


 

PRELOM 2018 

Dragi bralci in bralke,  

pred vami je šolsko glasilo Prelom, ki ponuja različne literarne pri-

spevke, vpogled na pretekle dogodke, kotiček za zdravje, umetni-

ško popestritev in na koncu še zabavno križanko.  

Dijaki so se preizkušali  v pisanju pesmic in zgodb, ki vabijo k pre-

biranju različnih izpovedi, k spretnem poigravanju z besedami, k 

zanimivim prigodam in še bi lahko naštevali. 

V šoli se je v decembru in januarju veliko dogajalo, zato lahko 

prebirate o pripravah na božično-novoletne praznike, prostovolj-

stvu, predstavitvah naše šole, tekmovanju na 15. mednarodnem 

festivalu Več znanja za več turizma, praktičnem usposabljanju 

dijakov, udeležbi Startup Days 2018 in ostalih dogodkih. 

Glasilo vsebuje tudi rubriko za zdravje, kjer lahko izveste o aktiv-

nostih Minuta za zdravje in Umivanje rok ter zanimivih deset mo-

drosti za dobro počutje med ljudmi. 

Pozabili pa nismo na umetniške izdelke naših dijakov in na 

»napenjanje možganov« ob reševanju križanke in sestavljanju 

besed. 

Vljudno vabljeni k branju. 

 

Anja Hamer, prof.  
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Tvojih poljubov si želim, 

Po tvojih dotikih hrepenim, 

Srce joče mi in strah me je, 

Da sem za vedno izgubil te. 

 

V sanjah še čutim tvoj objem, 

A zjutraj imam že en problem, 

Bila si privid a lažje mi je, 

Saj vsako noč zdaj sanjam te. 

 

Rekla pa si da lahko pride kdaj dan, 

ko se spet zdrži najina dlan, 

Da me še malo rada imaš, 

In če boš sama priložnost mi daš. 

 

Potem mislil sem da se z mano igraš, 

Da tvoja ljubezen navadna je laž, 

A sem spoznal zakaj srca mi ne daš, 

Ker drugega rajši kot mene imaš. 

 

D. Z.  
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Na robu sveta smo, 

a še vedno se smejemo. 

Kakor, da bi bili slepi in gluhi 

in očitno tudi smo, 

saj samo jaz vidim in čutim, 

da je blizu strah. 

Kakor, da se je največja mora uresničila, 

in sedaj velike skale padajo z neba. 

 

Ni več smisla, 

saj niti ni več smeha, 

le tih jok se še sliši 

in sence jokajo … 

Saj bi imel upanje - pa ga ni 

in šel bi - res bi šel, 

ampak nimam kam … 

 

Luka Novak, 1. d 
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Je težko preboleti, 

včasih tudi težko imeti. 

Svojemu srcu se moraš upreti, 

pa čeprav ne moreš verjeti. 

So besede odveč, 

če si v duši boleč. 

So vsi spomini odveč 

in vsak dan moteč. 

Vse skupne poti, 

ki zdaj jih več ni. 

So razblinile se, 

kot bi sanje bile. 

Zdaj ti so trenutki, 

kot trpeči občutki. 

Vsak naj živi zato, 

da v srcu zlata, 

vreden bo. 

 

Lana Ravnikar, 4. b 
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Ljubezen je kot zgodba, 

vedno spiše novo stran, 

včasih lepa, včasih kruta sodba, 

trajajoča več let ali le en dan. 

 

V tej zgodbi teče reka neskončna, 

polna veselih trenutkov in skrbi, 

na začetku upamo, da bo sončna in 

da nas z veselim koncem razveseli. 

 

Ljubezen moraš iskati, 

a prava sama pride, 

in ko pride, ne smeš se bati 

in pustiti, da odide. 

 

Ko Amor te s puščico zadane, 

ti ni pomoči in zaljubljen si 

od pet do glave, 

vse nekaj stane, 

 

zato ljubi nazaj in si zapiši »za večno« v anale. 

 

Prava ljubezen je poleg vsega super stvar, 

večino časa srečna, včasih ima krizo, 

a je vseeno božji dar, 

nikoli ne umre in je večna. 

 

Gal Kurež, 2. b 
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Pustovanje prihaja, da pomlad privablja. 

Maske si nadenite ter zimo odženite. 

Kurenti že prihajajo, 

da nam pomagajo zimo odgnati ter pomlad priklicati. 

 

Pomlad se prebuja, ptički že pojejo, 

otroci pa veselo v šolo odhajajo. 

Ob potočku so dečki že rože nabrali, 

da deklicam bi jih darovali. 

 

Pomlad se prebuja, prebudite se tudi vi, 

ljubezen širite tako kot vsi. 

Bodite v srcu mladi kakor mi, 

kot otroci, darujte drugim tudi vi. 

 

Patricia in Eva, 2. b 
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Ko v življenju pride prepreka, 

marsikdo prehitro odneha. 

Težka je pot do uspeha, 

a tako vse skupaj poteka. 

Imeti moraš motive, 

zato da vsaka želja ne mine. 

