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Dragi bralci in bralke!  
V šolskem letu 2017/18 je novinarski krožek zaživel v 
mesecu decembru, ko smo se dobili na uvodnem 
sestanku. Kot mentorica sem bila navdušena, kajti 
skupaj nas je bilo okrog dvajset! Dogovorili smo se za 
izdajo EŠ Novin konec februarja ter razdelili tematike 
med prisotne. Seveda se je število aktivnih dijakov  
počasi zmanjševalo, ker se niso lotili novinarskega dela, 
torej niso pripravili nobenega prispevka. Ali pa so mi 
posredovali le čisto skopirano besedilo iz wikipedie… 
 
S prispevki v časopisu, ki je pred vami, se je tako 
odzvalo 13 dijakov, ki jih s tem uradno prištevam k 
članom novinarskega krožka. Vsem se zahvaljujem za 
sodelovanje, za vaš čas in trud. Upam, da ste se kaj 
novega naučili ter pričakujem vaše prispevke za 
naslednjo številko našega časopisa, ki bo predvidoma 
izšel v mesecu maju.  
 
Vse pa vabim k branju ter vam ob tej priložnosti želim 
lepe, doživete, aktivne zimske počitnice, potem pa s 
'polnimi baterijami' novim zmagam naproti. 
    Simona Musič, 

urednica EŠ Novin ter 
mentorica novinarskega krožka 
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MATURANTI ŠOLSKEGA LETA 2016/2017 
Kar nekaj časa je že minilo od konca šolskega leta 2016/17, ko je lepo število mladih dam in gospodičev 

zaključilo svoje srednješolsko izobraževanje na EŠMS. V času opravljanja mature se mi vedno zazdi, da so 
naenkrat postali odrasli. Pa čeprav to 'naenkrat' pomeni štiri, lahko tudi več let, ko učitelji skozi vsakodnevne 
učne in druge obveznosti spremljamo rast slehernega dijaka; tako tisto zunanjo, vidno, fizično, kot tudi notranjo, 
zrelostno, osebnostno.  

In potem odidejo vsak svojo pot; fakulteta, morebiti služba, družina in otroci, svet, čakanje na 
priložnosti?! Redki so tisti, ki še pridejo kaj na 'obisk' ali se kako drugače javijo nam učiteljem, četudi smo se 
večinoma imeli lepo in so doživeli kar nekaj nepozabnih trenutkov, se prav gotovo veliko tudi naučili. No, 
nekateri vseeno še nekaj časa ostanejo 'naši' kot študentje na Višji strokovni šoli in s temi je lepo tudi kdaj kaj 
pokramljati.  

Za tokratne EŠ Novine sem nekaj naših lanskih maturantov pisno povabila, da nam povedo, kako jim 
gre. Od 23 se jih je odzvalo 11: tri ekonomske gimnazijke, ena ekonomska tehtnica (tu sem bila kar malo 
negativno presenečena!?), štirje logistični tehniki ter tri ekonomske tehnice PTI .V nadaljevanju je predstavljena 
njihova trenutna življenjska pot, kot so mi jo zaupali; uporabila sem abecedni vrstni priimkov glede na program 
izobraževanja, ki so ga lani obiskovali na naši šoli.  
 
LAURA HORVAT (EG) 

Po opravljeni splošni maturi sem se odločila, da 
šolanje nadaljujem na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko. Obiskujem program 
Medijsko komuniciranje, ki me je še najbolj prepričal 
predvsem zaradi razgibanega predmetnika, kjer smo in 
še bomo dobili veliko osnov, ki pokrivajo celotno 
medijsko hišo in bom tako imela več možnosti izbire pri 
poklicu.  

Če bi primerjala srednjo šolo in študij, se seveda 
opazijo razlike. Že sam način izobraževanja se razlikuje, 
potem pa je še tukaj način dojemanja študija. Na študiju 
tako rekoč nimaš veliko obveznosti. Če nočeš hoditi na 
predavanja, ni treba, tudi na prvi rok izpita ti ni treba, opravljene moraš imeti vaje, ki so pogoj za izpit. V srednji 
šoli si moral imeti prisotnost, nikoli pa nisem pomislila, da se ne bi udeležila napovedanega testa. Edina 
podobnost s srednjo šolo je, da se tudi sedaj vsak dan vozim, samo da tokrat v Maribor z avtobusom.  Spomini 
na srednjo šolo so zelo lepi. Veliko sem se naučila, pridobila izkušnje, ki jih sedaj pridno uporabljam, predvsem 
pa sem spoznala prijatelje, s katerimi ohranjam stike še danes. 

VALENTINA ŠČAP (EG) 
Svoje izobraževanje nadaljujem na pravni fakulteti v Mariboru. Moram priznati, da je moja izbira za 

nadaljnji študij bila kar težka, saj imam veliko različnih interesov. Na koncu pa sem pristala na tej fakulteti in ni 
mi žal. Za to smer  izobraževanja so me navdušili nekateri profesorji vaše šole, saj so mi bili velik vzor v času, ki 
sem ga preživela tam.  

Začetki na novi poti so bili nekoliko težki, saj nisem poznala nikogar in tudi učna snov mi je bila nekoliko 
tuja. Dobili smo veliko gradiva in knjig, ki me še vedno čakajo na pisalni mizi. Vendar sem hitro našla nove 
prijatelje z vseh koncev Slovenije, se vključila v različna društva pravnikov in sodelujem na različnih  prireditvah. 
Zelo rada se udeležujem različnih okroglih miz in predavanj, ki jih organizira naša šola, kjer imam možnost 
spoznati znane sodnike, državne tožilce in druge pravnike. Spoznala sem tudi šolo v Gradcu in njeno veliko 
knjižnico ter se sprehodila skozi zapore na Dobu in Igu. Veliko časa preživim tudi na sodišču v Mariboru, kjer si 
lahko ogledam različne obravnave, najraje pa imam kazenske obravnave, kjer izvem veliko novega in lahko 
utrdim učno snov, ki jo obravnavamo na predavanjih. Poleg šolskih obveznosti sem uspela opraviti tudi tečaj 
angleščine  B2 na Univerzi v Mariboru.  

V primerjavi s srednjo šolo imam veliko več samostojnega dela in učenja. Čeprav predavanja niso 
obvezna, se jih rada udeležujem. Vendar vse je odvisno od posameznika, koliko energije in dela namerava vložiti 
v učno snov. Moja snov se mesečno spreminja, saj se zakoni nenehno obnavljajo, spreminjajo in dodajajo. V 
srednji šoli sem rada sodelovala na različnih področjih in v krožkih, kar pa ne pomeni, da se je sedaj moja 
radovednost kaj zmanjšala. Ugotovila sem, da mi znanje, ki sem ga dobila na vaši šoli, veliko koristi tudi sedaj. 
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V pravu zasledim snovi s področja ekonomije, matematike, slovenščine in tudi psihologije. Hvaležna sem za vse 
pridobljeno znanje, ki sem ga dobila na vaši šoli.  

V času študija živim v najemniškem stanovanju, ki je blizu moje šole. Tu imam veliko miru, ki ga 
potrebujem za učenje. V prostem času pa rada preberem kakšen dober roman. Društva, ki sem jih spoznala, 
organizirajo veliko dogodkov. Rada grem na kakšno pravniško žurko skupaj s sošolci, na večerjo ali kakšen ples 
v šolski dvorani. Maribor ponuja kar nekaj dogodkov, ki se jih lahko udeležiš. Ob lepem vremenu grem rada na 
sprehod na Lent ali v mestni park, ki je vedno poln razigranih otrok.  

Študij ti daje večjo samostojnost, odgovornost, veliko novega znanja in izkušenj, spoznaš veliko novih 
ljudi, od tebe pa je odvisno, katero pot boš izbral in kako jo boš prehodil.  
 

Za konec navajam še zanimivo anekdoto, povezano s študentskim življenjem: James Garfield, ki je 
postal dvajseti predsednik ZDA, je bil nekaj let ravnatelj kolidža v Ohiu. Nekoč se je oče mladega fanta, ki se je 
hotel vpisati v šolo, zelo pritoževal nad dolgotrajnostjo in zapletenostjo postopkov: "Ali ne bi mogli vpisa 
poenostaviti in študija skrajšati?"Garfield mu je odgovoril: "Mislim, da bi to lahko storil, toda odvisno je, kaj 
želite, da bi postal vaš sin. Ko Bog želi ustvariti hrast, si vzame sto let časa, ko pa želi ustvariti bučo, mu 
zadostujeta dva meseca." 
 
ŠPELA TELKEŠ (EG) 

Po končani splošni maturi sem se odločila, da svoje dosedanje znanje nadgradim s študijem. Študiram 
v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede, smer Sociologija – upravljanje organizacij človeških virov in znanja. 
Za to fakulteto sem se odločila, ker me že od nekdaj zanima družboslovje, obenem pa mi bo prav prišlo znanje, 
ki sem ga pridobila v ekonomski gimnaziji. Trenutno imamo študenti izpitno obdobje, kjer na izpitih pokažemo 
znanje, ki smo ga pridobili v prvem semestru. Zadovoljna sem s potekom in rezultati svojih obveznosti. 

