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VRHUNEC MESECA
Naš učitelj Janez Meden je bil najboljši
na 12. državnem tekmovanju gozdnih
delavcev in tako postal državni prvak v
gozdarskih veščinah.

NAM ESTO UVO DA

Polni vtisov in prijetnih počitniških doživetij smo zopet stopili skozi šolska vrata. Novo šolsko leto, nov
začetek, novim dogodivščinam naproti.
Naj vas ob začetku šolskega leta razveselimo s
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Profesor Kuzman mlajši
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14 tednov. Prve počitnice bodo po nekaj manj kot
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Gledališka predstava
Čakajoč Godota

tember je v naši hiši tradicionalno jezikovno obar-



Tekmovanje iz logike

van – tudi letos smo obeležili evropski dan jezikov.



Evropski dan jezikov

Gostili smo dijake in učitelje iz Poljske in Češke, s



Focus Group

katerimi sodelujemo v Erasmus+ projektih. Pridni



Ekskurzija na Pohorje

bodoči mizarji so obnovili in razstavili kredenco v



Terenske vaje na
Mangrtskem sedlu

lahkotnejšo vsebino: tudi v letošnjem šolskem letu

dveh mesecih, in sicer jesenske oziroma krompirje-

ve počitnice, ki se začnejo 28. oktobra. Do takrat
se zdi še daleč. A pri tako številčnih dogodkih, kot
smo jih zabeležili septembra pod našo streho, lahko rečemo, da je ta mesec kar zletel mimo. SGLŠ-

jevci smo organizirali državno tekmovanje gozdnih
delavcev Slovenije in v hiši ponosno proslavili državnega prvaka – Janeza Medena. Organizirali
smo športne dneve za vse dijakinje in dijake. Sep-

Domu starejših v Logatcu. Bili smo na Festivalu
znanosti, na delavnicah prostovoljstva, na trgatvi,
debatirali v angleščini na okrogli mizi, obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, se potikali po
vznožju Mangrta … in še bi lahko naštevali.

Prvi šolski dan

svoje zdravje. Vzgoja za zdravje v mladostništvu je pomembna za spodbujanje, ohranje2. 9. 2019
vanje in krepitev zdravja, preprečevanje bolePrvi šolski dan je bil za dijake SGLŠ Postojna
zni in poškodb ter razvoj zdravih navad mlazabaven in sproščen. Po informativnih urah z
dostnikov.
razredniki smo si ogledali monokomedijo Profesor Kuzman mlajši. Komik Uroš
Kuzman nas je popeljal na ekskurzijo po spominih na svojo srednjo šolo – piflanje, plonkanje, pisanje in špricanje. Uroš, edini slovenski
komik z doktoratom iz matematike, je bil v tej
krohotanja in hihitanja polni blok uri sproščen
profesor, ki ga bolj kot golo predavanje zanima to, da iz občinstva izvleče največ smeha.

Športni teden
3.–6. 9. 2019
Ste že kdaj slišali za pregovor zdrav duh v
zdravem telesu (mens sana in corpore sano)?
SGLŠ-jevci se tega reka trdno držimo, saj se
redno udeležujemo različnih športnih prirediOddečna konferenca
tev in tekmovanj, pa tudi sicer se radi gibamo,
3. 9. 2019
saj se zavedamo, da redna skrb za telesno
Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora 3.
zdravje izboljša tako fizične kot tudi spoznava.
ne sposobnosti.

Napoved aktivnosti

Prvi teden novega šolskega tedna smo tako
3. 9. 2019
vsak dan izvedli po en športni dan, tako da
Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so smo bili v športne vsebine vključeni prav vsi
oddelki. Nekateri smo hribolazili na okoliška
prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo
aktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktiv- hriba Kokoš in Vremščico, drugi smo balinali
in se prijateljsko pomerili v hokeju, košarki in
nosti za prihodnji teden.
odbojki. Za dijakinje smo organizirali delavniZdravstvena vzgoja in preventi- co sproščanja z Nino Vanito Hočevar, ter
va
športni dan zaključili s krajšim pohodom čez
3.–6. 9. 2019
Sovič in se nadihali še malo svežega zraka.
V prvem tednu šolskega leta 2019/2020 so
bili dijaki deležni predavanj o zdravstveni
vzgoji in preventivi, ki sta jih vodili medicinski
sestri iz Zdravstvenega doma Postojna Sintija
Počkaj in Sindi Lisjak. Namen predavanj je
informirati in motivirati posameznika k skrbi za

Roditeljski sestanek
6. 9. 2019
V popoldanskih urah je potekal roditeljski
sestanek za dijake prvih letnikov.