Pomembno je, 

da verjameš vase, 

vendar se ne oziraj samo nase. 

Vse se v življenju vrne, 

zato pomoč drugim ne odvrni. 

Imej srce za vse ljudi, 

da ne boš na koncu samo ti. 

Zbrati moraš vse moči, 

da preživiš nekatere dni. 

Okoli sebe imej pozitivne ljudi, 

pa srečen boš vse dni. 

 

Lana Ravnikar 4. b 
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V torek, 30. 1. 2018, je skozi okna učilnice posijalo sonce in nas 

kar vabilo, da se zunaj naužijemo sončnih žarkov. Zato smo se z 

dijaki 4. c in 5. d odločili, da naredimo nekaj za našo dušo in telo. 

Krajšemu sprehodu po Zagorju je sledilo sproščeno ustvarjanje 

kratkih pesmic, imenovanih Elfchen. Elfchen so pesmice, sestavlje-

ne iz samo 11 besed, razdeljenih v 5 verzov. Ta zvrst pesmi se je 

prvič pojavila v Amsterdamu leta 1980, kasneje pa je bila leta 1988 

predstavljena na delavnici kreativnega pisanja nemško govorečim 

pedagogom. Oblika ter pomen posameznih besed sta določena 

vnaprej, tako da so bili dijaki pri svojih pesnitvah nekoliko usmerje-

ni. Cilj je bil spodbuditi dijake h kreativnosti ter k spoznanju, da se 

v vsakemu izmed njih lahko skriva pesnik. 

 
Nina Vučilovski, prof. 

 
 
Smernice: 

1. verz - predmet, barva, oseba, pojem 

2. verz - kaj dela/ kakšna je …? 

3. verz - kje je …? 

4. verz - tvoje osebno stališče do te osebe/stvari/pojma itd. 

5. verz - ena zaključna beseda - nekakšen povzetek povedanega 
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Liebe 

ist schön 

in unseren Herzen 

wenn wir sie leben 

Herz 

 

Nensi Medvešek, Laura        

Kajtna, Lucija Cvirn 5. d 

Rosen 

sind rot 

manchmal auch blau 

das Leben ist kurz 

Liebe 

 

Andraž Šušteršič 4. c 

Braune 

süße Schokolade 

mit Erdbeeren gefüllt 

für Kinder und Erwachsene 

Geschmack 

 

Anes Rekanović, Mateja Odla-

zek 4. c 

Grün 

sehr schön 

draußen die Natur 

ich besuche sie gern 

Entspannung 

 

Katja Drnovšek, Maja Drnovšek 

4. c 

Familie 

bedeutet Glück 

bedeutet unendliches Vertrauen 

in meinem Herz Liebe 

Ewigkeit 

 

Nina Vučilovski, prof. 
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Sedim in ti pišem, ker mi tako narekuje moje srce. Pred kratkim sva 

se spoznala. Nič ni bilo posebnega, vendar, od takrat imam v mislih 

samo tvoje igrive oči. Vedno, ko te srečam, se mi v trebuhu pojavijo 

metuljčki, ampak te ne upam ogovoriti. Verjetno si opazila, da me 

tvoj pogled vedno zelo zmede. Ne vem, ali čutiš isto kot jaz ali se 

mi nasmehneš samo zaradi vljudnosti. Tako zelo rad bi ti rekel, da 

te imam rad, da bi te rad peljal na zmenek, vendar me je sram. Mo-

goče me je strah tvoje zavrnitve. Spoznal sem, da sem prvič v živ-

ljenju zaljubljen. Vem, da pisma ne bom oddal in da mi bo žal. 

 

Nekdo, ki je vate zaljubljen 

 

 

Odločil sem se, da ti napišem to, kar čutim, ker mi je lažje zbrati 

misli v sebi, kot da ti to povem. Ko te zagledam, od sreče pozabim 

na vse besede.  

Ob tebi se počutim prečudovito, ne glede na to, kje sva in kaj poč-

neva. Na svetu je premalo listov, zvezkov, da bi vanje zlil vsa svoja 

čustva do tebe. Ni trenutka, da ne bi mislil nate, ne mine ura, niti 

minuta, da se ne bi spomnil nate. In vedno, ko pomislim nate, se mi 

ogreje srce. Vedno, ko te srečam, ti želim povedati to, kar sedaj 

zlivam na papir, a nimam poguma, saj vsaka beseda v trenutku, ko 

te vidim, zbledi. Moja čustva so divjala kot nevihta, kot žrebec, ki 

vidi svojo drago. Ne zmorem in nočem si predstavljati življenja brez 

tebe, tvojih toplih besed in mehkih dlani. Vedno, ko pogledam v 

tvoje oči, se utopim v oceanu, ki je poln biserov. Tvoje oči so kot 

iskrice najlepšega plamena. Ko te ni, trpim, ko te zagledam, se 
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vzradostim. Odkar sva se srečala, se je v meni vnel plamen, ki ne 

more ugasniti in čaka na trenutek, da zagori. Razumi besede, lju-

bim te. 