Srednja šola in študij se težko primerjata, saj je to za nas čisto novo okolje. Potrebno je bilo nekaj časa, 
da sem se navadila na 'novo življenje'. Študij ti da več samostojnosti kakor srednja šola. Stres se prenese na 
izpitno obdobje, medtem ko si v srednji šoli v nenehnem stresu, saj se kar vrstijo ustna in pisna preverjanja 
znanja. Za svoje ocene, dejanja itd. odgovarjaš sam, ni več govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Tudi odnosi 
med pedagogi in sošolci so na drugačnem nivoju, kot v srednji šoli. Predvsem med sošolci ni nevoščljivosti in 
večnega tekmovanja, kdo dobi boljšo oceno. Nepogrešljiv del 'študentskega življenja' pa so študentski boni, ki 
nam zagotovijo poceni obroke. 

V času študija živim v Ljubljani, v stanovanju, skupaj s prijateljico iz osnovnošolskih dni. Življenje izven 
domačega kraja da študiju poseben čar, obenem pa se z vsemi opravki, ki jih zahteva življenje v stanovanju, 
učim samostojnega življenja. 'Študentsko življenje' pa žal ne pomeni le zabave, saj moraš za uspešen študij vložiti 
veliko svojega truda. 

Na EŠMS sem dobila dobre prijatelje, s katerimi sem ostala v stiku. Skupaj praznujemo rojstne dneve, 
se zabavamo ali dobimo na pijači. Radi pa tudi obujamo spomine na prakso v tujini. Ne le, da smo se veliko 
novega naučili, dala nam je tudi nova poznanstva in neprecenljive spomine, ki se jih bom vedno rada spominjala. 
V dobrih odnosih sem ostala tudi z učitelji. V spominu so mi ostale tudi številne prireditve, na katerih sem vedno 
rada nastopala, nekaj pa jih v okviru dijaške skupnosti tudi pomagala organizirati. Tudi številnih drugih projektov 
in tekmovanj, na katerih smo dosegali lepe rezultate, ne bom nikoli pozabila.  
 
ANJA HORVAT (ET) 

Odločila sem se za nadaljevanje šolanja v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Sem v 1. letniku 
na univerzitetni smeri. Za EPF sem se odločila, ker me zelo zanimata  računovodstvo in revizija. Po smereh se 
bomo uvrščali komaj naslednje leto, sedaj pa imamo pri vseh osnovnih predmetih za uvrstitev v smer le Uvod. 
Trenutno sem uspešno končala prvi semester. Imam vse desetke razen ekonomije, kar pa si grem izboljševat. 
Komaj čakam naslednji semester, kajti ta je zelo hitro minil.  

Če primerjam srednjo šolo in faks se faks nič kaj veliko ne razlikuje od srednje šole. Seveda sedaj v 
prvem letniku. Do sedaj smo imeli vse predmete, ki smo jih imeli v srednji šoli in tudi učili smo se podobne stvari 
kot v srednji šoli. Predavatelji so enako prijazni in so ti vedno na voljo v času njihovih govorilnih ur ter po  
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predavanju za vsakršna vprašanja. Mi je pa zelo čudno in 
nenavadno, ko pridem v predavalnico in nas je preko 100.To 
je po mojem edina razlika, saj nas v razredu v srednji šoli ni 
bilo nikoli več kot 30.  

Živim v Mariboru v privatnem stanovanju in mi je 
zelo všeč. Sedaj sem si kupila kužka, saj mi je zelo bedno v 
stanovanju in čas se mi je kar vlekel. Komaj čakam, da bo 
pomlad, da bom z veseljem šla v naravo in na 
sprehode.Sodelujem v Študentskem svetu Univerze v 
Mariboru na EPF in s tem si tudi krajšam čas; tako sem si 
našla zaposlitev, ki me zanima. Prav tako sem se prijavila na 
ŠOUM (Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru), 
vendar še čakam na odgovor.  

Na Ekonomski šoli v Murski Soboti sem se imela zelo lepo. Če bi lahko, bi takoj prišla nazaj, čeprav mi 
sedaj na faksu nič ne manjka. Vendar pogrešam določene profesorje, njihove ure in pogovore z njimi. Res sem 
se v teh štirih letih imela super. Vsekakor sem še v stikih s sošolkami  - predvsem z Jasmino in Mojco. Mislim, 
da je skrajni čas, da pridem malo na šolo, da pozdravim določene profesorice in se z njimi malo pogovorim. 
 
RENE BARBER (LT) 

Po srednji šoli sem se odločil, da šolanja ne bom nadaljeval. Sem se pa začel ukvarjati s tetoviranjem in 
to profesionalno;svoj čas namenjam samo temu,ker mi je to služba in način življenja. Studia za tetoviranje nisem 
mogel odpreti, ker nimam kozmetične ali medicinske šole,zato sem se odločil, da meseca avgusta naredim 
Licenco tetoverja (Artista) v Londonu. S tem bom pridobil potrdilo in možnost registracije svojega studia.  

Meseca oktobra se odpravljam v Los Angeles, kjer bom spoznal svetovno znane tetoverje, od katerih 
želim dobiti kakšne pomembne nasvete oziroma napotke za nadaljevanje svoje kariere. Januarja pa sem 
povabljen k enemu izmed najbolj znanih, največkrat nagrajenih tetoverjev Ami Jamesu (najbolj je znan tudi po 
televizijskih oddajah Miami ink) v Ameriko; z njim pozneje potujeva v Avstralijo, kjer mi bo predstavil svojo bivšo 
sodelavko, ki je razglašena za najboljšo tetoverko oziroma artistko na svetu na lestvici deklet, Kat Von D. Upam 
na čim več informacij, čim več pridobljenih izkušanj in seveda na prelepo potovanje. 
 
TAMARA GRAH (LT) 

Po svojem srednješolskem programu logistični tehnik, ki sem ga uspešno zaključila, sem se odločila, da 
učenja in pridobivanja znanja na tem področju ne bom opustila, temveč bom izobraževanje nadaljevala točno 
v tej smeri. Tako izobraževanje nadaljujem na Višji prometni šoli Maribor, smer Logistično inženirstvo. Za ta 
program sem se odločila predvsem zato, ker je nadaljevanje in nadgradnja mojega bodočega poklica, ki me 
seveda zanima in veseli. 

Zaenkrat se obveznosti pri študiju držim in jih opravljam sproti. Prvi izpiti so za mano in so v večini 
uspešno zaključeni. Trenutno opravljam tudi obvezno praktično izobraževanje.  Opravljam ga v podjetju GMT, 
ki je odlično stoječe podjetje in sem z  izbiro mesta za opravljanje prakse izredno zadovoljna. Dobivam zelo 
veliko znanja tudi iz praktičnega dela za poklic ter hkrati z vsakim dnem več priložnosti. Kot že omenjeno, je pri 
meni študij nadgradnja znanja iz srednje šole. Torej, vse kar sem se v srednji šoli naučila, sedaj ponovim in 
nadgradim. 

Program Logističnega inženirstva je najbližje izveden v Mariboru, zato imam v času študija začasno 
prebivališče ravno tam, v Mariboru, ker vseeno pot vsak dan do tja in nazaj ni tako enostavna .Študentsko 
življenje, ki je v času študija za nekatere zelo zanimivo, zame ni nič posebnega, ker mi  skakanje po zabavah 
nikoli ni bilo posebej zanimivo. Sem raje v postelji, na toplem, pogledam kak film ali dva, preberem knjigo ipd. 
Lahko pa povem, da vsi tisti, ki ste meni podobni glede udeleževanja zabav, boste ob torkih še posebej uživali, 
ker boste imeli blaženi mir, saj bodo vsi zunaj, na zabavah torej! 

Vsako srednješolsko življenje je, ko ga živiš, precej težko, vendar šele, ko zapustiš srednjo šolo in se 
spomniš nazaj na dni brezskrbnosti, se zavedaš, kako zabavno je bilo. Velikokrat se spomniš na takšne in 
drugačne norosti, ki si jih počel v srednji šoli s prijatelji in sošolci. Velikokrat se jih spomniš, tudi tistih, s katerimi 
se takrat nisi ujel in razumel. Prav tako profesorjev. Še kako se jih razveseliš, ko jih srečaš na ulici ali v trgovini. 
Stiki in prijateljstva, ki jih navežeš, ter spomini, ti ostanejo za vedno! Kakorkoli, menim da so srednješolska in 
študijska leta nekaj,česar ne smeš zamuditi! To so leta, v katerih se razvijaš, učiš in hkrati ustvarjaš spomine, ki 
jih nikoli ne pozabiš! 
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MOJCA MUTVAR (LT) 
Po končani srednji šoli nadaljujem izobraževanje. Odločila sem se za redni študij logistike v Mariboru 

na Višji prometni šoli Maribor. Predvsem zato, ker logistika predstavlja prihodnost našega sveta in mi smo na 
vrsti, da to uresničujemo. Že v prvem letniku študija imamo 10- tedensko (400 ur) praktično izobraževanje, kar 
nam ponuja večji vpogled v podjetja, ki se ukvarjajo z logistiko.  

