
 
Oddaja šolskega radija v ponedeljek, 9. 10. 2017, ob 10.25 (začetek 4. ure) 

 
 
1. Nagovor gospe ravnateljice 
 
 

2. Poročilo s sestanka dijaške skupnost 
V ponedeljek, 11. 9. 2017, smo imeli 1. sestanek dijaške skupnosti. Ga. ravnateljica je dijake 
opozorila, da so vsi pravilniki in nujne informacije objavljene na spletni strani šole, upoštevati 
moramo pravila tako glede učenja kot tudi obnašanja. 
 
Ponovno je poudarila da je kajenje v šolskem okolišu prepovedano. Kazni inšpektorjev bodo 
dijaki plačevali sami individualno.  
 
Dijake je spodbudila k čim boljšemu učenju in zavzetosti, saj najboljšemu razredu na šoli 
obljublja nagradni izlet.  
 
Predstavila je tudi nove krožke v šoli:  

 pogovorjevalnica ( Brina Menart),  

 klepetalnica in čebelarski krožek (Maja Fabjan),  

 novinarski krožek (Magda Horvath in Alenka Medved),  

 uredništvo radija,  

 diamanti prihodnosti (Dunja Kotnik),  

 fotografski krožek (Matija Omerzu),  

 krožek prve pomoči (notranje izvajalke).  
 
Prof. Peteros bo letos vodila krvodajalske akcije in dobrodelni sejem v okviru RK. 
 
Prehrano še naprej vodi podjetje Šumi, vse konkretne pripombe naj dijaki sporočijo 
ravnateljici.  
 
Tajnica je predstavila novosti pri naročanju malice in izbranih obrokov, ravnateljica pa je še 
poudarila, da je slikanje in objavljanje slik dijakov ali učiteljev kaznivo in bi dijak sam odgovarjal 
za prekršek. Poleg tega dijaki v šolo ne smejo prinašati alkohola ali mamil. 
 
 
3. Razstava "Svita se" 
Tokratna razstava je nastala s podporo ,, Spominski odbor leta 1956'' v okviru programa ,, Leto 
madžarske svobode''.  
Dramatični dogodki revolucije in vojne za neodvisnost leta 1956 so vplivali na usodo skoraj 
vsake madžarske družine. Nekateri se tudi pri 60 – ih letih spominjajo najmanjših podrobnosti 
dni revolucije, nekaterim pa so ostali v spominu le zamegljeni obrisi vtisov in občutkov ter 
vzdušja. 
 



 

Zato vsi lepo vabljeni na ogled razstave, saj vas ta popelje po pravem zgodovinskem času, 
kjer ni bilo mogoče razmišljati o vseh nadstandardnih stvareh, ampak le za preživetje in mir. 
 
4. Ekskurzija (Istra) 
20. 9. 2017 – 21. 9. 2017 so dijaki 2. Ca in 2. Cb odšli na dvodnevno ekskurzijo po Istri. Vsi so 
si nestrpno želeli, da bi odšli s šolo na kakršno koli ekskurzijo. In želja se jim je izpolnila. 
Namestili so se v Lanterni. Pred tem pa so si ogledali znamenitosti v mestecu Grožnjan. 
Ogledali so si znamenitosti v Vodnjanu in v Pulju.  
Ekskurzija je bila vsem dijakom in profesorjem zelo všeč, mnogi so prvič videli omenjene 
znamenitosti. Vsi pa so preživeli, dva zelo lepa dneva ob druženju na toplem morskem zraku. 
Komaj čakamo naslednji izlet. 
 
 
5. CPP (30€) in PP (20€) 
Zbirajo se prijave za CPP In PP. Oba tečaja bomo izvajali novembra v prostorih naše šole. 
Prijavite se lahko na en tečaj ali oba.  
Tečaj CPP stane 30 EUR, tečaj PP pa 20 EUR. 
Vabljeni dijaki, ki že resno razmišljate o vozniškem izpitu. 
 
 
 
 