Športne igre zaposlenih 2019
7. 9. 2019

Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez je v sodelovanju z občinskimi
športnimi zvezami organiziral Športne igre
zaposlenih 2019. V Postojni so potekale v
soboto, 7. septembra 2019, v športnem parku.
Iger smo se udeležili tudi nekateri zaposleni v
SGLŠ Postojna. Tekmovalci smo lahko izbirali med odbojko, tenisom, streljanjem, keglanjem in balinanjem. SGLŠ-jevci smo se pomerili v odbojki. Proti trem odbojkarskim ekipam smo odigrali tri prijateljske tekme in aktivno preživeli dopoldan. Poskrbljeno je bilo
tudi za lakoto, saj so se po tekmovanju vsi
okrepčali s toplim obrokom v jedilnici naše
šole.

merov dobrih praks med šolami. Sodelujoči
šoli sta še gozdarski šoli iz češkega Křivokláta in poljskih Tułowic. Naši dijaki
so v lanskem šolskem letu skupaj z učitelji že
odpotovali na Češko, kjer so s češkimi sovrstniki sodelovali pri urah praktičnega pouka. Med 9. in 13. septembrom bili na obisku v
naši šoli predstavniki šol iz Češke in Poljske.
Z izmenjavami želimo izboljšati medkulturni
dialog, omogočiti primerjavo primerov dobrih
praks in dijake spodbuditi k sprejemanju drugačnega, pa seveda razširiti obzorja in omogočiti prijetno druženje evropskih sovrstnikov.
Koordinatorica projekta v SGLŠ Postojna je
Tina Šorc.

Usklajevalni sestanek za 12.
državno tekmovanje gozdnih
delavcev
10. 9. 2019

Obisk partnerjev iz Češke in

Poljske
9.–13. 9. 2019
SGLŠ Postojna je vključena v dveletni
Erasmus+ projekt ‘Biodiversity in forest management’, z glavnim ciljem izmenjave pri-

SGLŠ Postojna je v soorganizaciji s SiDG 21.
9. 2019 organizirala 12. državno tekmovanje
gozdnih delavcev Slovenije. Pripravljalni
sestanek je bil eden zadnjih pred tekmo. Državno prvenstvo je potekalo na poligonu
Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni. Priprave na tekmovanje so se začele že v
petek 20. septembra s prevzemom tekmovalnega poligona in žrebom štartnih številk.

16. srečanje srednjih zdravstve- Zdravniški pregled
nih šol Slovenije

10. 9. 2019

10. 9. 2019

Dijakinje in dijaki oddelka 3. a so imeli zdravniški pregled v ZD Postojna.

16. srečanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije potekalo v Slovenj Gradcu. Udeležile so se
ga vse slovenske zdravstvene šole z ekipami
profesorjev in dijakov; skupaj je bilo tako kar
20 ekip.
Ekipe dijakov so igrale po običajnem dvoranskem sistemu: 6 igralcev v polju, od tega najmanj dve dijakinji. Profesorji so zaradi manjše
telovadnice igrali prilagojeno igro s štirimi
igralci. Proti koncu tekmovanja sta obe naši
ekipi igrali solidno, kar je kazalo na boljšo
uigranost kot na začetku tekmovanja. Ekipni
prvaki – skupaj dijaki in profesorji – so postali
SZŠ Nova Gorica.
Pot nazaj je bila dolga, zato smo imeli veliko
časa, da smo kovali strategijo za tekmovanje
prihodnje leto – 17. srečanje srednjih zdravstvenih šol Slovenije. Obljubili smo si, da bomo že pred tekmovanjem pridno trenirali – tako dijaki kot tudi profesorji.