Srednja šola in študij? Lahko bi rekli, dve različni stvari. Študijski urnik je precej prilagodljiv, z vsemi 
obveznosti nimam težav, saj imam poleg študija še dovolj časa za opravljanje študentskega dela. Nekaj dela je 
tudi s seminarskimi in projektnimi nalogami, toda z odlično podlago iz srednje šole jih ni težko narediti.  
V času študija živim v študentskem domu, ki je tik nad Višjo prometno šolo; teden tam, vikend doma - sčasoma 
se navadiš. 

Vsaka šola ti pusti pečat v življenju, seveda tudi srednja. V štirih letih učenja spoznaš profesorje, ki so 
ti ponudili pogled v širšo prihodnost, in tudi prijatelje, ki ostanejo za  vse življenje. Še danes sem v stikih z 
nekaterimi profesorji, dijaki in  tudi z bivšimi sošolci, saj smo tudi sedaj sošolci. Lepi spomini pa za vedno ostajajo 
in hvala vsem za podeljena znanja v teh letih.   
 
DOROTEJA ŠOŠ (LT) 

Sem študentka 1. letnika smeri logistično inženirstvo 
na Višji prometni šoli v Mariboru. Za to šolo sem se odločila, 
ker je blizu in lahko bivam doma ter se vsakodnevno vozim, 
ker šolanje traja le dve leti in ker je poklic, logistični inženir, 
zelo iskan poklic ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Kar 
zadeva obveznosti na šoli, niso preveč zahtevne in obsežne. 
Pomembno je pa, da preverjamo spletno stran šole, 
sodelujemo na predavanjih ter da redno obiskujemo vaje. V 
vsakem polletju imamo štiri ali pa pet predmetov.  

Študij sicer zahteva več učenja in priprav na izpite in 
kolokvije, število študentov je veliko večje, trajanje 
praktičnega izobraževanja je veliko daljše ipd.  

Moji spomini na EŠMS so pozitivni in se zelo rada spominjam svojega šolanja na tej šoli. Čeprav smo se 
s sošolci iz srednje šole razšli in vsak počenja svojo stvar, imam to srečo, da imam tudi na študiju šest sošolcev 
iz srednje šole. 
 
MAJA KLEMENČIČ (ET-PTI) 

Kje začeti? Mnogokrat slišimo, rek: »Začetek je najtežji.« Pa je res temu tako? Če citiram mini 
motivatorja Smiljana Morija, ki ga tako rada poslušam, pravi: »Ne. Najlažje je začeti. Najtežje je nadaljevati, ko 
je težko, najtežje je nadaljevati, ko ne gre po načrtih. Težko je biti motiviran, ko gre vse dol. Ni težko bit motiviran 
pa vesel takrat, ko je vse dobro, ampak takrat, ko ni vse dobro, takrat moraš zbrati moč in v kriznih časih se 
rodijo pravi liderji. Nikoli ni prepozno za nov začetek. Nikoli ni prepozno za vaše sanje.«  

Vsak posameznik je na svoji življenjski poti postavljen pred odločitve, ki jih sprejema ali pa zavrne. Tudi 
neodločitev je odločitev. Nemogoče se je neodločiti. In sedaj nastopi trenutek, ko se moraš relativno hitro 
posloviti od  stare poti (srednja šola), in sprejeti odločitev(odpreti nova vrata) za novo pot (fakulteta, služba ali 
socialna – alternative so seveda individualne).  

Kam sem se vpisala po srednji šoli? Najprej: sem najbolj nora oseba na psihologijo, ampak za študij bi 
rabila splošno maturo, torej bi morala najprej opraviti maturitetni tečaj, za kar nisem imela volje. Razmišljala 
sem tudi o sociologiji, a sem po nekaj urah obiskovanja petega predmeta psihologije na srednji šoli kot pogoj za 
vpis na fakulteto opustila tudi to. Razmišljala sem še o raznih drugih možnostih, tudi o tem, da ne bom študirala 
ničesar.  

No, potem nastopi res skrajni čas, da se pa le odločiš za eno fakulteto. Saj, več kot polovica sošolk gre 
študirat. Jaz pa nič? Hm … kaj bi pa lahko šla? Nekaj v zvezi z reklamami, kako torej reklame vplivajo na človeka 
(ha ha, spet smo pri psihologiji). Ampak kje? V Murski Soboti ali Mariboru? In sem se vpisala na Ekonomsko 
poslovno fakulteto Maribor.  

Hja, prvi letnik ti povzroča kar nekaj težav, predvsem, pri motivaciji. Prepuščen si samemu sebi, ni več 
razrednikov, ni več preverjanj znanja. Pa še nekaj: sam si razporejaš čas. Sedaj je spet vprašanje: čemu posvetiti 
več časa? Seveda ti je vrednota faks, zato tudi hodiš na vsa predavanja in vaje. Včasih tudi sama, nekatere so že 
obupale. Ena se je celo izpisala, kolikor vem. Udeležila sem se tudi brezplačnega predavanja Mali vedež retorike. 
Ker nas je bilo tako malo, nam je predavatelj kar podaril knjižico.  
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Tudi jaz dostikrat pomislim na srednjo šolo, predvsem na besede nekaterih profesoric: »Še vrniti se 
boste hoteli sem.« Ampak zakaj bi se vrnila nazaj? Zaradi česa? Zaradi ocen? Ja, res je fajn, ko se imaš za 
»napiflat« tistih par strani, pa dobiš petico.  Vendar včasih si se moral tudi za dvojko potruditi. Ampak, če se 
vrneš v srednjo, potem se vrneš v preteklost. Medtem ko osebno rasteš, te pot vodi naprej, ne nazaj.   

Kar zadeva stike s sošolkami -  nekaj smo jih ohranile, a bolj malo, z nekaterimi jih sploh nimam več. Z 
zaposlenimi pa tudi ne, saj jih niti ne vidim, podobno kot pred vstopom v srednjo šolo. Ja, spomini na šolo, če 
odštejem spore in vse negativnosti, pridem do pozitivnosti. Moram priznati, da ti da dobro podlago za faks. Res 
se dosti naučimo. Najlepši spomini so mi pa iz tehnike prodaje. 

Živim v študentskem domu, depandansi pri parku, na Tyrševi ulici. Hvaležna sem bratu, da mi je to 
uredil, saj sem sama pri orientaciji in svoji organizaciji katastrofa. V sobi sem s sostanovalko Ano, prihaja s 
Primorske, leto mlajša, obiskovala je splošno gimnazijo, zdaj študira pravo. Tu pa tam kako rečeva, drugače pa 
je bolj aktivna kot jaz. Ona ima svojo pot, jaz svojo. Je pa zanimivo primerjati najine aktivnosti. Ima čisto 
drugačen sistem učenja kot jaz. Domov se vozim s  prevozi, saj so pol cenejši kot pa javni prevozi. Ob nedeljah 
pa me največkrat pelje brat.  
 
KATJA LAPOŠI (ET-PTI) 
Študiram na Višji ekonomski šoli Murska Sobota. Za to šolo sem 
se odločila zato, ker mi je najbližje domu in me zanima. Trenutno 
sem na praktičnem izobraževanju v Hotelu Diana. Delo me zelo 
veseli. Izpite v prvem semestru sem skoraj vse uspešno opravila.  
 
V primerjavi s srednjo šolo je na višji šoli malo več učenja in  
seminarskih nalog. Tudi urnik je drugačen in ni več tako dolgih 
odmorov kot v srednji šoli. Šolanja v srednji šoli se rada 
spominjam, ker sem tam spoznala nove prijatelje in se naučila 
veliko novega. Z nekaterimi bivšimi sošolkami sem še zdaj v stiku 
in se včasih dobimo. Učitelje pa srečam velikokrat na šoli.  
 
ANJA NOVAK (ET-PTI) 

Po koncu srednje šole na EŠMS sem se odločila, da bom šolanje nadaljevala, zato sem se vpisala na 
Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor. Tja sem se vpisala zaradi tega, ker želim nadgraditi svoje znanje in ker 
me zanima študijska smer Marketing. Trenutno mi na fakulteti gre, lahko bi rekla, kar dobro; med tem izpitnim 
obdobjem so me čakali trije izpiti od petih predmetov.  

Res je, da imam neko predznanje s področja ekonomije, zato se je za izpite potrebno še malo več naučiti 
in imeti dodatno literaturo ter dobro voljo in motivacijo. Študij je le nadgradnja srednje šole. Za dobre ocene 
pa je potrebno vložiti malo več truda. 

V času študija živim v študentskem domu. Študentsko življenje je zanimivo. Spoznaš veliko novih 
prijateljev, hodiš seveda na študentske zabave (vsak torek in sredo so). 

Na srednjo šolo imam lepe spomine. Sošolci, dobri profesorji, praksa v tujini, ki je bila zame največja 
dogodivščina, maturantski ples in še bi se lahko našlo kaj. S sošolci se slišimo večinoma preko facebooka ali pa 
snapchata, z nekaterimi pa se še srečujemo na faksu. 
 
