamentarne demokracije, nje-

nimi prednostmi in omejitvami, sprejemali druga mnenja in se dru-

žili z mladimi iz vse Evrope. Po dolgem dnevu je sledil še ogled 

mestnega središča Strasbourga do večera. Vsem je bil obisk zelo 

všeč in žal bi nam bilo, če se študijskega obiska ne bi udeležili, saj 

je bil enkraten in nepozaben.  

Maja Drnovšek, 4. c  

 

Bilo je zaspano, deževno petkovo jutro, ko se je pričela srebrna 

Mepi odprava Zasavskih lenuob v jesensko Posočje. Cilj odprave, 

v katero sta bili vključeni Srednja šola Zagorje in STPŠ Trbovlje, je 

bil popolnoma jasen – prehoditi 50 kilometrov dolgo Soško pot in 

raziskati mostove ter kulturno dediščino ob smaragdni reki. Verjet-

no je bilo tudi vreme načrtovano, saj je v trenutku, ko so MEPI-jevci 

prispeli v Kobarid, posijalo sonce. Prvi korak v epsko odpravo je bil 

narejen z vstopom v Kobariški muzej, kjer si je ekipa treh fantov in 

dekleta ogledala pripoved o soški fronti, gorskem bojevanju v Julij-

skih Alpah in 12. soški bitki. Dan se s tem niti približno ni zaključil, 
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saj je srebrnike čakal prvi del Soške poti, zabavno prečkanje vise-

čih mostov in izgubljanje očal, ki so se kasneje našla na dnu na-

hrbtnika. Odpravo Blaža Strgarška, Nastje Planinc, Marka Hudo-

malja in Mihe Krajnca sta budno spremljala mentorja Suzana Mikelj 

iz Srednje šole Zagorje in Vasja Markič iz STPŠ Trbovlje, ki sta se 

vsake toliko časa podala na pot MEPI-jevcev in preizkušala svoje 

zasledovalne spretnosti. Pustimo ju v prepričanju, da jima je uspe-

lo. Prvi del poti se je zaključil v Srpenici, kjer je ekipa prenočila. 

Drugi dan odprave je bil s svojimi 24 kilometri hkrati tudi najdaljši. 

Sledilo je še več mostov, še več razgledov in pisane narave ter 
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preizkušanje lastne volje. S prihodom v kamp Jelinc se je dan za-

ključil, verjetno sta k izboljšanju morale pripomogla tudi pečen 

krompir in hrenovke. Po dveh dnevih hoje in raziskovanja je bil cilj 

MEPI ekipe še vedno popolnoma jasen. Koča pri izviru Soče je 

bila oddaljena malo več kot deset kilometrov, kar pa naših fantov 

in dekleta ni ustavilo. Čokolešnik za zajtrk, še zadnje gretje pri 

ognjišču v kampu in odpra-

va je šla naprej. »Gremo do 

konca,« se je glasil slogan 

srebrnikov. Rečeno – storje-

no. Zmaga je bila sladka. 

Srebrniki so prispeli do Ko-

če pri izviru Soče. Dodaten 

preizkus pa je sledil čisto na 

koncu, ko je morala ekipa 

po strmi poti plezati do izvi-

ra, a je bil trud v celoti po-

plačan z izjemnim razgle-

dom. Tretji in s tem tudi 

zadnji dan je bil torej več kot 

uspešen, razgibana pot je 

povzročila nekaj utrujenosti in težkih nog, a volje ni primanjkovalo. 

MEPI ekipa je dokazala, da zmore! Kombinacija Srednje šole Za-

gorje in STPŠ Trbovlje se je zopet izkazala za uspešno. Uradno 

srebrni, za nas pa zlati. Ponos in pridobljene izkušnje bodo še dol-

go bodrile ekipo Zasavskih lenuob.  