 

Z ljubeznijo, tvoj Romeo 

Ime mi je Jakson in hodim v srednjo šolo. Sem povprečen srednje-

šolec in nisem preveč priljubljen v šoli. Zadnje čase mi v šoli ne 

gre preveč dobro. Pred enim tednom se mi je zgodilo nekaj never-

jetnega. Bili smo pri mojem stricu, ki je znanstvenik, meni je bilo 

zelo dolgočasno, zato sem se odločil, da se bom razgledal po vili. 

Hodil sem po dolgih hodnikih in pred mano so stala vrata. Zelo me 

je zanimalo, kaj je za temi vrati, zato sem jih odprl. Tam so bile 

stopnice. Odločil sem se, da bom šel pogledat, kam me bodo vodi-

le. Po približno petih minutah sem prišel do konca in ugotovil, da 

sem na podstrešju. Šel sem pogledat, če je kaj zanimivega na 

podstrešju, in našel sem napravo, na kateri je z rdečim napisom 

pisalo: NE DOTIKAJ SE TEGA STIKALA. Nisem se mogel upreti 

in sem ga pritisnil. Kar naenkrat je zmanjkalo elektrike, ker je ta 

stroj porabil vso elektriko v bližini 100 metrih. Potem pa se je odpr-

la komora, vstopil sem vanjo in vrata komore so se zaprla. Ko sem 

končno prišel ven iz komore, po približno eni minuti, so se vrata 

odprla in ob meni so stali moji kloni. Najprej sem si mislil, da sa-

njam, ampak, ko sem dobro pogledal, sem na napravi prebral: NA-

PRAVA ZA KLONIRANJE. Nato sem si mislil, kam naj skrijem klo-

ne. Klone sem skril v klet, do odhoda domov. Po približno eni uri 

smo se odpravili domov. Mojim trem klonom sem rekel, naj sledijo 

avtu. Ko sem prišel domov, sem jim rekel, naj vsak vzame nekaj 

oblek in se obleče. Klone sem čez čas začel izkoriščati v svojo ko-
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rist. Pomagali so mi v šoli, doma. Ko je za to izvedel stric, jih je pri-

šel iskat in jih uničil. Sedaj živim normalno življenje, kot sem ga 

prej. 

Neimenovan avtor 

 

 

Poglej nazaj. Zamisli si trenutek, ko si nekoga užalil. Zamisli si tre-

nutek, ko si nekoga ignoriral. Zamisli si trenutek, ko nekomu nisi 

priskočil na pomoč, ko te je najbolj potreboval. Zamisli si trenutek, 

ko si nekomu uničil dan. Trenutek, ko si obrekoval nekoga, ki ga 

pravzaprav sploh ne poznaš. Kako si se počutil? Si se počutil bo-

lje? Olajšano? Si se morda počutil močnejšega? Si ponoči zaspal s 

čisto vestjo, čeprav je najbrž ta oseba zaspala v solzah?  

Vem, ni osebe, ki bi bila popolna. Tega sploh ne potrebujemo. Po-

polnost je v tem, da je ni. Vem tudi, da ni osebe, ki ne bi nosila v 

srcu ran. Vsak človek je v svojem življenju doživel izkušnjo, ki ga je 

izoblikovala kot osebo, kakršna je danes. Vendar obstajata dve vr-

sti ljudi. Tisti, ki svoje izkušnje, napake ter stres, ki ga doživljajo, 

sprejmejo in se z njim spopadejo. Iz tega naredijo dobre stvari, po-

stanejo še boljši, močnejši ter pametnejši. In tisti, ki se zaprejo va-

se, oddajajo negativno energijo in pozitivno črpajo iz drugih ljudi. 

Hranijo se z lažmi, obsojanjem, žaljenjem. Tako jim je lažje. Poza-

bijo na svoje težave, saj toliko razmišljajo o ostalih ljudeh ter njiho-

vih napakah, da ne vedo, da imajo le-te tudi sami. Oh, napake, na-

pake. Male ali velike.  

Vem, da nikoli v življenju ne bomo imeli vsi enakega razmišljanja in 

pogleda na svet. Mislim, da se tega zavedamo vsi.  

Zakaj je potrebno obsojati ljudi, ki se drugače oblačijo kot ti? Saj 

oni nosijo ta oblačila, ne nosiš jih ti. Zakaj je potrebno obsojati ne-
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koga, ki ima drugačen pogled na svet kot ti? Izmed vseh 7 milijard 

ljudi, zakaj pričakuješ, da bodo vsi razmišljali kot ti? Vsak človek je 

edinstven, svet bi bil dolgočasen, če bi bili vsi isti. Zakaj obsojaš 

nekoga, o katerem si slišal nekaj, za kar pravzaprav ne veš, ali je 

resnica ali ni?  

Naj vam povem nekaj: vsak najbolje pozna le samega sebe. Mi 

smo tisti, ki imamo vse odgovore o sebi v sebi. In nihče drug. Želim 

si, da bi se ljudje zavedali, da se vsaka dobra stvar, ki jo bodo v 

življenju naredili, sčasoma vrne. Želim si tudi, da bi se vsi zavedali 

slabih stvari, ki jih storimo, saj se tudi one vračajo. Sčasoma. 