 
To so torej trenutne življenjske poti nekaterih naših lanskih maturantov, ki so bili pripravljeni podeliti svoje 
izkušnje z nami. Spoštovani! Zelo sem vam hvaležna za vaše zgodbe. V imenu kolektiva in dijakov Ekonomske 
šole Murska Sobota vam želim vse dobro in držim pesti, da boste uspeli doseči začrtane cilje, da boste uspešni, 
zdravi in srečni. Se še vidimo in slišimo! 

 

Pripravila Simona Musič
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA INFORMATIVNIH DNEVIH 
V petek in soboto, 9. in 10. februarja so se kot vsako leto 
odvijali informativni dnevi, na katerih smo dijaki prikazali 
različne aktivnosti, ki so del pouka na naši šoli.  
 
Sama sem sodelovala pri prikazu športnih aktivnosti, ki so 
potekala v telovadnici. Zbralo se nas je kar nekaj  dijakov, 
ki smo prikazovali različne športne aktivnosti, kot na 
primer namizni tenis, badminton (pri katerem sem 
sodelovala tudi sama), plezanje po plezalni steni, zabijanje 
žoge na koš, košarka, odbojka. Sama sem se za badminton 
odločila, ker mi je kot šport zelo všeč in je zanimiv. 
Osnovnošolcem so bile tako prikazane različne športne 
aktivnosti, ki jih izvajamo pri pouku športne vzgoje. 
 
Mislim, da smo se kot šola osnovnošolcem dobro predstavili in upamo, da smo jih prepričali, da bodo postali 
bodoči dijaki naše šole. 

Mihaela Černi, 1. d 
 

 
BOWLING v MAXIMUSU 
9.februarja 2018 smo se dijaki, ki nismo sodelovali na informativnem dnevu, zbrali ob 8. uri v Maximusu v Murski 
Soboti, kjer smo opravili športni dan. Ker nas je bilo zelo dosti, smo zasedli čisto vse bovling steze. V vsaki skupini 
je bilo po pet do šest dijakov. Šlo nam je kar v redu, čeprav nismo vsi ljubitelji bovlinga. Pri igri smo opazovali 
tudi druge in nekaterim je šlo res odlično.  
 
V naši skupini smo se dekleta bolj zabavale, kot pa tekmovale, saj spadamo med tiste, ki nam bovling ni ravno 
priljubljen šport. Zapomnila sem si najbolj zanimiv dogodek, ko je sošolka vrgla kroglo na sosednjo stezo, ki ni 
bila naša. Ker smo bile vse bolj začetnice in zato brez znanja, smo že na začetku prosile za ograjo, ki nam je 
potem veselo pomagala podirati keglje. Z nami so bili profesorji spremljevalci, ki pa niso bovlali z nami, pač pa 
so nas le opazovali.  

Lucija Erjavec, 1.e 
 

 

SEJEM UČNIH PODJETIJ 2018 
Učenci 3. c  smo se 13.2.2018 odpravili v Celje. Tam smo 
predstavili svojo učno podjetje in sicer UP Lübezen d.o.o. V našem 
podjetju se ukvarjamo z adrenalinsko zabavo ter neuradnimi 
porokami, da bi se mladi preizkusili v zakonu, ki sicer ni resničen.  
 
Kupcem nudimo različne ponudbe, kot so verižica in poroka, 
vožnja s čolnom s spremljavo glasbe, sprehod ob reki Muri s 
pogostitvijo, masaža celega telesa, fotografiranje poroke. V 
ponudbi pa imamo  večerjo ob reki Muri. Na voljo so 4 menii: 
prekmurska, vegetarijanska, romantična ter italijanska večerja. 
Naredili smo tudi dva paketa za zaljubljene, ki vključujeta veliko 
vsega za zelo nizko ceno. V Celju smo se zelo dobro odrezali, 
osvojili smo kar dve nagradi: 3. mesto na mednarodnem nivoju 
ter 3. mesto na državnem nivoju.  

Iris Kreft in Tamara Škrinjar, 3.c 
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Ekskurzija na Koroško 
20. oktobra 2017 smo se dijaki 1., 2. in 3. letnika odpravili na strokovno ekskurzijo na Koroško. Najprej smo se 
ustavili v hidroelektrarni Fala, kjer smo si ogledali celotno poslopje in potek dela. Nato smo se odpeljali v 
Josipdol,kjer smo si ogledali muzej steklarstva in lesarstva, ki sta na prostem. Vse smo si lahko ogledali od blizu 
, kar nam je bilo zelo všeč. 

 Odpravili smo se še v muzej železarstva, kjer smo lahko videli, kako je bilo nekoč in kako je danes, kakšna je 
razlika med današnjim delom in delom nekoč. Na koncu smo se ustavili še na Prežihovi domačiji, kjer sta nas 
sprejeli dve gospe, ki sta pripovedovali o pisatelju in  nam  vse razkazali. Lahko smo vstopili v hišo in se sprehodili 
po domačiji, kar nam je bilo zelo všeč. Ekskurzija nas je naučila veliko novega za življenje. 

Lucija Erjavec, 1. e 

Izlet na morje 
Opisal bom svoje najljubše počitnice na morju. Bilo je leto 2013 meseca julija, ko sem s svojo družino in sestrično 
obiskal čudovito mesto Biograd na Hrvaškem.  
 
Ker je pred nami bila dolga pot, smo se od doma odpravili okoli tretje ure zjutraj. Bil sem še zelo zaspan, vendar 
tudi vesel, da grem na morje.Do tja smo se peljali okoli šest ur. Večkrat smo se ustavili, da bi se odpočili in tudi 
nekaj pojedli. 
 
Šli smo za cel teden, prebivali pa smo v apartmaju.Od morja smo bili nekje od 200 do 300 metrov.Plaža je velika, 
peščena, okrog pa več gostiln, stojnic in majhna trgovina na drobno.Tudi igrišče za tenis in odbojko je na plaži, 
na kateri smo se večkrat igrali. Veliko sem se kopal, lenaril in sončil. V poznih večernih urah smo veliko 
pohajkovali, hodili na sprehode in tudi na koncert Nede Ukraden in Thompsona smo šli. Imel sem se zelo lepo 
in to mesto bi  še večkrat obiskal. 

Zoran Galderon, 1. e 

 
Letovanje v Baški 
Društvo prijateljev mladine Murska Sobota s pomočjo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenija vsako leto organizira 
desetdnevno zdravstveno letovanje v Baško na otok Krk. 
Največkrat  tja odpotuje med 500 in 600 otrok iz pomurske regije. 
Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo izpolnjene določene 
pogoje, ki jih zahtevata DPM in ZZZS (npr. določeno število 
obiskov pri zdravniku v prejšnjem letu). Napotnico dobijo pri 
osebnem zdravniku, udeležijo pa se ga lahko otroci med petim in 
devetnajstim  letom starosti. Kasneje se lahko prijaviš tudi kot 
vodič določene skupine. 

Domuje se v počitniškem domu Baška, kjer imajo za vsak dan 
organiziran potek dneva. Če je lepo vreme, se dvakrat  na dan odpravimo kopat na bližnjo plažo, kjer so 
organizirane različne aktivnosti , kot sta odbojka in nogomet na mivki, skakanje s stolpa, potapljanje, plavanje 
do boj ali prosto plavanje v morju. V  času počitka  in v slabem vremenu imajo v domu organizirane igre in 
različne dejavnosti, ki se jih lahko udeležiš. 

Midve sva se letovanja že udeležilI in bilo je nepozabno. Spoznali sva nove prijatelje, ustvarjali nepozabne 
trenutke in se neizmerno zabavali. 

Hannah Jančar in Sabina Zekovič, 1. c 
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GLASBA  ALI  MUZIKA 
Izhaja iz grščine. Muze so pele, plesale in igrale.Glasba je umetnost, ki se izraža z zvoki. Na človeka vpliva zelo 
osebno; je stvar okusa posameznika in stvar kulture ter razpoloženja. Dojemamo jo različno, odvisno od 
priložnosti in razpoloženja. Skladatelj je najpomembnejši konstruktor glasbe, ki je s prirojeno ustvarjalnostjo 
sposoben povezati zvoke v umetniško delo. Izvajalec mora svojo interpretacijo čim bolj približati skladateljevi 
zamisli  in seveda poslušalcem. Poslušalec se odziva na glasbo in se obnaša kot glasbeno- kulturna oseba.Glasbo 
lahko izvajamo na različne načine. Poznamo vokalno, vokalno-instrumentalno in instrumentalno glasbo. 
VOKALNA GLASBA 
Človeški glas je najbolj unikaten, najlepše glasbilo, ki ga imenujemo petje. Petje zahteva zdrav glas in posluh. 
Glas oblikujemo z govorili (s pljuči,s sapnikom, z grlom, glasilkami, ustno in nosno votlino, s prepono). Glas 
varujemo pred prehladi, kričanjem, naprezanjem, kajenjem, gaziranimi pijačami. Lep, čist glas si pridobimo s 
pevskimi in z  dihalnimi vajami.  