Oddelčna konferenca
11. 9. 2019
Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
1. a in 1. z.

Zdravniški pregled
11. 9. 2019

Dijaki oddelka 1. c so imeli zdravniški pregled
v ZD Postojna.

Napoved aktivnosti
11. 9. 2019

Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so
prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo
aktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktivnosti za prihodnji teden. Po sestanku sledi
sestanek vzgojiteljev dijaškega doma SLŠ
Postojna.

Delavnica Slovenske filantropije
o prostovoljstvu
12. 9. 2019
Za dijake 1. letnikov zdravstvenih usmeritev je
potekala delavnica Slovenske filantropije o
prostovoljstvu. Glavna naloga Filantropije je
ravno promocija prostovoljstva. Našim dijakom
sta vodji delavnic prikazali, kako lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj
strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh,
ne glede na osebne in življenjske okoliščine.
Namen delavnic je seznanitev prvih letnikov s
prostovoljnim delom in kodeksom etike prostovoljstva (solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse), vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov z vrstniki, mlajšo ali starejšo generacijo, ter možnost realizacije ur proste izbire dijaka v okviru interesnih dejavnosti.

Obnova stare kredence za varo- Oddelčna konferenca
vance Doma starejših v Logat-

13. 9. 2019

cu

Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
1. c in 1. d.

12. 9. 2019
Na pobudo direktorice Doma starejših Logatec Helene Primc Kalan smo v lanskem šolskem letu obnovili staro kredenco, ki jo bodo
spet lahko uporabljali varovanci doma v posebnem kotičku. Kredenco so v preteklem
šolskem letu obnovili dijaki 2. letnika smeri
mizar SGLŠ Postojna Boštjančič Miha, Židanek Nejc, Kobal Emanuel, pod mentorstvom
učiteljice Zorislave Makoter. Dokončno restavrirana kredenca je bila predstavljena 12. 9.
na dnevu odprtih vrat Doma starejših Logatec
kot eden izmed primerov sodelovanja z omenjeno ustanovo. Isti dan so naše dijakinje in
dijaki zdravstvenih usmeritev merili vitalne
funkcije.

Predavanje o dolžnostih,
pravicah in odgovornosti
13. 9. 2019

Za vse dijakinje in dijake prvih letnikov smo
organizirali predavanje “O dolžnostih, pravicah in odgovornosti”, ki ga je vodila pravna
strokovnjakinja in mediatorka Nina Ana Jäger.
Dijake je opozorila na nekaj pasti, ki nanje
prežijo v srednješolskem obdobju ter opozorila na spremembe Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katerimi izenačujejo obravnavo vseh
dijakov, mladoletnih in polnoletnih, glede njihove odsotnosti od pouka. Spremembe zakona so začele veljati z začetkom novega šolUpajmo, da bo kredenca kot del kotička v Do- skega leta 2019/2020.
mu starejših Logatec obudila veliko lepih spoAna Nina Jäger je dijake seznanila s pravicaminov in še naprej hranila vsakodnevne tremi, ki jih imajo kot mladoletni dijaki in obenem
nutke v krogu varovancev.
opomnila na nekatere dolžnosti. Dr. Jäger je
strokovnjakinja na področju šolskega prava,
poleg tega pa veliko sodeluje z osnovnimi in
srednjimi šolami; tudi to je razlog, da je lahko
dijakinjam in dijakom postregla z nekaj zgovornimi primeri nespoštovanja pravic, pravil
ali zanemarjanja dolžnosti. Poučno predavanje z dejanskimi primeri najstniških 'zdrsov'
nas je pustilo odprtih ust in besede so nam
odzvanjale v ušesih še dolgo zatem, ko smo
zapustili učilnico.