Mislim, da smo ljudje v življenju nasploh preveč nezadovoljni, pre-

več zahtevamo. Nekdo ima dober avto. Nekdo drug, ki ima povpre-

čen avto, si želi boljšega. Nekdo, ki vozi kolo, si želi voziti avto. Ne-

kdo, ki pešači, si želi peljati kolo. Nekdo, ki nima nog, si želi le, da 

bi lahko hodil. Ko bomo začeli zares ceniti stvari, ki jih imamo, bo-

mo korak bližje stvarem, ki si jih želimo. Prej ne. Lahko bi začeli s 

tem, da cenimo samega sebe ter se spoštujemo in imamo radi. Da 

se zavedamo, da bodo v našem življenju dobri in slabi dnevi. Ver-

jemite mi, ko boste dosegli to fazo, boste imeli lepši pogled na cel 

svet. Ljubezen je najmočnejša stvar na svetu, le poiskati jo morate.  

 

Diana Bučar, 2. b 

 

 

 

V glasbeni Italiji sva se s sošolcem med praktičnim usposabljanjem 

preizkusila v petju pod tušem. Ker je bila kopalnica v našem hostlu 

zelo akustična, se izkazovanju svojega pevskega talenta nisva 

mogla upreti. Tako je na plan prišel najlepši zven slovenske glas-

be, kar ga je kdaj koli slišalo italijansko uho. A, prelep napev je 
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kmalu zmotil hišnik Pablo in naju začudeno vprašal, ali je z nama 

vse v redu. Seveda sva pritrdila in si malce v zadregi priznala, da 

najino petje v glasbeni Italiji le ni bilo tako vrhunsko. Malo za šalo, 

malo zares, enkrat bova najboljši duo nebes! 

 

Duo Italija 

 

 

 

 

Življenje je obdobje, ki se ga na začetku veselimo, nekje vmes ve-

selje prične upadati, na koncu pa nam je vedno žal, da nismo izko-

ristili vsega, kar nam je bilo dano. To smo mi, ljudje. 

Rojstvo je prvo obdobje, v katerega vstopamo, ne da bi sami odlo-

čali o tem. Starši nas popeljejo v svet in nam ga predstavijo v dobri 

luči. Kljub temu da se zavedajo, da to ni res, želijo, da bi se počuti-

li, kar se da dobro. Želijo, da življenje jemljemo kot darilo, tisto naj-

lepše. Z leti pa se začnemo postavljati na realna tla. Naenkrat vse 

belo postane prazna, velika črnina. Sonce zamenja Luna in rahel 

piš vetra postane glasen grom. Strela razjasni naš razum in v tre-

nutku se nam zdi, da starši preprosto nimajo pojma. Na poti odra-

ščanja želimo postati samostojni. Napotki naših mam in očetov so 

v popolnem nasprotju z našimi načrti za prihodnost. Pridejo trenut-

ki, ko nas nihče več ne razume. Ne vemo, na katero stran naj se 

obrnemo. Ne vemo, kam vodijo naše poti. Ne vemo niti tega, kje 

smo. Zaradi uporništva ne želimo pomoči, saj nam naša samoza-

vest tega ne dopušča. Napake se kar vrstijo. Nekateri se iz njih ne-

kaj naučijo, spet drugi pa se pomirijo z dejstvom, da vsak človek 

greši. V tem obdobju pozabimo na starše. So le nepomembne 

osebnosti naših dni. Ne vemo, da ko se mama vsako jutro zbudi, 

najprej pomisli, kaj čaka njenega otroka danes. Ne vemo, da naši 
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očetje bedijo pozno v noč, s polno glavo skrbi o tem, kje smo in če 

smo na varnem. Ne vemo, kolikokrat sta oba v skrbeh, ker se ža-

lostni zbudimo v jutro in ne želimo deliti svojih zgodb in problemov 

z njimi, ker se pretvarjamo, da zmoremo sami skozi vse to.  

Vsega tega sem se začela zavedati šele, ko se je pred kratkim moji 

prijateljici, sovrstnici življenje postavilo na glavo čez noč. V letih, ko 

na to ni bila pripravljena, niti ni pričakovala nekaj tako pretresljive-

ga. Še dan pred tem je bila dekle, na poti odraščanja, iskrena, pri-

jazna, samozavestna oseba, polna načrtov in ciljev, malce uporni-

ška, neposlušna najstnica. Kakšna najstnica, za njene pojme že 

skoraj samostojna odrasla oseba! Starši niso več igrali velike vloge 

v njenem življenju. No, ja, kmalu se je izkazalo, da temu ni tako. 

Tisti večer je, kot vsako soboto, preživela v družbi prijateljev. Ni 

vedela, koliko so očetu pomenili trenutki, preživeti z družino ob isti 

mizi. Danes teh trenutkov ne bi izpustila za nič na svetu. Če bi se 

takrat zavedala, da je bil tisti košček kruha zadnji, ki ga je zaužil, bi 

ga zaužila z njim. Ni videla, kako se je njen oče še zadnjič smejal. 