Posluh je sposobnost prepoznavanja in izvajanja tonskih višin.  Lahko je prirojen: absolutni posluh. Relativni 
posluh pa je priučen z vajo in taki pevci zapojejo na podlagi predhodne intonacije. Mutacija je pomembno 
obdobje v človekovem razvoju, vezano na puberteto, ko se otroški glas dokončno preoblikuje v odraslega. Bolj 
opazen je pri fantih, navadno se dokončno preoblikuje do 20. leta. Človeški glas (govorni oz. pevski) ločimo na 
otroški in odrasli; moški in ženski; visoki in nizki; nežni ali prodoren. 

MOŠKI GLASOVI so: tenor – visoki, bariton – srednji, bas – nizek, kontra tenor – zelo zelo visok (podoben 
ženskemu), ŽENSKI GLASOVI so:  sopran – visok, mezzosopran – srednji, alt – nizek, kolaturni sopran – kot piščal, 
zelo visok glas. 

Izvajalci vokalne glasbe 
 Solist: poje sam, je sam odgovoren za svoj glas 

in nastop 

 Pevske skupine: vodi jih umetniški vodja; glede 
na število pevcev je to lahko: duet (2 osebi), 
tercet ali trio (3 osebe), kvartet (4 osebe), 
kvintet (5 oseb), sekstet (6 oseb), septet (7 
oseb), oktet (8 oseb), nonet (9 oseb). 

 Pevski zbori: vodi jih zborovodja 
Umetniški vodja je eden od pevcev in ne dirigira, a 
vodi vaje. 
Zborovodja stoji pred zborom, vodi zbor in dirigira. 
Zbor mora imeti več kot 9 pevcev. Običajni zbor z 
do 30 pevci imenujemo komorni zbor.  
Zbore delimo na: otroške (do 10 let), pojejo enoglasno, mladinski pevski zbor (OŠ in SŠ) nad 10 let, ki pojejo 
dvo-  ali troglasno,   dekliški, fantovski ali mešani do 20 let starosti, ter odrasli moški, ženski ali mešani zbor. 
 
INSTRUMENTALNA GLASBA 
Glede na način igranja delimo instrumente na: PIHALA – vanje se piha (blok flavta, prečna flavta, klarinet, 
saksofon …); TROBILA – vanje se trosi ali prdi (trobenta, pozavna, rog, tuba), GODALA – nanje godemo ali 
brenkamo s prsti, godala so lesena, lok pa ima  konjsko žimo, imajo 4 strune, od njihove velikosti je odvisna 
višina tona, starejši instrument je, dražji in boljši je (violina, viola, violončelo, kontrabas); BRENKALA – nanje 
brenkamo s trzalico ali prsti (kitara, harfa, citre, bendžo, džez kitara, tamburica, mandolina, balalajka ...); 
GLASBILA S TIPKAMI  pritiskamo na tipke (čembalo, klavir, orgle, pianino, harmonika, sintesaizer, električna 
kitara); TOLKALA  nanje udarjamo, so najštevilnejša (bobni, triangel, činela, kongo bobni ...) 
 
ORKESTRSKE ZASEDBE 
Skladatelji združujejo glasbila v večje ali manjše zasedbe, enako kot pri petju.  Duo je sestav dveh glasbenikov, 
ki igrata različni glasbili; duet pa je sestav dveh glasbenikov, ki igrata enaki glasbili. Enako je pri tio in tercetu. 
Orkester sestavlja 10 ali več glasbenikov. Glede na zasedbo poznamo več orkestrov: KOMORNI manjši orkester, 
predvsem z nekaj godali in izbranimi pihal in trobili. SIMFONIČNI veliki orkester, ki ga sestavljajo godala, pihala, 
trobila … Na odru so točno razporejeni. Najbližje dirigentu so godala, sledijo harfa, pihala in trobila, na vrhu 
orkestra so tolkala in klaviature. PIHALNI  sestavljajo ga navadno pihala, včasih tudi trobila in tolkala; GODALNI  
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vsa godala; HARMONIKARSKI -  več harmonik.  BIG BAND  vključuje pihala, trobila, tolkala, kitaro, klavir in 
kontrabas. TAMBURAŠKI sestavlja bisernica, brač, čelovič, čelo, bugarija, bas. 
 
VRSTE GLASBE 
Svetovne kulture in narodi imajo različen odnos do različne glasbe. Glasba se razlikuje po glasbilih, skladateljskih 
tehnikah, lestvicah. Glasba z različnih koncev sveta se razlikuje po načinu izvajanja (kitajska, škotska, afriška ...). 
Upoštevati pa moramo, da se sčasoma menjajo tudi okusi za glasbo, zato v zgodovini ločimo več glasbenih 
obdobij (baročno, klasično, romantično ...). Današnja, moderna glasba se pojavlja v številnih oblikah in njena 
popularnost se hitro spreminja.Ločimo jo tudi po zahtevnosti izvedbe (odvisno ali jo izvaja umetnik ali amater), 
po namembnosti (za množice, za Cerkev, za elito, za preproste ljudi …).  
 
SEZNAM GLASBENIH ZVRSTI: acid jazz, alternativni rap, beat, bebop, 
disko, dixieland, dream pop, drum in bass, dubreggae, gospel, gotski 
rock, hard rock, hip hop, jazz, jodlanje, K-pop, punk, punk rock, rock 
&roll, rock, rockabilly, salsa, soul, tranc ,…  
 
GLASBA PRVE POLOVICE prejšnjega stoletja: jazz, blues, dance, 
Broadway, Ragtime, Standards … 
 
ŠESDESETA LETA prejšnjega stoletja: folk, surf rock, blues- rock, pop, 
soul, R&B, country, garage rock. Popularni umetniki so bili: The 
Beatles, Bob Dylan, TheMonkees, TheRollingStones, TheSupremes, 
Simon &Garfunkel, Aretha Franklin, TheBeachBoys, The Jimi Hendrix 
Experience, TheMoodyBlues, Janis Joplin, Neil Seddaka, 
ChubbyChecker, TheMamas&ThePapas, Cream, TheTemptations, 
James Brown. 
 
DEVETDESETA: Grunge, Alternative Rock, Hip-Hop, Gangster Rap, Boybands, Metal, Happy Rock, Hard Rock. 
Popularni umetniki iz tega časa so: Nirvana, Pearl Jam, MC Hammer, BritneySpears, BackstreetBoys, N’Sync, 
Soundgarden, Red Hot ChiliPeppers, Salt ‘n Peppa, Vanilla Ice, Tone Loc, 2Pac, Notorious B.I.G., SnoopDogg, Ice 
Cube, GloriaEstefan, Madonna, Whitney Houston, TheOffspring, GreenDay. 
 

Pripravili Nina Skledar in Niki Sever, 2.d 
 

Bila sem na glasbenem festivalu v  Milanu v Italiji 

V soboto, 17. junija 2017 smo se preko organizacije koncertov s prijateljicami odpravile v italijanski Milano na 
IndependentDays Festival. Festival je sicer trajal štiri dni, ampak me smo se ga udeležile le en dan. To je bil dan, 
ko so nastopali Linkin Park, Blink 182 in Sum 41.  

Ta festival je tako kot ena puščava, je namreč zunaj 
na samem in ni nobene sence.  Bilo je zelo veliko ljudi 
in tudi okrog tega mesta, kjer se je festival odvijal, so 
bili povsod  policisti in varnostniki. Nekateri ljudje na 
festivalu so bili zelo zabavni, nekateri pa ne. Vzdušje 
je bilo fenomenalno, glasbeniki so  veliko 
komunicirali s publiko kar je bilo zelo lepo. Čeprav je 
bilo zelo vroče, se je splačalo. To doživetje je bilo 
enkratno in se z besedami ne da opisati. 

Anja Žabot, 3. d 
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OLIMPIJSKE IGRE 
Olimpijske igre so športni dogodek, organiziran v poletni in zimski 
različici. 

Na enem mestu so zbrani najboljši športniki vsega sveta, ki se 
potegujejo za najvišja športna odličja - olimpijske medalje. Organizirane 
so vsaka štiri oz. na dve leti, ko se izmenjujejo poletne in zimske 
olimpijske igre. Prve igre moderne dobe so bile organizirane leta 1896 
v Atenah in z izjemo obdobja med prvo in drugo svetovno vojno 
potekajo nemoteno. 

OLIMPIJSKE IGRE 2018 V PJONGČANGU 
15. oktobra 2009 je Mednarodni olimpijski komite na 201. zasedanju v Durbanu odločal o gostitelju Zimskih 

olimpijskih iger 2018 in izbral južnokorejski Pjongčang. Potekajo od 9. do 
25.februarja 2018. 

Na letošnjih olimpijskih igrah sodeluje 92 držav, z okrog 3000 
sodelujočimi športniki.Prirejeni bosta 102 tekmi v 15 različnih športnih 
disciplinah. 

 

SLOVENSKA REPREZANTACA ZA OLIMPIJSKE IGRE 2018 
Slovenijo na letošnjih olimpijskih igrah zastopa 71 
športnikov in športnic #Team Slovenia. Zastopajo nas v 
devetih disciplinah.  