Suzana Mikelj, prof.  
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Štiriperesna deteljica se je ponov-

no odločila, da osvoji enega izmed 

mnogih zasavskih vrhov. Naša 24-

kilometrska odprava se je začela 

20. oktobra ob 10.00 pri stadionu v 

Hrastniku in končala naslednji dan 

v Rimskih Toplicah. Tokrat smo 

osvojili Planinski dom v Gorah, ki 

leži na nadmorski višini 762 m in 

nam zagotavlja enega izmed naj-

lepših razgledov v naših krajih. S te 

točke smo si ogledali okoliško hri-

bovje. Ker je bilo vreme na naši 

strani, smo lahko celo videli radeški 

most in dolino reke Save. V Gorah 

smo si postavili tabor, skuhali prvi 

topli obrok in začeli s sestavljanjem 

šotora, pri čemer se je kasneje izka-

zalo, da je bil poškodovan, zato smo 

dobili dovoljenje, da prespimo v 

toplem planinskem domu. Lahko re-

čemo, da je bila sreča v nesreči, saj 

je bilo tisto noč res mrzlo in pihal je 

zelo močan veter. Ko so naše noge 

dobile zaslužen odmor, se je začel 

drugi del odprave. Zbudili smo se v 

hladno, ampak sončno jutro. Za zaj-

trk smo pojedli čokolino in nato zače-
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li s pospravljanjem tabora. Od tu je pot potekala le še navzdol v 

dolino. Ustavljali smo se v vaseh na poti do Rimskih Toplic, kjer 

smo si privoščili prigrizek in si natočili vodo. Po desetih kilometrih, 

po številnih zgrešenih neoznačenih poteh in nekaj zgrešenih klicih 

profesorice smo le prispeli na zadnjo točko, kjer smo si ogledali 

Aškerčevo domačijo in termalni park zdravilišča v Rimskih Topli-

cah. Odprava je omogočila, da smo se člani skupine Štiriperesne 

deteljice prijateljsko povezali med seboj, saj smo imeli časa na pre-

tek in tem za pogovor nikoli ni zmanjkalo. Dokumentirali smo celot-

no dogajanje skozi odpravo, največ prostora na naših telefonih pa 

so sigurno zavzele slike hišnih ljubljenčkov, ki smo jih srečali na 

poti. Vsi se strinjamo, da nihče ne bo pozabil te izkušnje iz srednje-

šolskih let. 

Aljana Smajlović, 3. a  
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V Srednji šoli Zagorje smo se pripravljali na tekmovanje gostinsko 

turističnega zbora Slovenije, ki je potekal v Kranjski Gori, 18. 9. 

2017. Priprave so potekate v kuhinji, kakor tudi v strežbi. Naši uči-

telji so se trudili, da so nas pripravili na tekmovanje.  

Učitelj Andrej Naglav je izbral ekipo iz svojega razreda: Nensi Med-

vešek, Ivano Kalem in Lauro Kajtno. Ekipa je začela vaditi teden 

dni pred tekmovanjem. »Odrezali« so se odlično - prinesli so srebr-

no priznanje. Tekmovalke so predstavljale penino, mešale kratko 

brezalkoholno pijačo na osnovi fante, izdelovale jesenski krožnik in 

s končno atrakcijo tekočim dušikom navdušile komisijo. Tudi v ku-
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hinji smo vadili s pomočjo učiteljice Mojce Omahne. Tekmovalci 

smo bili Viktorija Zupanc, Žan Strnišnik in Gašper Jesih. Z dodela-

nimi okusi smo presenetili vse. Dosegli smo odlično bronasto pri-

znanje. 

Na tekmovanju Gostinsko 

turističnega zbora Sloveni-

je je bilo zelo poučno in 

zanimivo, drugo leto pa 

upamo na še boljše rezul-

tate. 

 

 

Žan Strnišnik, 5. d  

 

Dijakinja 3. a, Aljana Smajlović, je na 

državnem tekmovanju iz sladkorne 

bolezni, ki je potekalo v Domžalah, 

prejela zlato priznanje in s tem poka-

zala izjemno znanje iz omenjenega 

področja. Iskrene čestitke!  

 

 

 

 

Janja Rebolj, učiteljica praktičnih predmetov  
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Vse se je pričelo 13. 9. 2017 ob 13.30 uri, ko smo se odpravili proti 

Slovenski Bistrici v Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Ko smo pri-

speli, so nam razdelili identifikacijske kartice ter nam dali blazine 

za spanje.  