Češki in poljski dijaki pri nas v

jamski sistem Postojnske jame, ki nudi zavetje več kot 150 živalskim vrstam; se zapeljali
okviru Erasmus+ KA2 projekta
do Obale, kjer smo se seznanili s pridelova15.—21. 9. 2019
njem soli po izročilu starem skoraj 700 let in
zgolj s tradicionalnimi orodji ter se seveda kopali v še vedno toplem Jadranskem morju;
nazadnje pa smo obiskali še našo prestolnico
in se s tradicionalno pletno zapeljali na Blejski
otok. V petek, 20. 9. 2019, je sledila evalvacija po z aktivnostmi polnem tednu. Češki in
poljski dijaki so bili nad videnim in doživetim
navdušeni. Izpostavili so izredno pestro in dobro ohranjeno naravo. Na majhni površini ima
veliko biotsko raznovrstnost, zato so si bili
edini, da tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča našo deželico med naravno najbogatejša območja Evrope.
SGLŠ Postojna je partnerica v dveletnem
Erasmus+ KA2 projektu “Mednarodno sodelo- Koordinatorica v SGLŠ: Tina Šorc.
vanje za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
Oddelčna konferenca 1. e, 2. e
gospodarjenju z gozdovi”. Projekt, v katerega
in 2. d
sta vključeni tudi češka gozdarska šola
Stredni lesnicka skola a Stredni odborne ucili- 16. 9. 2019
ste Krivoklat in poljska gozdarska šola Zespol Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
Szkol w Tulowicach, naslavlja temi biotska
1. e, 2. e in 2. d.
raznovrstnost in gospodarjenje z gozdovi.
SGLŠ Postojna je med 15. in 21. septembrom Zdravniški pregled
2019 gostila 14 poljskih in čeških dijakov, ki
17. 9. 2019
so na tedensko izmenjavo prišli s svojimi
spremljevalnimi učitelji. Teden je bil poln raz- Dijakinje in dijaki oddelka 3. z so imeli zdravnovrstnih aktivnosti, s katerimi smo s pomočjo niški pregled v ZD Postojna.
naših dijakov gozdarstva skušali tujim dijakom
Strokovno predavanje za učitelprikazati našo biotsko pestrost in načine
gospodarjenja z gozdovi. V tednu dni smo si je
ogledali Lipico in park Škocjanske jame, s po- 17. 9. 2019
udarkom na rastlinstvu in živalstvu v udornih Za vse pedagoške delavce je bilo organiziradolinah in okolici; učitelj Andrej Čeč je predno predavanje Alenke Rebula Tuta.
stavil modul arboristike ter dijake navdušil nad
varnim plezanjem, v katerem so se tudi vsi
Oddelčna konferenca 2. c
preizkusili; sprehodili smo se po gozdni učni
18. 9. 2019
poti na Mašunu, skozi Ekomuzej presihajočih
Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
jezer ter si v Orehku ogledali eno najdebelej2. c.
ših lip na postojnskem; zapeljali smo se po
jeklenicah med drevesnimi vrhovi v pustolovskem parku v Solkanu; vstopili smo v kraški

Napoved aktivnosti
18. 9. 2019

Tradicionalen sredin sestanek, na katerem
so prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo aktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktivnosti za prihodnji teden. Po
sestanku sledi sestanek vzgojiteljev dijaškega doma SLŠ Postojna.

Oddelčna konferenca 2. z, 3. z,
4. z
19. 9. 2019

Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
2. z, 3. z, 4. z.

kjer so spoznali, kako bo iz nabranega grozdja nastalo vino, in si ogledali vinsko klet. Na
veliko presenečenje dijakov je gospodar pripravil predavanje na temo Vino in zdravje, ki
ga je imela dr. Vodopivec iz sežanskega
zdravstvenega doma. Gospodar je po predavanju dodal svoje nasvete o kulturi pitja vina.
Trgatev bi lahko strnili z besedami: sladka,
nepozabna in so(n)čna! Vožnja z avtobusom
nazaj v Postojno je potekala v tišini, čemur je
botrovala utrujenost. Večina izmed dijakov je
grozdje trgala prvič—tudi zato je bila to vredna izkušnja. Iz grozdja dobiti vino še zdaleč
ni enostaven postopek …

Zdravniški pregled
19. 9. 2019

Dijakinja in dijaki oddelka 1. a so imeli zdravniški pregled v ZD Postojna.