V biatlonu nas je razveselil Jakov Fak, ki je v tekmi na 20 
km osvojil srebrno medaljo. Do četrtfinala smo navijali in 
upali za naše hokejiste, v tekmi za polfinale so jih 
premagali Norvežani in to šele z zlatim golom v podaljšku, 
zaradi česar je navijačem ostal še posebej grenak priokus. 
Veliko smo pričakovali tudi od naših skakalcev, a so se 
nastopi končali z 10. in 12. mestom Petra Prevca, ki je bil naš najboljši. Od alpskih smučarjev nas je v veleslalomu 
razveselil Žan Kranjec, ki je bil 4., tik za medaljami torej, čemur malo v šali rečemo tudi 'lesena medalja'.  

Petra Horvat, 2. d 
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VESOLJE 
Beseda vesolje etimološko ni povsem pojasnjena. Nastalo je pred približno 13,7 milijarde let in je postalo z 
velikim pokom, ko so se pojavili čas, prostor in energija. 

Deset zanimivih dejstev o vesolju 
1. En dan na Veneri traja dlje kot eno leto.  

2. Ob galaktičnem »lanskem« letu so se na Zemlji pojavili dinozavri, saj eno galaktično leto traja 230 milijonov 

Zemeljskih let (čas, ki ga Rimske ceste Sonce potrebujejo za en obhod središča). 

3. Sonce predstavlja 99,8 odstotka mase našega Osončja. Vsi planeti, pritlikavi planeti, asteroidi, kometi in 

ledeni objekti pa predstavljajo le 0,2 odstotka celotne mase Osončja. 

4. Jupiter tehta toliko kot skoraj 318 Zemelj. 

5. Čajna žlička nevtronske zvezde tehta toliko kot vsi ljudje skupaj. Ko zvezda eksplodira (pravimo tudi pojav 

»Supernova«), lahko iz nje nastane tudi nevtronska zvezda. Gre za najmanjšo znano vrsto zvezde. 

Nevtronske zvezde so sicer zelo redke. 

6. Objekt, ki bi po vesolju potoval s konstantnim pospeškom, bi glede na opazovalca na Zemlji določeno 

razdaljo prepotoval v krajšem časovnem obdobju. Ob pospeševanju bi se pretečen čas in prepotovana 

razdalja iz  njegove perspektive namreč začela zmanjševati. Ko bi se njegova hitrost začela približevati 

svetlobni, bi se razdalja in čas z vidika potujočega objekta začela približevati ničli. 

7. Medzvezdni oblak alkohola 

 Raziskovalci z univerze v ameriški zvezni državi Ohio so leta 1995 odkrili velikanski medzvezdni oblak 
alkohola, ki je od našega Osončja oddaljen približno deset tisoč svetlobnih let, nahaja pa se v smeri ozvezdja 
Orel. Kot so zapisali v študiji, je v oblaku dovolj etanola za proizvodnjo 400 bilijonov (ali številka 400, ki ji 
sledi 24 ničel) vrčkov piva. 

8. Med Zemljo in Luno je mogoče stlačiti vse planete v Osončju. Razdalja med Zemljo in Luno variira med 

približno 363 tisoč (najmanjša oddaljenost ali od Zemlje) in 405 tisoč (največja oddaljenost ali od Zemlje) 

kilometri. To pomeni, da bi med njiju, ko je oddaljenost bližje maksimumu, lahko v vrsto postavili vse 

planete v Osončju – Merkur (4.879 km premera), Venero (12.104 km premera), Mars (6.792 km premera), 

Jupiter (142.984 km premera), Saturn (120.536 km premera), Uran (51.118 km premera) in Neptun (49.528 

km premera). 

9. Če se v vesolju srečata različni kovini, bosta postali neločljivo združeni. Zelo zanimiv pojav, ki mu 

znanstveniki pravijo tudi hladno varjenje, predstavlja eno od spremenljivk, ki jo morajo v zakup vzeti 

konstruktorji vesoljskih plovil. 

10. Nad človeštvom ves čas visi grožnja izumrtja. Zgodba o človeštvu se lahko konča, če se naš planet postavi 

na pot izbruhu žarkov gama, ki bi izviral v naši galaksiji in bil usmerjen neposredno proti Zemlji. Po mnenju 

znanstvenikov žarki gama življenja na Zemlji ne bi napadli neposredno, temveč bi spremenili kemijsko 

strukturo atmosfere in uničili plast ozona, ki nas varuje pred smrtonosnim sevanjem Sonca. Sledila bi 

epidemija rakavih obolenj zaradi izpostavljenosti sevanju, pojavila pa bi se tudi vsesplošna lakota zaradi 

izumiranja flore in favne. 

Mars 
Mars ima temne črte, ki bi po podatkih Nase naj bile rečne struge, voda naj bi na površju rdečega planeta 
obstajala le v poletnem obdobju. Že nekaj časa je tudi znano, da na Marsu obstaja voda v obliki ledu. Pojavila 
pa se je tudi slana tekoča voda.  Zaradi vode, ki so jo odkrili na Marsu, obstaja zelo velika možnost, da na Marsu 
obstajajo tudi življenjske oblike, to so mikrobi, ki se nahajajo na tistih območjih, kjer je voda. 
Pri Nasi so povedali, da je Mars je vse bolj podoben planetu s primernimi pogoji za naselitev ljudi in napovedali, 
da se vozilo Radovednosti, ki raziskuje Mars, do domnevnih nahajališč vode ne bo odpravilo, bodo pa tja 
predvidoma leta 2020 morda poslali njegovega naslednika.  

ElonMusk, ustanovitelj podjetja Tesla Motors in SpaceX, človeštvo seli na Mars. Tehnološki vizionar je na 
mMednarodnem navtičnem kongresu  predstavil svoje načrte o kolonizaciji rdečega planeta, do katerega bi 
lahko z vesoljskim plovilom ITS  prispeli v zgolj 30 dneh. Za ”letalsko vozovnico” na Mars bo treba odšteti 200 
tisoč dolarjev. A Tusksvari:pot bo verjetno zelo nevarna in potniki morajo biti zanjo pripravljeni umreti. Prvo 
plovilo, ki bo krenilo na Mars, naj bi nosilo imel Zlato srce (HeartofGold). 

Loritta Bencik, 2d 

http://researchnews.osu.edu/archive/beercld.htm


Zanimivosti  EŠ Novine, februar 2018 

14 
 

KITAJSKA ASTROLOGIJA 
Kitajska astrologija temelji na luninem ciklu, ki traja 12 let. Leta 
so dobila imena po prvih dvanajstih živalih, ki naj bi se, kot pravi 
legenda, odzvale Budovem vabilu na slavnostno pojedino, ko se 
je odpravljal iz tega sveta. Te živali so: podgana, bivol, tigre, 
mačka (v nekaterih zodiakih jo nadomesti zajec), zmaj, kača, konj, 
koza (včasih tudi gorska ovca), opica, petelin, pes in merjasec. 
Kitajci pravijo, da se žival, v katerem letu si bil rojen, skriva v 
tvojem srcu. 

Kitajska astrologija vsebuje pet elementov: kovino, vodo, les, 
ogenj in zemljo. Vsak element ima svojo pozitivno in negativno 
silnico, ki ju Kitajci imenujejo Yin in Yang. Ta dva izraza 
predstavljata sile, ki vzdržujejo vesolje v ravnovesju, gre zaprincip 
Yin in Yang, moško in žensko, šibko in močno, toplo in hladno, 
svetlo in temno … 

Spodnja razpredelnica predstavlja KITAJSKI HOROSKOP (ZODIAK) po letih (kitajsko novo leto se začne v začetku 
februarja; vsako znamenje zodiaka se ponovi na 12 let): 

Podgana 1912 1924 1936 1948 1960 1972  1984 1996 2008 

Bivol 1913 1925 1937 1949 1961 1973  1985 1997 2009 

Tiger 1914 1926 1938 1950 1962 1974  1986 1998 2010 

Mačka 1915 1927 1939 1951 1963 1975  1987 1999 2011 

Zmaj 1916 1928 1940 1952 1964 1976  1988 2000 2012 

Kača 1917 1929 1941 1953 1965 1977  1989 2001 2013 

Konj 1918 1930 1942 1954 1966 1978  1990 2002 2014 

Koza 1919 1931 1943 1955 1967 1979  1991 2003 2015 

Opica 1920 1932 1944 1956 1968 1980  1992 2004 2016 

Petelin 1921 1933 1945 1957 1969 1981  1993 2005 2017 

Pes 1922 1934 1946 1958 1970 1982  1994 2006 2018 

Merjasec 1923 1935 1947 1959 1971 1983  1995 2007 2019 

Aneja Horvat, 1. e 

KERATINSKI LASNI  PODALJŠKI 
»Podaljški« so dodatki za lase, s katerimi ustvarimo daljši in gostejši 
videz las. Lahko se uporabijo kot prameni za svetlejše ali temnejše 
poudarke. Če potrebujete samo nekaj volumna ali dolžine, in imate že 
dolge lase, je 50 podaljškov čisto dovolj. Ni nujno, da za poudarjanje 
dolžine naredite celotno  podaljšavo. 
 
Ali imate ob straneh prekratke lase? Vam nikakor ne rastejo? Se 
lomijo?  Tudi  to lahko rešite v roku 30 minut. Skratka, uporaba 
podaljškov za lase je pogojena z domišljijo in s kreativnostjo. V naši 
deželi so najbolj razširjeni lasni podaljški s keratinskimi čepki ter CLIP 
ON podaljški. 
 