Ko smo odložili prtljago, smo 

se odpravili v predavalnico, 

kjer so nam predstavili potek 

vikenda. Na hitro smo pred-

stavili svoje ideje in že se je 

začel Start up vikend. Sledilo 

je glasovanje za najboljše 

ideje in porazdelitev v ekipe. 

Dodelili so nam mentorje, ki 

so nam pomagali razviti ideje. 

Mi smo dobili mentorico Lau-

ro, ki nas je usmerjala na pra-

vo pot pri naši ideji TermoGo 

(termogrelnik). Vsi udeleženci 

smo vložili veliko truda - od 

samega povpraševanja po 

izdelku, če že obstaja, za ka-

tero ciljno skupino gre, zakaj 

je to dobro in na koncu tudi 

sama prodaja (kje bi naš iz-

delek prodajali). Spanca je 

bilo zelo malo, saj smo imeli 

veliko motivacije in volje. Naslednji dan smo po odličnem zajtrku, ki 

nam je dal zadosti energije, idejo speljali do konca in jo predstavili 

pred komisijo ter drugimi udeleženci vikenda. Bili smo tako uspe-

šni, da smo osvojili kar tri nagrade od petih, in sicer za Najboljši 
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pitch (Vanja, Andrejka), za Naj družbeno koristno idejo (Rebeka, 

Samanta, Katja in Blaž) in za Naj produkt (Semir). Vikenda so se 

udeležili dijaki Rebeka, Samanta, Katja, Semir, Vanja, Leila, An-

drejka, Aljana, Sebastijan, Jan in profesorici Nina Vučilovski ter 

Azra Fazlić. 

Naučili smo se, kako razviti idejo in jo ponuditi svetu, kako nasto-

pati in da ima vsak podvig  vzpone ter padce, ki nas ne smejo po-

treti, da bi odnehali. Treba je vztrajati, čeprav vemo, da včasih ne 

bo vse tako, kot smo si zamislili. Imeli smo se zelo dobro. 

Samanta Hucman, Rebeka Smrekar in Katja Drnovšek, 4. c  
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V oktobru smo v Srednji šoli Zagorje poskrbeli za veliko zanimivih, 

poučnih in na drugačen način predstavljenih vsebin. V tridnevnih 

aktivnostih so dijaki imeli priložnost ustvarjati, spoznavati, se druži-

ti in širiti obzorja. 

Dijaki nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja so se prvi dan 

udeležili ekskurzije v Rogaško Slatino, kjer so si ogledali Steklarno 

Rogaška, Drogo Kolinska in Afrodito. Dijaki PTI programa so odšli 

na ekskurzijo v Klinični center, kjer so si ogledali velikansko kuhi-

njo, ki pripravlja obroke za bolnike, in proizvodnjo piva v Pivovarni 

Union. Sledile so delavnice na temo Prisluhni mi v Narodni galeriji 

Ljubljana. Dijaki prvih letnikov programa zdravstvene nege pa so 

se odpeljali na Primorsko. 

V šoli so si dijaki na temo strahu ogledali slovenski film Strahovi. 

Kasneje je sledil pogovor z režiserjem filma in sogovornikom Sa-

merjem Arkawi, beguncem iz Sirije, ki v Sloveniji deluje kot aktivist 

ozaveščanja proti nestrpnosti. Dijaki so pogovor z zanimanjem po-

slušali in pripravili vprašanja. Na delavnicah se je tema strahu raz-

širila tudi na anksioznost in fobije, sproščanje in meditiranje. 

Ker  še vedno sodelujemo v 

projektu Odgovorno s hrano, 

smo za projektni teden pri-

pravili tudi številne delavnice 

na temo o pomarančnem so-

ku. Dijaki so si prvo uro z 

razrednikom ogledali film 

Zgodba o pomarančnem so-

ku, nato je sledila delavnica 

Zobna erozija. 

Je kozarec svežega pomarančnega soka odličen začetek dneva? 