Ni vedela, da je tisti večer še zadnjič rekel svoji majhni punčki, naj 

bo previdna in naj se ima zunaj lepo. Nato pa je prišlo novo jutro. 

Zbudila se je hči, zbudili so se bratje, zbudila se je mama, oče pa 

je takrat že opazoval svojo ljubko družino od tam zgoraj. Imel jih je 

rad. Vedel je, da ga je imela tudi hči rada, čeprav je to večkrat skri-

vala v sebi. Tistega jutra se je vsem porušil svet. Ta svet, v katere-

ga so vstopili, ne da bi sami odločali o tem. Ta kruti svet, ki ga je 

samo oče lahko spremenil v čudovito pravljico. Tisti dan, čeprav 

sredi novembra, je sonce sijalo kot še nikoli prej. Hči je vedela, da 

je to oče, ki pošilja toplino v njihova srca. In takrat ji je postalo žal 

za vse trenutke, ki jih ni preživela z njim. Vse bi dala, da bi bil oče 

spet tam, med njimi. A, žal, takšno je življenje. Človek se rodi, živi 

in umre. O tem, kako živi, odloča vsak sam.  

Imej rad svojo družino in vse osebe v svojem življenju. Ne pozabi 

na njih danes, saj je lahko jutri ali pa že v naslednjem trenutku pre-

pozno. Ravno teh trenutkov, za katere nam je na koncu vedno žal, 
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se ne da vrniti in popraviti. 

Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti. Ni vprašanje, na katerega 

je treba odgovoriti. Življenje je skrivnost, ki jo je treba opazovati, se 

ji čuditi in jo okušati. (A. de Mello) 

 

*skrivna M99O* 
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Tudi letos smo se s turistično pro-

jektno nalogo preizkušali na 15. 

mednarodnem festivalu Več znanja 

za več turizma. Pripravili smo nalo-

go Mladi raziskovalci Zasavja, ka-

tere cilj je bil, predstaviti produkt, ki 

spodbuja spoznavanje naših kra-

jev, in pokazati, da niso samo 

večja mesta tista, kjer bi se lahko 

zabavali. Naš produkt je segal vse 

od moderne virtualne izkušnje do 

adrenalinskega doživetja, preizkuš-

nje risarskih sposobnosti, razvaja-

nja brbončic, novih prijateljstev in spoznavanja naših krajev na 

prav poseben pustolovski način.  

31. 1. 2018 smo na sejmu Alpe Adria predstavljali našo projektno 

nalogo. V projekt smo bile vključene štiri dijakinje zdravstvene ne-
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ge, zato smo našo stojnico popestrile z meritvami pritiska in srčne-

ga utripa, sladkorja v krvi in s posebno tehnico tudi merile telesno 

težo, vodo v telesu in mišično maso. Tekmovanje je potekalo cel 

dan, zato so organizatorji poskrbeli, da je bilo pestro. Lahko smo 

se predstavljale na odru in tako privabile čim več ljudi na našo stoj-

nico. Na koncu smo si prislužile bronasto priznanje. 

 

Albina Ljatifi, Laura Bučar, Laura Viktorija Kurnik in Sara Markovič, 

4. a 

 

 

Startup Days 2018 je potekal v 

Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Ma-

istra Kamnik od 26. 1. 2018 do 28. 

1. 2018. Iz naše šole smo se viken-

da udeležili dijaki Maja Drnovšek, 

Leila Huremkić, Vanja Stanojević in 

Semir Misimi. Združili smo se in po-

stali ekipa ter naprej pogumno raz-

vijali  svojo  poslovno idejo. Dogo-

dek se je odvijal tri dni pod vod-

stvom ustvarjalnikovih mentorjev, ki 

so nam pomagali pri vseh projektih 

tega vikenda.  

Bistveni namen tega vikenda je bil, da smo se naučili pitchanja, 

skrivnosti hitrega izdelovanja prototipov, testiranja ideje v zunanji 

okolici, pridobivanja mnenja mentorjev, pridobivanja kakovostnega 

znanja, druženje, osvojili smo veščine za podjetniško pot, dobili 

nov pogled na svet. Spznali smo, da se je naš produkt, brez nepo-
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trebnih ovir, spremenil v delujoč izdelek.  

Vsi delujoči ustvarjalci  v naši ekipi  smo motivirani in zagnani, zato 

smo se tudi udeležili Startup Days 2018. Časa za spanje ni bilo ve-

liko, saj je bil naš cilj, da v 54 urah dokončamo idejo/izdelek in za 

predstavitev pred komisijo. 

V nedeljo ob 16.00 je bila zaključna prireditev, kjer smo predstavili 

naš izdelek. Po besedah in mnenjih mentorjev ter komisije smo 

uspešna ekipa. V nas vidijo super ekipo in dobro poslovno idejo ter 

izdelek. Če želimo izpeljati vse do konca, bomo morali vložiti še 

veliko medsebojnega  truda. 