Lasni nadomestki so lahko naravni ali sintetični. Sintetične se večinoma uporablja za lasulje ali clip- on podaljške. 
Naravno pridobljeni lasje so najprej surovina, ki večinoma prihaja iz Indije, Kambodže, Kitajske ter Brazilije. Te 
lase kemično obdelajo in predelajo po potrebah tržišča. 100% naraven las je za sodobno žensko najbolj 
enostaven za negovanje. Remi kvaliteta pomeni, da so vsi lasje s povrhnjico obrnjeni v isto smer ter s tem 
preprečijo vozlanje in trganje las. Tehnologija predelave las se iz leta v leto izboljšuje in veliko blagovnih znamk 
dosega standarde kvalitete. 
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Nekaterim lasem odstranijo povrhnjico las in dodajo silikonsko prevleko. Res je, da je las po posegu mehkejši, 
vendar s tem bolj občutljiv. Njegova življenjska doba je zelo kratka -  do tri mesece. To po navadi počnejo z 
lasmi, ki imajo kitajsko poreklo surovine. Njihov las je debel in pri uporabnicah v zahodnem svetu izpade izredno 
nenaravno. Indijski las je najbolj primeren za zahodno tržišče. V večini mu ne odstranijo povrhnjice in s tem 
podaljšajo življenjsko dobo. 
 
Nekaterim ženskam je podaljševanje las pot do ženskosti ter nujno potreben poseg za poudarjanje lepote las. 
Pripravljene so odšteti tisoče evrov za dobro izdelano podaljšavo. Marsikatera ima tudi slabe izkušnje. Mogoče 
zaradi vozlanja in predebelih čepkov. Nekatere keratinske podaljške je nujno potrebno predhodno obdelati; še 
posebno pri ženskah, ki imajo tanke lase. 
 
Nega podaljškov je nujno pomembna za ohranjanje kvalitete 
las. Šampon more biti visoko negovalen, dodajajo se bogate 
maske in obloge. Tudi tekoči kristali preprečijo poroznost las. 
Pravilna izbira krtače omogoča pravilno razčesavanje in 
preprečuje vozlanje las. Povprečno lasni podaljški zdržijo štiri 
mesece. Nekatere uporabnice se rade pohvalijo, da jih imajo 
po eno leto. Lasni narastek in oddaljen čepek pa povzročata 
nepotrebno vozlanje in trganje ostalih las. 
 
Ali ste prepričane, da bi si podaljšale in zgostile lase? Temeljito 
premislite. Že sama storitev vzame čas in denar. Cene na slovenskem tržišču se gibljejo do 1000 eur,  odvisno 
od izbire blagovne znamke. Ni nujno, da višja cena zagotavlja višjo kvaliteto. 
 
Ali imate dovolj finančnih sredstev za vzdrževanje in nakup pravilnih izdelkov za nego? Pozanimajte se o 
frizerskih salonih, ki nudijo podaljševanje las in naj vam ne bo nerodno povprašati o vsem, kar vas zanima. 
Specialist bo našel odgovor na vsako vprašanje. V dobrih salonih, ki stojijo za svojim delom, po navadi ponudijo 
podpis pogodbe in garancijo na svoje delo. 

Aneja Horvat, 1. e 

 
Debelost 
Debelost je psihosomatska in hkrati sodobna civilizacijska bolezen, ki nastane kot posledica evolucijske 
neprilagojenosti na preobilje hrane in pomanjkanje telesne dejavnosti. Predstavlja dejavnik tveganja za številne 
kronične nenalezljive bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, koronarne bolezni srca, povišan krvni tlak, 
obolenja žolčnika, možganska kap, določene vrste raka, poveča pa se tudi pogostost kostno-mišičnih težav in 
težav z dihanjem. Debelost je uvrščena tudi na seznam bolezni. Leta 1997 je Svetovna zdravstvena organizacija 
potrdila, da je debelost bolezen, ki se kaže kot zelo povečana telesna teža glede na telesno višino in spol. 
 
Debelost nastane kot posledica pozitivne energijske bilance, kar pomeni, da je energetski vnos s hrano večji kot 
je poraba. To energijsko neravnovesje pri prebivalstvu je posledica spremenjenih prehranskih navad vključno z 
večjo porabo energetsko goste hrane, kot so maščobe, zlasti nasičene, enostavni ogljikovi hidrati ter gazirane 
brezalkoholne pijače, ki vsebujejo veliko dodanih sladkorjev. Debelost je mogoče opredeliti z različnih zornih 
kotov in gledišč, vendar pa se zlasti medicinski strokovnjaki strinjajo, da je debelost kompleksna, kronična 
presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščevja v telesu.  
 
Na debelost kot bolezen, ki ogroža in ruši zdravje posameznika bodisi na telesni, duševni ali družbeni ravni, 
vplivajo dedna predispozicija, življenjski slog oz. vedenjske navade in življenjski pogoji. Vpliv posameznika na 
dednost je zelo omejen, lahko pa posameznik v veliki meri vpliva na svoje zdravje v okviru vedenjskih navad in 
življenjskih pogojev. Danes sicer govorimo o t. i. obesogenem okolju, tj. okolju, ki spodbuja razvoj debelosti 
(npr. sedeči življenjski slog), pri čemer telesna dejavnost ter zdrava in uravnotežena prehrana predstavljata 
enega izmed ključnih varovalnih dejavnikov pri preprečevanju njenega nastanka.  

Robertina Baranja, 1. e 
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Then it turned around 
Then everything turned around and you accepted 
my feelings. 
And I kissed you in public fort the first time. 
And I held your hand and I felt so alive. 
And you made me happy. 
And you said I do the same. 
And since then was then and this is now, 
I loved you then and I love you now. 

- nn– 

 

Now 
Now I sleep peacefully in your arms, 
Holding me oh so tight as if I was made to lay in them. 
I love your smell, it's like flowers in the spring. 
I love your laugh it's the most beautiful sound I’ve 
heard. 
I love your eyes as they stare into mine with so much 
care. 
I love your hands as they touch upon my body. 
We fit. 
And that's all I'll ever need 

- nn– 

 

First kiss 
You were dropping me off at my grandma’s apartment, 
Laughing and smiling, talking on and on about 
this song you love. 
I was sitting in the passenger seat trying not to show 
how nervous I was. 
As I wanted to press my lips against yours, to feel 
how soft you were, to know 
What your lips taste like.  
But 
I was scared. Scared of rejection as you wereso beautiful
 and I was a mess. 
But then I asked. 
You said yes. 
And when our lips met  I was a mess. 
You tasted like lip balm and smelled so good and felt 
so soft. 
This was the moment 

I said to myself »I want to kiss her forever«. 

     - nn– 

 

Misel 

Najdi pot do uspeha, saj zmoreš.  
Zmeraj si ustvari pot, po kateri boš uspel in  
vedno najdi pot do uresničitve sanj,  
pripeljejo do sanjske prihodnosti. 
In zmeraj pojdi po poti sreče,  
saj sreča prinaša dobro zgodbo v tvojem življenju.  

     - el -  
 

LUNA 
Skozi okno svetla luna 
z mojim pogledom se igra, 
nasmejana pomežikne  
naj napišem ji roman. 
O ti luna nagajiva, 
ti prav dobro veš, 
da z mojim pogledom 
se igrati ne smeš. 
Prelepa luna ti saj veš,  
o tebi že zdavnaj 
je napisan roman, 
saj vsak se zaveda 
da ni lepšega razgleda  
ko vate pogleda. 
   - tp –  

 
 
MAMA 
Prinesem ti rože, 
darilo za te  
in lepe besede  
vse misli, želje. 
 
Prinesem ti srečo, 
obraz nasmejan, 
ko stopim v dom  
čez materin prag. 
 
Vso srečo sveta, 
ti zame si dala 
v težkih trenutkih 
z mano jokala. 
 
S svojim objemom  
in stiskom dlani  
se ti zahvalim 
za vse lepe dni. 
  - tp – 
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Quotes 

1. He knew he is diffrent, 
butthatdidn'tbotherhim. 
He wasbroughtdownmanytimes, 
 
but he stood up andheld his headhigh. 
Now he is proudofwho he is.  
Andthere are no monstersanymore, 
that he couldn'tfightagainst.  

 

2. Theyask me why do I wearblack?  
Black as my soul is myreply. Andthenagainquestionwhat do youmeanbyblack as your soul.  
Andthen I toldthem.  
Universe. Universe is blackbutinside it there are wonderspeoplecan'texplain.  
 
Starsandplanets.  
Beautifullnesof centre oftheuniverse.  
It'stheperfectexpampleof human body. Your soul, mayhidesandshowsdarknesandlight. 
Kindnessandharm.  
 
Weseeuniverse as a spacefilledwithobjects. But back again to human body. You live onlyonce as you are. 
Your soul has one lifeand it can live only in one body! Withwearingblack I don't show darknessorgrief. I 
show UNIVERSE!  
 