Ta okusna pijača je priljubljena povsod po svetu. V dokumentar-
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nem filmu Meriem Lay se postavlja vprašanje: »Ali se za televizij-

skimi oglasi, ki prikazujejo pridelovalce, kako dobesedno poljub-

ljajo svoje, od sonca ožarjene pomaranče, ne skriva bolj »kisla« 

resničnost?« Film se osredotoča na vprašanje zdravja, prakse 

ročnega dela, intenzivnega kmetijstva in uporabo pesticidov v pro-

izvodnji. Zaradi tega so se vse delavnice navezovale na vsebino 

filma: okrogla pomaranča, peklenska pomaranča, strip: pomaran-

ča, določanje C-vitamina v soku ene pomaranče, resnično oglaše-

vanje ali zavajanje, od pomaranče do pomarančnega soka, pod-

nebne spremembe, antioksidanti in pomarančni sok, (de)hidracija 

v športu, zaljubljen v tri oranže, sok ali sladkana voda, trajnostna 

potrošnja, pot pomaranč v trgovine, pomarančni sok v mešanih 

pijačah, izdelava in aranžiranje naravne kozmetike ter pravična 

trgovina. 

 

 

 

 

 

 

 

Stana Kovač Hace, prof. in Anja Hamer, prof.  
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V četrtek, 5. 10. 2017, smo se dijaki 4. a in 4. b  v spremstvu raz-

redničark in profesorice Rebolj ter profesorja Berganta odpravili 

na Debeli rtič. Na poti smo se ustavili v Piranu, kjer smo si ogle-

dali akvarij, v katerem je predstavljen živahen podvodni svet Ja-

dranskega morja. 

Naslednja postojanka je bil mladinski center na Debelem rtiču. 

Skupina najpogumnejših dijakov se je takoj odpravila do obale, 

kjer so dobili kajake in vesla. Vsi so bili veseli in polni adrenalina, 

dokler ni  v morje ”padel” prvi borec, kmalu za tem pa še nekaj 

ostalih. Težke čolne so junaško privlekli do obale in jih z nasme-

hom na obrazu izvlekli iz vode. Pri tem so utrpeli nekaj manjših 

poškodb, a pravijo, da je bilo kljub temu zanimivo. 
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Tudi ženski del ekipe je bil dovolj pogumen za ta izziv, vendar je 

bilo morje prenevarno, zato smo se odločile le za hiter skok v mrz-

lo morje, potem pa pod topel tuš. Sledilo je kosilo, nekaj prostega 

časa, nato pa smo imeli krajše predavanje o potapljanju in reševa-

nju iz vode. Vsaki teoriji pa sledi praksa, zato smo se vsi, ki smo to 

hoteli, tudi preizkusili v veščinah potapljanja in reševanja. Ker smo 

imeli na programu še nekaj drugih delavnic, je to potekalo zelo hi-

tro. Seveda morja še ni bilo zadosti, zato smo se iz bazena še en-

krat odpravili do obale. Ker nas je voda malce izčrpala, je sledila 

malica, po malici pa smo imeli predstavitev homeopatije. Ko smo s 
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tem zaključili, si je vsak sam izdelal homeopatsko zdravilo, ki naj 

bi delovalo proti smradu nog. Po večerji smo se odpravili k skav-

tom, kjer smo imeli taborni ogenj. Pekli smo jabolka ter banane s 

čokolado, peli in se smejali ob različnih igrah, ki so nam jih pripra-

vili. Naslednje jutro, po zajtrku, smo se peš odpravili do Ankarana, 

kjer smo se vkrcali na ladjico, ki nas je pripeljala do Kopra. Nato 

smo pot nadaljevali z avtobusom do Izole, kjer smo si ogledali vi-

soko šolo za zdravstvo. Izvedeli smo, kako poteka študij, si ogle-

dali laboratorij in nekaj specialnih učilnic. Po kosilu smo Primorski 

dali slovo in se vsi veseli, polni novih dogodivščin in zadovoljni od-

pravili proti domu. 

Kaja Imperl, 4. a  

 

Dijaki 2. in 3. letnikov zdravstvene nege smo se v septembru od-

pravili na tabor v Radence ob Kolpi. 

Ustavili smo se že na poti, v Višnji Gori, kjer smo obiskali priprav-

ljalni terapevtski center za zdravljenje odvisnosti. 