Trgatev
20. 9. 2019

Dijaki 4. z so se udeležili športnega dne v
Ložu pri Vipavi. Dušan Benčina, gospodar
kmetije Benčina, nas je letos že tretjič tradicionalno povabil na pomoč pri trganju grozdja
na njegovi posesti. Dijaki so pričakovali, da
dan ne bo preveč športen, ampak bolj ležerno preživet na svežem zraku. Pa so se ušteli
… Na čudovit sončen dan so se ob 8.00
zbrali v vasi Lože pri Vipavi. Gospod Benčina
jih je naučil veščin trganja grozdja ter poučil o
razlikah med sortami grozdja. Med delom so
uživali v čudovitem razgledu na Vipavsko dolino in planote Nanos, Hrušica in rob Trnovskega gozda in klepetali z domačini, ki so pomagali na trgatvi. Po krepkih štirih urah trganja grozdja, hoji v hrib in nošenju polnih veder grozdja so ugotovili, da tale športni dan ni
od muh in da so utrujeni bolj kot po klasičnih
šolskih športnih dnevih. Po trgatvi jim je g.
Benčina predstavil svoj predelovalni obrat,

Svetovni dan Alzheimerjeve
bolezni
20. 9. 2019

Mesec september je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, medtem ko svetovni dan
Alzheimerjeve bolezni obeležujemo 21. septembra. Ta letos poteka pod sloganom

»Spregovorimo o demenci«. Alzheimerjeva
bolezen je kronična progresivna nevro degenerativna bolezen, pri kateri so v ospredju znaki demence.
Tudi SGLŠ-jevci smo 21. septembra obeležili svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je
najpogostejši vzrok demence (Alzheimerjeva
bolezen predstavlja 70 % vseh oblik demenc).
Na povabilo Doma upokojencev Postojna so
se dijaki 2. e skupaj z zaposlenimi in stanovalci doma na invalidskih vozičkih odpravili v
center Postojne, kjer je bila krajša proslava.
Dijaki so stanovalcem polepšali dan z masažo
rok in tako pokazali veščine, ki so se jih naučili pri modulu ‘nega rok’. Ob koncu druženja
s stanovalci doma smo v zrak spustili modre
balone in si obljubili, da se prihodnje leto spet
snidemo.

Državno tekmovanje gozdnih
delavcev Slovenije
21. 9. 2019
Na 12. državnem tekmovanju gozdnih delavcev, ki je v organizaciji SiDG in SGLŠ Postojna potekalo na poligonu SGLŠ Postojna, 21.
9. 2019, se je najbolje odrezal naš učitelj Janez Meden (ekipa Husqvarna), ki se je uvrstil pred Blažem Jurjavčičem in Matijo Oblakom (oba Stihl team Slovenija). Med ekipami
je bila najboljša ekipa Husqvarna, drugo mesto je zasedla ekipa Stihl team Slovenija, tre-

tje pa Gozd Ljubljana. V ženski konkurenci je
zmagala Ines Frančeškin, aktualna evropska
prvakinja, drugo in tretje mesto sta si razdelili
naši dijakinji Patricija Oražem (2. mesto) in
Petra Košir (3. mesto). V kategoriji do 24
let je največ točk zbral Domen Lahajnar, drugo in tretje mesto sta si razdelila naša dijaka
Žiga Kolar (2. mesto) in Patrik Kraševec (2.
mesto).
12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v
Postojni je potekalo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Aleksandre Pivec. Tekmo je zaznamovala rekordna udeležba tekmovalcev,
saj se je tekmovanja najboljših gozdarjev udeležilo kar 70 tekmovalcev. Dvanajst tekmovalnih ekip in sedem posameznic ter posameznikov se je borilo za državni pokal, medalje in
za mesto v skupini, ki bo Slovenijo naslednje
leto zastopala na 34. svetovnem prvenstvu.
Ekipe iz tujine so kot vabljene ekipe nastopile
zunaj konkurence. Letošnje tekmovanje je bilo posebno tudi v tem, da je odprlo vrata ženskam in posameznikom, saj se je prenovil
pravilnik. Do zdaj so gozdni delavci namreč
tekmovali le ekipno, dekleta pa le na lokalnih
tekmah.