3. I'mthe man whosbeen 
through so much, 
failures, rises, deathandlife. 
Whatdid I do  
to deservesuchlife, oh why? 
 
Love andhate.  
Love cansay so much, thathate 
cannotoutshineyeahright.  
 
Nothingcan stop me,  
nothingcanbring me down, 
I'lljust rise upontheEarthwithmymind.  
 
Look me in theeyes, there are mygalaxiescoliding,  
stars are eveningshinning.  
Steal a kissfrom me, tell me you're 
gonnnagive it back to me.  
Becauseofyoumylifehasmeaning, 
just be rightbymysideand never saygoodbye. 
 
We are who are, meant to be thatway. 
Nothingcanchangeus, feelings are toostrong.  
Andnothingcanbringusdown to failourlifes.  

- s.a.i. – 
 
 

 

Iris Rehar, 1a 
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----- š a l e ------  
 
 
Bik in krava se paseta na travniku. Nenadoma bik zagleda rokavico v travi, pobere jo 
ter zakriči kravi: »Krava, modrc si izgubila.« 
 
 
»KO GREM ZVEČER V GOSTILNO, VEDNO Z ŽENO STAVIM, DA BOM DO POLNOČI DOMA.« 
»IN, SE DRŽIŠ STAVE?« 
»VEŠ, DO ŽENE SEM POPUSTLJIV.« 
»ONA JE SREČNA, KER JE DOBILA STAVO, JAZ PA TUDI, KER SEM BIL DALJ ČASA V GOSTILNI!« 
 
 
Mož ženi pravi:  »Daj vstani, poglej, kako lep dan je.« 
Pa žena: »Daj pusti me še spati, vidiš da sem zmatrana.« 
Pa mož: »Daj vstani, poglej, kako lep dan je.« 
Pa žena: »Pa kaj me briga, kako lep dan je.« 
Pa mož: »Ja nisi rekla, da boš enega lepega dne odšla?« 
 
 
PONEDELJEK JE KOT JUSTIN BIEBER, Z ENO ROKO BI GA OBJEL, POBOŽAL PO SKUŠTRANI GLAVI IN 
REKEL: »SAJ NISI SAM KRIV.«  Z DRUGO ROKO PA BI MU DAL TAKŠI ŠAMAR, DA SE DO DRUGEGA 
TEDNA NE BI POBRAL. 
 
 
Nasvet ženskam, ki nimajo moškega. Zvečer si obrijte samo eno nogo, drugo pa dajte v postelji 
preko nje … ja, to je ta občutek. 
 
 
KO SEM PIJAN ME VSI VIDITE! KO SEM PA ŽEJEN IN LAČEN PA NIHČE! 
 
 
Nuna je edina ženska, ki ve, kaj bo jutri oblekla. 
 
 
SE SREČATA DVE SPODNJICI NA DOPUSTU.  
PRVA:»OOO, A TI SI PA BILA NA DOPUSTU?« 
DRUGA: »NE, ZAKAJ?« 
PRVA:« »JA, KER SI TAKO RJAVA.« 
 
 
Punca brez oblin je kot jakna brez žepov, nikoli ne veš, kam bi dal roke. 
 
 
PRAVIJO, DA ČAS CELI RANE, VERJETNO ZATO PRI ZDRAVNIKU ČAKAMO URE IN URE. 
 
 
Natakar v piceriji vpraša blondinko: »Ali vam pico narežem na 12 ali 6 kosov?« 
Blondinka: »Na 6 prosim, 12 jih ne bom mogla pojesti.« 
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GRE JANEZ PO MESTU IN VIDI PUNCO Z VELIKIM OPRSJEM. »UH,  DA BI VSAJ MOJA IMELA TAKE. 
»MU PRIDE ENA NASPROTI IN SPET: »OH, DA BI IMELA MOJA TAKO TA ZADNJO. »PRIDE DOMOV IN 
PRAVI ŽENI: »VEŠ DRAGA, CELO POT SEM MISLIL NA TEBE.« 
 
 
Blondinka pride h ginekologu in ta ji pove: 
»Noseči ste.« 
»Kako noseča?« 
»Dobili boste otroka.« 
»Ja, kje pa pride ven?« 
»Tam, kjer je prišel noter.« 
»Aaa, torej na zadnjem sedežu avtomobila.« 
 
 
UČITELJICA REČE JANEZEKU: »JUTRI MORA TVOJA MAMA PRITI NA GOVORILNO URO.« 
NASLEDNJI DAN GA VPRAŠA, ZAKAJ NI PRIŠLA. JANEZEK REČE: »TRAKTOR JO JE POVOZIL.« 
UČITELJICA: »JA, KJE PA JE BIL OČE?« JANEZEK: »TRAKTOR GA JE POVOZIL.« UČITELJICA: »O, MOJ 
BOG,  KJE PA SI BIL TI?« JANEZEK: »TRAKTOR SEM VOZIL.« 
 
 
»Zakaj vedno mižiš, ko piješ vino?« 
»Doktor mi je tako svetoval….« 
»Ali si nor, doktor? Tega ti pa ne verjamem.« 
»Ja, rekel mi je, da vina niti pogledati ne smem.« 
 
 
»ZAKAJ SI PA TAKO VESEL?« 
»NIČ VEČ MI NI TREBA ODPLAČEVATI KREDITA ZA HIŠO.« 
»KAKO PA JE TO MOGOČE?« 
»PREJEL SEM PISMO, V KATEREM JE PISALO, DA ME OPOMINJAJO TRETJIČ IN ZADNJIČ.« 
 
 
Pepca na stopnicah sreča sosedo in jo vpraša, zakaj ima modrico pod očesom. 
»Mož me je...«    
Pepca: »Ojoj, sem mislila, da je na potovanju.« 
»Jaz tudi.« 
 
 
DIREKTOR SE V SLUŽBO PRIPELJE Z NOVIM AUDIJEM.  
ZAPOSLENI MU REČE: »U, LEP AVTO.«  
»DELAJ TRDO, POŠTENO, NAREDI VELIKO NADUR IN NASLEDNJE LETO 
PRIDEM ŠE Z BOLJŠIM.« 
 
 
»Mami, oči! Odločil sem se, da bom živel sam.«  
»Pa to je super sinko.«  
»Ja, kufre imata pred vrati.« 
 

 
Zbrali Iris Kreft in Tamara Škrinjar, 3. c 
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WarmBodies (Topla trupla) 
 
Film WarmBodies je ameriška paranormalna,romantična, zombi 
komedija iz leta 2013. Glavna junaka filma sta lepa in privlačna Julie 
(TeresaPalmer) ter mlad in privlačen zombi R (Nicholas Hoult). 

R preživlja dneve in leta po zombi apokalipsi s svojim prijateljem M 
(Rob Corddry) in z drugimi na letališču.  S prijateljem po osmih letih 
dosežeta osnovne kretnje in komunikacijo,tako  kot normalni ljudje. 
Julie s svojim očetom, ki je polkovnik, in s svojo prijateljico Noro 
preživlja leta v vojaškem oporišču.  

Nekega dne R skupaj s prijateljem M in z drugimi zombiji postane 
lačnen. S kretnjami si povedo, da gredo v center mesta po sveže meso. 
Medtem se tudi Julie s prijatelji in z zaročencem odpravi v center mesta 
po zdravila v lekarno. M kot vodja jih zavoha in jim vsi skupaj sledijo. 
Napadejo jih in jih začnejo jesti. R ubije svojega zaročenca in ko začne 
jesti njegove možgane, vidi sebe. V tistem trenutku se takoj zaljubi. 
Edino ona in njena prijateljica, ki se skrije pod pultom, preživita. Počasi 
se ji približa in jo povoha. Po obrazu ji namaže kri, da prikrije njen vonj 
po človeku. Odpelje jo na letalo, v katerem prebiva, da jo varno zadrži. 
Sprva je zelo prestrašena, nato pa mu že zaupa. A bi se rada vrnila v 
oporišče, zato mu pobegne. Vendar ne pride daleč,  ker jo že zombiji 
zavohajo.  R se odloči, da jo odpelje domov.   
 
V filmu nastopajo tudi Boneys – skeletni zombiji, ki bi radi nadvladali zombije, zato so se jih bali tudi oni. Skeleti 
so napadli oporišče v želji, da pobijejo ljudi. R mora opozoriti Julie, samo kako, če pa je okrog mesta postavljen 
zid?! Vseeno gre tja in jo opozori, zombiji pa nato združijo moči z vojaki in se skupaj borijo s skeleti. Nekaj 
skeletov lovi R in Julie. Ko vidita, da nimata izhoda, skočita z nekaj nadstropij višine v bazen. Tu ga tudi ona 
poljubi kot zombija. Pri tem  mu je začelo biti srce in se spremeni v človeka. Med poljubi ga njen oče ustreli in 
mu začne teči kri. Tako je tudi njen oče verjel, da se zombiji spreminjajo nazaj v ljudi.   
Nato družno premagajo skelete, podrejo visok zid, zombiji in ljudje zaživijo skupaj. Tudi R in Julie ostaneta 
skupaj.  
 
Srce je začelo biti  napol živemu zombiju. Ljubezen lahko premaga vse ovire! 
 

Zoran Galderon, 1.e 
 
 