Spoznali smo dva odvisnika, ki sta nam na razumljiv način poveda-

la svoji življenjski zgodbi o odvisnosti od alkohola in prepovedanih 

drog. Zgodbi sta se nas močno dotaknili. 

Popoldne smo obiskali tovarno 

Krka v Novem mestu, kjer smo 

si ogledali proizvodnjo zdravil. 

Pot smo nadaljevali proti Ra-

dencem, kjer smo se namestili 

v sobe CŠOD-ja. 

V prvem dnevu smo spoznali 

okolico in se družili ob  šport-
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nih igrah. Naslednji dan smo začel z aktivnimi športnimi dejavnost-

mi: plezanje po umetni steni, lokostrelstvo in sprehodom po dežju. 

Uživali smo celo v skakanju po lužah. 

Ker smo bili na območju Bele krajine, so nam v domu predstavili 

njihovo kulturo in običaje. Preizkusili smo se v peki belokranjske 

pogače in v belokranjskem plesu. 

Zvečer se nam je pridružil še en ozdravljen odvisnik, ki nam je zelo 

čustveno opisal svojo temno zgodbo o drogah. Dijaki smo bili ob 

njegovi zgodbi pretreseni in zamišljeni. 

Zadnji dan smo se nekateri odločili, da se bomo preizkusili v paint-

ballu. 

Čakala nas je še ena naloga, in sicer orientacija po vasi, kjer smo 

se naučili marsikaj novega in zanimivega o ekologiji. 

Upamo, da se tudi drugo leto odpravimo na kakšen zanimiv tabor. 

Jan Simončič, 3. b  
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V okviru pouka državljanske vzgoje so nas obiskali Klemen Žu-

mer, vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta, Nina 

Baje, vodja mednarodnih programov v Mladinskem centru Zagorje, 

Eduardo Lopes Siles, Nives Felić iz zavoda Nefiks ter Maja Dević, 

ki je vodila pogovor. Predstavili so nam možnosti, ki jih Evropska 

unija ponuja mladim, kako potekajo izmenjave v mladinskih cen-

trih, kako si najhitreje poiščemo zaposlitev ter nas spodbudili k 

uporabi spletnih načinov iskanja zaposlitve. Gostje so bili odprti za 

vprašanja dijakov ter so nanje z veseljem odgovorili. Delavnica je 

bila zelo pestra in poučna, saj nam predstavljene vsebine še niso 

tako blizu. Dobili smo tudi različne zloženke s pomembnimi infor-

macijami. Na koncu je sledila tudi pogostitev in sproščen pogovor 

z gosti. 

Monika Nikolić, 3. a  
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V začetku septembra smo dijaki Srednje šole Zagorje odšli na 

opravljanje Erasmusove enomesečne prakse v Milano. Odpotova-

lo je 17 dijakov gastronomsko/hotelirske in zdravstvene smeri. 

Seveda nismo šli sami, ampak v spremstvu profesoric, ki so se 

menjale na štirinajst dni. Vmes so nas »počastile« tudi s kakšno 

sladico. Stanovali smo v hostlu Piero Rotta. Usposabljanje ni bilo 

namenjeno samo delu, ampak tudi spoznavanju tuje kulture in je-

zika. 

Štirje dijaki gastronomije smo svoje 

znanje pridobivali v restavraciji Papa 

Francesco, dva dijaka sta svoja sladka 

obzorja širila v čokoladnici Cioccolati 

Italiani, dva pa sta delala v modernem 

hostlu Madama. 

Zdravstveniki pa smo bili razdeljeni na 

tri delovišča, in sicer R.S.A. Ornato, 

R.S.A. Quarenghi ter R.S.A. Baroni. 

Naučili smo se delati po italijanskih 

standardih in izvedeli več o njihovem 

šolanju ter kako priti do tega poklica. 