  

Maja Drnovšek, 4. c  



 

PRELOM 2018 — Pretekli dogodki 

V decembru smo dekleta, ki 

obiskujemo program trgovec, 

v okviru predmeta oblikova-

nje prodajnega prostora z 

mentorico obiskale trgovino 

Glashuta, Steklarne Hrast-

nik, z namenom, da aranžira-

mo in uredimo prostor  v 

božično novoletnem stilu. Na 

začetku smo pripravile mizo 

z  dekorativnim prtom in iz-

delale božično novoletni pogrinjek, kjer smo uporabile izdelke Ste-

klarne Hrastnik, okrasile pa z božičnimi okraski, ki smo jih predho-

dno izdelale v šoli. Ker aranžiranje zajema veliko ustvarjalne žilice, 

smo se potrudile in kozarce z božičnimi motivi postavile v ospredje, 

dodale okraske in opremile s cenovkami, ki so bile zimsko novolet-

no obarvane, nanj pa prilepile cene izdelkov. Na nasprotno stran 

smo zložile kocke, na katere smo položile že aranžirana darila. Tr-

govino smo okrasile z zavitimi škatlami, 

rdečimi prti in adventnim venčkom, na-

mesto božično novoletne jelke smo le-

sene lutke ovile z  girlandami, nanje 

obesile novoletne kroglice in okrasile še  

z utripajočimi lučkami. Trgovino smo 

aranžirale s steklenimi kroglicami,  s  

katerimi smo  predstavile zimo tako, da 

smo v stekleno kroglico vstavile storže 

in figurice, na koncu pa namesto snega 

dodale kroglice iz stiropora. Zaposleni 

so med delom poskrbeli za nas in nas 

presenetili s čajem in čokoladami.  
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Nina M., Andreja P., Klara U., Jana P., 2. c 

 

 

 

PUD smo začeli opravljati v decembru. V letošnjem letu smo se 

ekonomci in gostinci zelo potrudili pri iskanju delodajalcev. Svoje 

znanje smo utrjevali pri različnih delodajalcih: Upravna enota Za-

gorje, Hilman d. o. o., Bartec Varnost, OŠ Toneta Okrogarja, Spar 

… 

Ker so tudi gostinci napredovali na svojem področju, so se izkazo-

vali pri znanih delodajalcih: K5 Trbovlje, Tik-Tak, Gostinsko podje-

tje Trojane, OŠ Trbovlje (kuhinja), Kavarna AS, Valvazor … 

Ker smo dijaki 4. letnikov, je bilo to leto zadnje, ko je bilo praktično 

usposabljanje z delom vključeno v obvezni del učnega načrta. V 

vseh letih izobraževanja smo pridobili veliko izkušenj na svojem 

izobraževalnem področju. Seveda smo še posebej hvaležni vsem 

podjetjem, ki so nam omogočila, da smo prišli do teh izkušenj, in 

nas tudi lepo nagradila. 

 

Dijakinje 4. c, d: Mateja O., Katja D., Rebeka S., Viktorija Z.  
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V januarju se je na osnovni šoli Ivana Kavčiča Izlake odvijala pred-

stavitev srednjih šol za devetošolce. Sodelovala je tudi Srednja šo-

la Zagorje. Predstavljali smo zdravstveni program in program gas-

tronomskih in hotelskih storitev.  

Ko smo prispeli na Izlake, sva Gašper in Semir pripravila prostor 

za prezentacijo. Odločila sva se, da bova mešala koktajle in pekla 

ameriške vaflje. Dijakinje zdravstvene nege so merile krvni sladkor. 

Med prezentacijo so prihajali učenci devetih razredov ter starši. 

Nekateri so se želeli posladkati, drugi so želeli informacije o naši 

šoli.  

Čas je hitro minil in zadovoljni smo se vrnili domov.  
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Semir Misimi, Gašper Jesih, 4. d 

 

 

 

Dijaki prvih letnikov programa pomočnik v biotehniki in oskrbi so se 

v začetku decembra začeli pripravljati na praznike. Pri urah angle-

ščine so postopoma spoznavali besedišče, povezano z božičem, in 

izražanje lepih misli ob zaključku leta. Sočasno so se pri predmetu 

enostavni izdelki učili tehnik izdelovanja voščilnic. Poudarjali so na-

tančnost izdelovanja in spoznali tehniko zlatega reza. Tik pred od-

hodom na počitnice sva profesorici oba predmeta združili, dijaki pa 

so povezali usvojena znanja preteklih ur. Ob božični glasbi je vsak 

dijak izdelal svojo voščilnico, vanjo nalepil lepo misel in jo skrbno 

pospravil v pisemsko ovojnico, ponovili pa smo tudi, kam se na 

ovojnico pravilno napiše naslov prejemnika. Uro smo zaključili s 
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pomenom ročno izdelanih voščilnic in dodane osebne note. Odloči-

li sva se, da bodo dijaki svoje izdelke raznašali po šoli vsem zapo-

slenim in jim na ta način zaželeli lepe prihajajoče praznike. Ker je 

to zahtevalo veliko dela, so na pomoč priskočili dijaki drugega letni-

ka programa trgovec. S skupnimi močmi so izkazali pozornost za-

poslenim in tako na poseben način zakorakali počitnicam naproti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmen Pevec, Anja Hamer, prof.  
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11. 10. 2017 sem prvič izvajala prostovoljno delo v vrtcu, v Zagorju 

ob Savi, enota Smrkci. 