Oddelčna konferenca 2. a, 3. a,
4. a
23. 9. 2019
Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora
2. a, 3. a, 4. a.

Zdravniški pregled
23. 9. 2019

zlasti mladih na izzive, ki jih prinašajo znanstvena odkritja in spoznanja. Slovenski raziskovalci so pripravili tudi zanimive teme s področja bioloških znanosti in prava ter klasičnih
jezikov ter prvič tudi s področja sociologije.
SGLŠ-jevci smo si ogledali sejem eksperimentov, nato pa poslušali predavanja o različ-

nih temah: Vpetost znanosti v zmanjševanje

Dijaki oddelka 1. d so imeli zdravniški pregled družbene neenakosti, Pomembna odkritja v
v ZD Postojna.
medicini in farmaciji, Izzivi za uporabo lesa v

Konferenca

21. stoletju, Podnebne spremembe: pomen

24. 9. 2019

predelave in rabe lesa za človeka in okolje,

Izvedli smo konferenco, na kateri so člani pedagoškega zbora potrdili Letni delovni načrt
SGLŠ Postojna.

ležni Urice kemijskih poskusov za radovedne

Mikrobni črno-beli cvet Grenlandije ter bili dein vedoželjne in ostalih poskusov.

Zdravniški pregled
24. 9. 2019
Dijakinje in dijaki oddelka 1. e so imeli zdravniški pregled v ZD Postojna.

Festival znanosti 2019
25. in 26. 9. 2019
Dijaki prvih ter nekateri oddelki drugih in tretjih
letnikov so se v sredo, 25., in četrtek, 26. 9.
2019, udeležili Festivala znanosti 2019, ki ga
organizira Slovenska znanstvena fundacija.
Geslo letošnjega festivala je Ko znanost postane moja strast, posvečen pa je spominu
na življenje in delovanje treh velikih slovenskih
osebnosti, ki so se uveljavile v svetu: vizionarju vesoljskih poletov in bivanja v vesolju –
Hermanu Potočniku Noordungu (1892-1929);
zdravniku in kemiku Nobelovemu nagrajencu,
Frideriku Preglu (1869-1930) ter misijonarju in
raziskovalcu v Afriki, Ignaciju Knobleharju
(1819-1858).

Strokovna ekskurzija—Pohorje
25. in 26. 9. 2019
Dijaki 2. c so v spremstvu razrednika Sebastjana Bajca in spremljevalca Boruta Horvata 2
dni v okviru strokovne ekskurzije raziskovali
Pohorje.

Zdravniški pregled

25. 9. 2019
Festival je vsebinsko izredno bogat, povezan
Dijaki oddelka 1. z so imeli zdravniški pregled
med drugim z razvojem astronomije in astrov ZD Postojna.
navtike ter s prikazom odzivanja raziskovalcev
na izzive podnebnih sprememb in odzivanja

Napoved aktivnosti

poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe.
25. 9. 2019
Mentorice: Petra Andrejašič, Tadeja Premrov,
Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so
Nataša Ujčič, Petra Zalar Premrl.
prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo
aktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktivnosti za prihodnji teden. Po sestanku sledi
sestanek vzgojiteljev dijaškega doma SLŠ
Postojna.