Seveda pa nismo samo delali, ampak smo se tudi zabavali in si 

ogledali znamenitosti Milana. Obiskali smo galerijo, grad in zna-

menito milansko katedralo. Praznili smo tudi naše denarnice v 

raznovrstnih trgovinah znanih tujih znamk. Proste vikende smo 

preživljali skupaj. V mesecu dni smo se naučili tudi nekaj italijan-

ščine, tako strokovne kot pogovorne. Metro smo usvojili zelo hitro 

in nam ni povzročal težav, zato smo z lahkoto odkrivali vse kotič-

ke mesta. Sklenili smo tudi nova prijateljstva, ki jih prej mogoče 
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vsi nismo imeli, saj je mesec dni bivanja z ostalimi kar dolgo ob-

dobje. Stkale so se tudi nove ljubezenske vezi. Gledali smo fil-

me, se sproščali, kuhali, 

igrali nogomet ... Verjemi-

te, da nam dolgčas ni bilo 

nikoli! V mesecu septem-

bru smo praznovali tudi 

rojstni dan enega od zdrav-

stvenikov, zato sta mu gas-

tronoma za presenečenje 

spekla torto! Navijali pa 

smo tudi za naše košar-

kaše v finalu prvenstva FI-

BA. Pridružila sta se nam 

tudi Španec in Avstralec, ki sta prav tako glasno navijala za naše 

šampione! 

Enomesečno strokovno usposabljanje nam bo ostalo v spominu, 

saj predstavlja svojevrstno izkušnjo. Prepričani smo, da smo 

svoje delovne izkušnje neprecenljivo obogatili. 

Tajda Železnik, 4. a, Lana Ravnikar Žibert, 4. b, Laura Viktorija 

Kurnik, 4. a, Alain Hribar, 4. a in Žan Strnišnik, 5. d  
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Dijaki prvih letnikov, 1. e, 1. c in 1. d oddelka, pri urah angleščine 

pridno utrjujejo slovnične čase. Da pa slovnica ni preveč suhopar-

na, smo jo malenkost popestrili. Utrjevanje opisnega sedanjika 

smo združili s svojimi najljubšimi fotografijami. Dijaki so poiskali 

slike, ki so jim všeč in povedo nekaj o njih. K uri angleščine smo 

povabili tudi razredničarke, Marušo Kolar, prof., Karmen Tofolini, 

prof. in Karmen Pevec, prof., ki so se povabilu z veseljem odzvale. 

S tem smo poskrbeli, da so tudi razredničarke izvedele kaj novega 

o svojih dijakih. Ura je potekala sproščeno, sedeli smo v krogu in 

opisovali svoje slike. Spoznali smo veliko hišnih ljubljenčkov, naj-

boljših prijateljev, družino, hobije in interese. Dijaki so se ob opiso-

vanju slik trudili, da so uporabljali opisni sedanjik, in se zabavali. 

Uro smo nadaljevali s predstavitvijo fotografij, ki nosijo zanimive 

zgodbe, in tako z lepimi mislimi zaključili uro. 

Anja Hamer, prof.  
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Oktober je čas, ko se ljudje ozaveščamo o raku na dojki. Ker pa 

mladi zelo radi poslušamo življenjske zgodbe, sem se odločil, da 

dijakom predstavim Jano Kotesko. Jana je slovenska manekenka, 

blogerka, voditeljica, notranja oblikovalka ter neverjetna borka.  

Pri predmetu domovinska 

vzgoja smo si dijaki izbrali 

naslov in sam sem izbral 

mediji. Odločil sem se, da 

bom k uri povabil svojo soro-

dnico, Jano Kotesko. Ker je 

Jana prebolela raka na dojki, 

sem se udeležil prireditve 

organizacije Evropa Donna, 

ki je 1. oktobra začela svojo 

kampanjo ozaveščanja. Po 

prireditvi sva se z Jano po-

govorila o najinem intervjuju. 