Z mentorico in profesorico Marijo Urbančič Suhadolnik sva se od-

pravili v vrtec, da me seznani z vzgojiteljicama in otroki. Tako sem 

vsak teden v sredo zjutraj od 7.00 do 7.45, opravljala prostovoljno 

delo v vrtcu. Vsak teden smo se zabavali, igrali družabne igre, kot 

so Spomin, sestavljanke ... Z deklicami sem risala in ustvarjala, 

med igranjem sem se z otroki veliko pogovarjala, saj so me kar hi-

tro vzljubili. Nekatere od deklic so mi za spomin narisale veliko ris-

bic, ki zdaj visijo na  mojem hladilniku. To je do sedaj moja najbolj-

ša in najbolj zabavna izkušnja, saj imam zelo rada otroke in si že-

lim, da se tudi sama izšolam za vzgojiteljico predšolskih otrok po 

končanem šolanju. Že vnaprej se zelo veselim opravljanja prosto-

voljnega dela v vrtcu. 

 

Tina Krstić, 2. c 

 

 

Srednja šola Zagorje je prejela priznanje in zahvalo za sodelovanje 

Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljublja-

na. Ljubljana je novembra 2017 praznovala 90-letnico organizira-

nega društvenega in strokovnega delovanja v svoji regiji. Na slav-

nostni akademiji so Srednji šoli Zagorje podelili priznanje za dolgo-

letno dobro sodelovanje.  

Društvo invalidov Zagorje, ki letos praznuje 35 let delovanja, je ob 

tej priložnosti  Srednji šoli Zagorje in dijakom programa zdravstve-
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ne nege podelilo priznanje za nesebično pomoč in sodelova-

nje.  Dijaki zdravstvene nege dejavno sodelujejo pri osveščanju in 

preventivi članov društva. Priznanje sta v imenu dijakov prevzeli 

dijakinji 4. letnika zdravstvene nege, Sara Marković in Laura Bučar. 

 

Laura Bučar, Sara Marković, 4. a 

 

 
Moje delo v DM Drogerie Markt je bilo zelo zanimivo. Prvi dan de-

lovne prakse sva bili z gospo poslovodjo dogovorjeni ob osmih zju-

traj v njeni pisarni.  

Ko sem prišla, se mi je prijazno predstavila ter me odpeljala v trgo-

vino. Tam sem spoznala ostale trgovke, ki so mi opisale svoje delo 

in razložile postopek dela, nato pa sem že jaz pričela s prakso. 

Vsak dan je bilo delo drugačno in bolj zahtevno. Sprva je bilo delo 

zelo težko, ker trgovine nisem dobro poznala, čez nekaj dni sem 
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delo že obvladala. 

Delo sem imela razporejeno na vseh pet dni v tednu. Vsako jutro 

smo preverili roke uporabe in pošto, ki jo pošljejo iz drugih poslo-

valnic. To je delo, ki ga moramo pregledati vsak dan. Dan pred do-

stavo vedno izpraznimo vse vozove z izdelki tako, da so police ve-

dno polne. Ko imaš čas, se police uredijo s pregradami in cenami. 

Urejanje stojal z ličili in parfumerijo je vedno potrebno temeljito oči-

stiti in napolniti. Pri vsakem delu moraš biti pozoren, da so vsi iz-

delki postavljeni na točno določeno mesto, da imajo vsi pravilno 

postavljeno ceno, da je vse lepo pospravljeno in urejeno v skladu s 

pravili.  

Delo, ki mi je bilo najbolj všeč, je bilo na blagajni, saj sem se vese-

lila pogovora s kupci in svetovanja pri dodatni prodaji, čeprav to 

zahteva veliko truda in potrpljenja.  

Vsa dela sem opravljala vsak dan v času delovne prakse. Delo je 

bilo zanimivo, a včasih naporno, saj moraš zelo paziti, da se slučaj-

no ne zmotiš. 

Moje izkušnje s prakso so zelo pozitivne. Zaposleni v trgovini so 

bili do mene zelo prijazni in so mi bili pripravljeni pomagati v vsa-

kem trenutku, kar je za nekoga, ki v trgovino šele pride, zelo dobro 

in spodbujajoče. Vseh pet mesecev trajanja prakse je minilo zelo 

hitro, v tem času sem pridobila veliko znanja in izkušenj, kar mi bo 

pomagalo v prihodnosti. 

 

Medina Keserović, 3. c  
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Dijakinje 4. a Lara Cesar, Žana Kajtna, Nina Kos, Amadeja Poljan 

in Ženinn Rozman Ravnikar so pripravile in izvedle prikaz pravilne-

ga umivanja rok.  