Evropski dan jezikov 2019
26. 9. 2019
Tudi letos smo obeležili evropski dan jezikov;
dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v
Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od 2001
dalje ga vsako leto praznujemo 26. septembra. Letos so dijaki pri pouku slovenščine raziskali teme: jezikovna identiteta, znakovni jeziki, nastanek jezikov, zanimivosti o jezikih,
jezikovne družine v Evropi, jeziki na planetu,
jezikovne interference, knjižne in neknjižne
zvrsti jezikov, jezikovne struktur, pisave, zgodovina jezikov; nekateri izdelki so krasili avlo
šole. Drugi so pri pouku tujega jezika izdelali
sliko jezika, se seznanili z jezikovnimi izzivi in
prepoznavali tuje jezike v različnih govornih
situacijah – rezultat ene od njih je izobešen v
avli dijaškega doma; tretji pa so bili deležni
Lova na jezike (Language Hunt) – zabavne in
(inter)aktivne jezikovne igre, ki je potekala v
parku SGLŠ, v kateri so morali dijaki z osnovami orientacije, iznajdljivostjo, uporabo IKT
in izkazanim jezikovnim znanjem na zunanjih
šolskih površinah poiskati skrite jezikovne naloge, jih pravilno rešiti in v določenem času
prinesti na cilj.
Namen in cilj vseh aktivnosti je bil približati
raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope in spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov
v šoli in izven nje. Še posebej smo opozorili
na manj razširjene jezike in pomen varovanja
le-teh. Dijakom smo želeli predati sporočilo,
da znanje jezikov odpira vrata v študijsko in

Tekmovanje iz logike
26. 9. 2019
Izvedli smo šolsko izbirno tekmovanje iz logike.

Gledališka predstava »Čakajoč
Godota«
26. 9. 2019
SGLŠ-jevci se vsako leto udeležimo kakšne
od predstav v okviru Linhartovega srečanja—
festivala gledaliških skupin Slovenije, ki poteka v Kulturnem domu Postojna. Letos so si
dijakinje in dijaki 3. in 4. letnikov SSI ogledali
predstavo Društva Gledališče Bohinjska Bistrica: Čakajoč Godota (Samuel Beckett).

Pripravljalni sestanek v Romuniji

šola partnerska organizacija. Projekt ESTER
predvideva usposabljanje učiteljev/
inštruktorjev na področju sečnje, spravila,
26.—29. 9. 2019
Predstavniki SGLŠ Postojna: Petra Prelc, Ja- strojne sečnje in arboristike. V projektu sodenez Meden in Gregor Češarek so se udeležili luje kot vodilni partner Češka, kot partnerji popripravljalnega sestanka za 19. evropsko tek- leg SGLŠ Postojna sodelujejo še organizacije
iz Španije, Irske, Velike Britanije, Romunije,
movanje v gozdarskih veščinah za dijake, ki
Nemčije in Slovaške. Projekt EMFO bo nudil
bo potekalo maja 2020 v Romuniji.
učiteljem usposabljanje in poenotenje standardov za pridobitev kvalifikacij na področju
Focus Group Discussions
strojne sečnje. V projektu sodeluje kot vodilni
27. 9. 2019
partner Velika Britanija, kot partnerji poleg
V Mladinskem centru Postojna je potekala
SGLŠ Postojna sodelujejo še Irska, Češka,
okrogla miza Focus Group Discussion. Gre za
Romunija in Slovaška. Oba projekta sta se
srečanje vrstnikov, ki podajajo mnenja o razpričela septembra 2019 z uvodnim projektnim
ličnih temah. Okrogle mize so se udeležili tudi
srečanjem, katerega se je udeležil Andrej
nekateri naši dijaki. Potekala je v angleščini.
Čeč, ki je koordinator omenjenih projektov v
Kresala so se mnenja o načinu življenja, ideSGLŠ Postojna.
alni družbi, življenju v skupnosti, reševanju
konfliktov, razbijanju stereotipov in diskriminaciji, varnosti mladih—na nacionalni in lokalni
ravni itn.

Triletno izobraževanje učiteljev
(Erasmus+)
September 2019
SGLŠ Postojna je z letošnjim šolskim letom
pričela z dvema Erasmus+ projektoma, ki naslavljata teme sečnje, strojne sečnje, spravila
in arboristike. Oba projekta trajata tri leta
in predvidevata usposabljanja učiteljev za
zgoraj omenjena področja. V projektih je naša