Po dolgem klepetu sva se 

dogovorila za datum in uro 

obiska v naši šoli. Že zgodaj 

zjutraj so se pričele priprave 

na njen prihod. Dogovorila 

sva se, naj v šolo pride malce prej, saj jo bo sprejela naša psiholo-

ginja, Suzana Mikelj. Ob prihodu v šolo smo jo toplo sprejeli in ji 

ponudili njen najljubši čaj. Jano sem predstavil naši profesorici in 

psihologinji. Ko so bili vsi zbrani, sem jo povabil, naj se nam pri-

druži v učilnici. Jana je s seboj prinesla roza pentlje, ki so zaščitni 

znak bolezni raka na dojki. Dijaki smo si jih z veseljem pripeli. Na-

jin pogovor je potekal sproščeno in zanimivo. Z nami je delila svojo 
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zgodbo in nas motivirala, naj nikoli ne obupamo. V pogovoru sva 

govorila o njenem življenju na modnih brveh, o soustvarjanju s 

Sportino group (MARX). Veliko nam je zaupala o svoji bolezni in 

kako se je spopadla z njo. Pred dijaki je govorila brez zadržkov in 

odgovorila na vsa vprašanja. Tudi praktično nam je pokazala, ka-

ko si moramo pregledovati dojke, in nam razložila, kako najhitreje 

odkrijemo kakšno spremembo. Dijaki so prejeli kartončke, na ka-

terih je naslov za mobilno aplikacijo »BREAST TEST«. Nad nje-

nim obiskom so bili vsi zelo presenečeni in navdušeni, od kje čr-

pa toliko pozitive. Po končanem intervjuju sva se pogovarjala 

skupaj s profesorji in izmenjali smo mnenja. V znak hvaležnosti 

smo ji poklonili darilo. Priznala je, da je v naši družbi uživala in da 

se nam pridruži še kdaj.  

Ta pogovor je bil zelo poučen in marsikdo se je zamislil ob njenih 
besedah. 

Jan Simončič, 3. b  

 

Ena izmed aktivnosti, ki je postala že naša stalna praksa, je sode-

lovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Zagorje ob Savi in 

vsakoletna udeležba naših dijakov na regijskih preverjanjih ekip 

prve pomoči. 

V vseh letih obstoja naše šole smo tekmovanje omogočili že petim 

skupinam dijakov, ki so skupno osvojili eno srebrno in tri zlata pri-

znanja na regijskih tekmovanjih ter se trikrat udeležili državnega 

tekmovanja.  

Naši lanskoletni maturantje so voljo, vztrajnost in željo po izpolnitvi 
zastavljenih ciljev ponesli naprej ter letos, 7. oktobra, v Kobaridu 
osvojili prvo mesto na 23. državnem preverjanju ekip prve pomoči. 

 



 

PRELOM 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Mazij, prof.  

 

V sredo, 25. 10. 2017, smo si dijaki 2. b oddelka pri razredni uri v 

okviru projektnega tedna z razredničarko ogledali film Zgodba o 

pomarančnem soku. Po ogledu filma smo izvedli eksperiment in 

ugotovili, da pomarančni sok, tako kot vsa kisla živila, povzroča 

zobno erozijo. V coca-colo, pomarančni sok in alkoholni kis smo 

dali kredo, ki naj bi predstavljala naše zobe. V tekočini smo jih 

pustili 30 minut, nato pa smo ugotavljali spremembe na kredah.    

Nazadnje smo se razdelili v skupine, naša naloga je bila, da dolo-

čimo količino C-vitamina v 1 ml pomarančnega soka.  

Patricia Letic, 2. b 
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Dijaki prvega letnika nižjega poklicnega izobraževanja so uro an-

gleščine združili s koristnim delom in tako poskrbeli za čisto okolico 

naše šole. Razdelili so se v skupine in poprijeli za delo. Da pa so 

se zraven še kaj naučili, so ponovili angleške izraze za osnovne 

pripomočke in orodja. Rdeča nit se je nadaljevala tudi naslednjo 

uro v učilnici, kjer so diijaki temo čiščenja okolice razširili s hišnimi 

opravili.  

Anja Hamer, prof.  
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Likovni izdelek je grafika, izdelana v tehniki enobarvnega linore-

za. Tema grafike je bila svobodna. 