V sredo, 31. januarja 2018, so 3., 4. in 5. šolsko uro obiskale vse 

razrede na šoli in udeležence Simbioze. Dijakinje so pokazale, ka-

ko si pravilno umivamo roke, razložile pomen higiene rok ter jih iz-

zvale, da tudi sami poskusijo.  

 

Marija Urbančič Suhadolnik, prof. 

 

 

 

Odločila sem se, da vam bom v vsaki izdaji Preloma ponudila ne-

kaj branja, ki vas bo spodbudilo k razmišljanju o vašem zdravju.  

Brali boste lahko o različnih boleznih, predvsem pa o tem, kaj lah-

ko sami naredite, da ostanete zdravi. 

Res velja, da je zdravje naša velika vrednota, in dobro se je tega 

zavedati, še preden zbolimo. 

Ker pa zdravje ni zgolj telesno, vam tokrat napišem nekaj modrosti 

za dobro počutje med ljudmi, ki sem jih našla na vratih neke ordi-

nacije. 
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10 MODROSTI ZA DOBRO POČUTJE MED LJUDMI 

1. Išči le dobro pri ljudeh in k temu dodajaj. 

2. Ne ponižuj drugega, da bi sebe dvignil. 

3. Ne hvali se, hvalijo naj te tvoja dela. 

4. Spoštuj vsakega človeka, a v slabem mu ne sledi. 

5. Premisli petkrat, preden izrečeš kritiko. 

6. Ne sodi o napakah drugih, ker tudi sam nisi brez njih. 

7. Ne verjemi vsega, kar slišiš. 

8. Ne želi vsega, kar vidiš. 

9. Ne povej vsega, kar ti pade na misel. 

10. Ne stori vsega, kar zmoreš. 

 

Anita Mazij, prof. 

 

 

Minuta za zdravje se izvaja vsako 6. šolsko uro. Vaje pripravita po 

dva dijaka, jih pokažeta sošolcem, nato jih skupaj izvedejo. Dijaki 

pripravljajo raztezne vaje, gimnastično abecedo ter vaje za kon-

centracijo. Včasih pride na vrsto tudi bolj zabavna vaja. 

Seveda je zaželeno, da se minuta za zdravje izvaja večkrat, lahko 

tudi pri vsaki šolski uri, saj so dijaki potem bolj zbrani, bolj motivira-

ni za učenje in bolje razpoloženi. 
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Marija Urbančič Suhadolnik, prof.  
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Dijaki so na risbi s svinčnikom narisali svojo sobo. Za občutek glo-

bine so uporabili centralno perspektivo. Likovni izdelek - grafiko so 

izdelali v enobarvnem linorezu. Tema grafike je bila svobodna. 

 

Samo Šiles, prof. 
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VODORAVNO: 

1 profesor v SŠ Zagorje (dve  
   besedi), nadaljuje se še v  

   6 navpično 
12 uran 
13 francoski slikar Manet (ime) 
14 liter 
15 Garij Kasparov 
17 velik odpor, sovraštvo 

18 vse v redu 
19 brezalkoholna pijača 
21 italijansko ime za Haag 
22 nigerijsko ljudstvo 
23 obok 

 

 

25 prvi šumevec 
26 najvišji vrh Krvavca 
27 Ukrajinska pevka Ani 
   (priimek) 
29 smučar Gros ali nogometaš 
   Alessandro Del 

30 gora, vrh na Korziki 
31 kalij 
32 mehansko urjenje 
33 veka brez k 
34 vrsta jezernih valov 

36 reka na Peloponezu, Grčija 
37 avtomobilska oznaka  
   Islandije 
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38 naselje na Dravskem polju 
40 prva črka azbuke 
41 jod 

 
NAVPIČNO: 

1 nekdanja država na Balkanu 
2 drugi samoglasnik 

3 samo, zgolj 
4 moško ime 
5 nevarno vnetje lica 
6 profesor v SŠ Zagorje,  
   začetek v 1 vodoravno 
7 zelenica v puščavi 

8 premešane črke iz besede žar 
9 rimska 499 
10 ogljik 
11 zasvojenost s pijačo 
16 neusmiljen izkoriščevalec 
18 usedlina 

20 največja arterija 

42 izumrli glavonožci 
44 avtomobilska oznaka Španije 
45 samovlada, samodrštvo 

 
 

 

22 trske 
24 počelo daoizma 
26 zidana stena 
28 12. črka abecede 
29 fosfor 
31 igralec Reeves 

34 moški, ženski, srednji 
35 del bojne opreme viteza 
38 ime armenske režiserke  
   Bek-Nazarove 
39 tovarna na Izlakah 
42 neubranjen teniški servis 

43 Ivan Zidar 
46 bor 
47 6. črka abecede 

Iz navedenih črk sestavite slo-

venske besede. Posamezno 

črko lahko uporabite večkrat. V 

poštev pridejo samo besede, ki 

jih lahko najdete v slovarju ali 

leksikonu. Če boste sestavili 

vsaj 10 besed, ste dobri, če jih 

boste sestavili od 11 do 18, ste 

zelo dobri, če jih boste sestavili 

več kot 18, ste odlični. 
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