Likovni izdelek je risba s flomastrom. Naloga je bila izdelava ab-

straktne črtne kompozicije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Stariha, 2. d        Sinan Čajić, 1. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara Češarek, 2. a        Vesna Bučar, 2. a 

Samo Šiles, prof.  
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Dijaki prvega letnika 

nižjega poklicnega izo-

braževanja smo se z 

veseljem lotili urejanja 

okolice šole. Najprej 

smo očistili površino, 

nato smo jo prekrili z 

novo zemljo, ki smo jo 

enakomerno porazde-

lili. Uredili smo še rob 

okrasne grede in do-

dali kamenje. Da smo delo opravili vestno, sta nam pomagala raz-

redničarka in gospod hišnik. S sošolci smo se ob delu zabavali in 

na koristen način družili. Z veseljem bomo še naprej skrbeli za oko-

lico šole, saj radi prihajamo v urejeno okolje. 

Domen Jančar, Bogdan Đurica, Rok Pribanič, 1. e 
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Varstveno delovni center 
Zagorje je v nedeljo, 1. ok-
tobra, organiziral že 6. tek 
in hojo za upanje, z name-
nom, ozaveščanja in boja 
proti raku dojk. Na prireditvi 
v zagorskem športno rekre-
acijskem središču Evropark 
je sodelovalo šest dijakov 
3. letnika: Eva Krajšić, Da-
mir Husić, Leila Huremkić, 
Pia Žalar, Lana Hace in 
Đenana Mejrić. Merili so 

krvni sladkor, krvni tlak ter ozaveščali ženske o zgodnjih spremem-
bah na dojkah s pomočjo modela dojk. Prijetno jesensko popoldne 
smo izkoristili tudi za druženje in navezovanje novih poznanstev. 

Janja Rebolj, učiteljica praktičnih predmetov 
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Naše dijakinje so se v začetku oktobra udeležile področnega roko-

metnega tekmovanja v Celju. Ekipo so sestavljale naslednje dijaki-

nje: Zala Drnovšek, Anesa Mujezinović, Tia Tomažič, Vanja Stano-

jević, Lana Hace, Sabina Kozarac, Leila Huremkić, Neža Skrinjar, 

Leila Avdić in Urša Lunder. Mešana ekipa bivših, aktivnih rokome-

tašic in zgolj športnih navdušenk se je na tekmovanju predstavila v 

dobri luči. Z malo več športne sreče bi se lahko uvrstila tudi v četrt-

finale. Ekipi Srednje zdravstvene šole Celje in I. gimnazije Celje sta 

bili pretrd oreh za naše dijakinje. V skupini štirih šol je naša šola na 

koncu zasedla odlično 3. mesto. Čestitke dekletom in veliko šport-

ne sreče tudi v prihodnje! 

Janja Rebolj, učiteljica praktičnih predmetov  
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 Sestavil: LuB 

 

VODORAVNO: 

1. učiteljica v SŠZ (2 besedi), 10. samoglasnik, 11. zapreka, 12. dušik,  

13. Reunion, 15. zaimek, 16. tantal, 18. priimek zgodovinarja Josipa, 

20. amper, 21. steza, 22. Župančič, 24. vrsta pisala, 25. organ za dihanje, 

26. kalij, 27. Slovenski etnografski muzej, 28. veznik, 29. tropsko drevo,  

31. zaimek, 32. enota za energijo, 33. podjetje v Novem mestu, 35. soglasnik, 

36. naklonjenost 

 

NAVPIČNO: 

1. skladnost, 2. Avstrija, 3. molibden, 4. medmet, 5. vodna žival, 6. papiga, 

7. natrij, 8. stara oznaka za jod, 9. veja biologije, 14. mesto v Ohio, ZDA,  

16. dan, 19. žival, 21. domača žival, 23. aminokislina asparagin, 24. fosfor, 

26. sadež, 29. polt, 30. del ravnine omejen s poltrakoma, 33. Rijeka, 

34. prvi del besede zebra, 37. fluor, 38. oznaka za vrsto profila.



 

Glasilo PRELOM je naslednik glasila PRELOM. 

 

ODGOVORNA UREDNICA: 

 Anja Hamer, prof. 

UREDNIŠKI ODBOR: 

 dijaki SŠZ 

 profesorji SŠZ 

LEKTORIRANJE: 

 mag. Maruša Kolar 

RAČUNALNIŠKA OBDELAVA: 

 Boštjan Krajnc 

 

 

TISK: Srednja šola Zagorje 

Število Izvodov: 400 

 

 

 

 

 

Zagorje ob Savi, november 2017 


