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VRHUNEC MESECA

Hana Šalamon, dijakinja 4. z, je
napisala najboljšo pesem po mnenju
Zveze študentskih klubov Slovenije,
ki je razpisala literarni natečaj na
ekološko temo.

NAM ESTO UVO DA
… jesensko obarvan foto-kolaž.
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Supetarja (Brač)

Svet šole
1. 10. 2019
Svet šole se je sestal ob 14.uri.

Napoved aktivnosti in SVZ
2. 10. 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 še Obisk doma starejših
sestanek vzgojiteljev (SVZ) v dijaškem domu. 4. 10. 2019
Dijaki predmeta 'gibanje za zdravje' so naučeAtletsko tekmovanje v Novi go- no preizkusili v praksi. Dijaki 2. e so v paru in
trojkah sami izvajali različne vaje z varovanci
rici
doma starejših občanov v Postojni.
3. 10. 2019
Na stadionu v Novi Gorici je v četrtek, 3. oktobra, potekalo področno ŠŠT v ekipni atletiki
za osnovne in srednje šole.

Invazivke na poti
4. 10. 2019
Dijaki 1. a so se udeležili predavanja o tujerodnih invazivnih vrstah, ki je bilo del razstave
'Invazivke na poti' na ŠC Postojna.

Izmenjava na švedsko gozdarsko šolo
6.—13. 10. 2019
Učitelj gozdarstva Gregor Češarek je bil na
4. 10. 2019
tedenskem delovnem obisku na gozdarski šoli
Tudi SGLŠ-jevci smo se na dnevu poklicev v v Svenljungi (Švedska) v okviru projekta
Idriji predstavili 150 devetošolcem iz osnovnih Erasmus+.
šol Idrija, Spodnja Idrija, Črni Vrh in Cerkno in
jim omogočili, da spoznajo naše programe in
stopijo korak bližje sliki svoje željene prihodnosti.

Promocija v Idriji

Teden otroka
7. 10. 2019
Teden otroka je letos potekal med 7. in 13.
oktobrom pod naslovom 'Naše pravice'. V ta
namen je bila v avli SGLŠ Postojna pripravljena razstava, na kateri smo lahko prebrali,
katere so otrokove pravice. Vse dijakinje in
dijaki so lahko oddali svoj glas v nabiralnik v
avli šole na anketno vprašanje, ki se je glasilo: Ali je srednja šola PRAVICA, DOLŽNOST Sanacija udorne jame Krkurjeali NADLOGA?
vec
8. 10. 2019
Dijaki gozdarskih programov so se skupaj z
učitelji lotili sanacije udorne jame Krkurjevec
in okolice. Namen projekta je preprečiti nadaljnje propadanje kamnitih pastirskih hiš iz
sredine 19. stoletja in sanirati vhod v nekdaj
ledeno jamo (ledenico) ter urediti pešpot okoli objektov in postaviti informacijsko tablo, s
tem pa poudariti turistično funkcijo okoliških
gozdov ter širši javnosti predstavili življenje
pred 200 leti na tem območju.

Seminar za mentorje Šola ambasadorka EP in Evrošola
7. 10. 2019
SGLŠ-jevski mentorici združenega izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola Martina Klemenc in Tamara Fatur sta se zdeležili seminarja za mentorje.

Napoved aktivnosti in SVZ

Austrofoma

9. 10. 2019

8. 10. 2019
Austrofoma je avstrijski gozdarski sejem, ki je
med največjimi v Evropi. Udeležili so se ga
dijaki in učitelji gozdarskih usmeritev. Za dijake, ki se sejma niso udeležili, je bilo organizirano delo v gozdu.

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 še SVZ.

Svetovni dan duševnega zdravja Vera vase
10. 10. 2019
Tudi naši dijaki so ta dan obeležili z obiskom
dveh nevladnih organizacij, ki delujeta v Postojni. Dijaki 2. z so obiskali ŠENT – stanovanjsko skupino namenjeno polnoletnim osebam, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in
težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč in podporo za samostojno življenje
v skupnosti. Dijaki 2. e so se udeležili dneva
odprtih vrat in praznovanja 20. obletnice obstoja društva VEZI.

15. 10. 2019
Dijaki 3. z in 4. z so bili dve šolski uri vpeti v
delavnico ‘Vera vase za otroke in mladostnike’. Program je nastal kot želja podpreti posameznikov stik s sabo in ljudmi okoli sebe. Delavnice je vodila mag. psih. Lejla Slavec, soustanoviteljica Inštituta Vera vase.

Tekmovanje iz sladkorne bolezni

Svetovni dan oživljanja

16. 10. 2019
Ekipa prve pomoči SGLŠ Postojna je za dijake
11. 10. 2019
izvedla delavnice o temeljnih postopkih oživV petek, 11. oktobra, je po slovenskih šolah
ljanja in uporabi defibrilatorjev, ki predstavljajo
potekalo 21. šolsko tekmovanje v znanju o
najpomembnejši korak pri ohranjanju življenj
sladkorni bolezni. Le-to se vsako leto odvije v
zaradi srčnega zastoja. Izvajalci so bili člani
organizaciji Zveze društev diabetikov Slovenišolske ekipe prve pomoči: Kliment Cej, Tilen
je. Naše dijakinje in dijaki so bili uspešni, saj
Gerželj in Primož Vižin, ki so v družbi mentorja
so bronasto priznanje dosegle tri dijakinje: Liin učitelja zdravstva Dragana Babudra predna Škerbec, Andreja Srebrnič in Andreja
stavili enostavne korake, s katerimi lahko vsi
Fistonić.
pomagamo.

Obisk Moderne galerije
11. 10. 2019
Dijaki 4. a so si si ogledali razstavo del iz stalne in aktualne postavitve v Moderni galeriji v
Ljubljani.

Napoved aktivnosti in SVZ
16. 10. 2019

vajanje vzgojnega procesa v dijaškem domu.
Srečanje je potekalo v našem dijaškem domu.

Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so
prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo Bogatajevi dnevi civilne zaščite
aktivnosti za prejšnji teden in napovemo ak18. 10. 2019
tivnosti za prihodnji teden. Po sestanku sledi
Na bienalni prireditvi so sodelovali tudi dijakiše SVZ.
nje in dijaki SGLŠ Postojna, in sicer kot prostovoljni udeleženci v masovni nesreči, vaji
Predavanje o možganski kapi
državnega pomena »Vaja POSTOJNA
16. 10. 2019
2019«. Na dnevih zaščite in reševanja so soZa dijake 2. e, 3. z in 4. z je bila organizirana delovale tudi dijakinje in dijaki zdravstvenih
delavnica z naslovom Možganska kap, ki jo
usmeritev, ki so v povezavi z Rdečim križem
izvaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slove- Slovenije – Območno združenje Postojnanije in Združenje bolnikov s cerebrovaskular- Pivka, opravljali različne meritve.
no boleznijo. 45 minut dolgo delavnico je pripravil in vodil nevrolog dr. Igor Rigler, vodja
službe za urgentno nevrologijo. Pridružil se
mu je tudi pacient, ki je možgansko kap doživel in preživel.

Rožnati oktober
18. 10. 2019

Promocija šole
16. 10. 2019

V Sežani je potekala promocija/predstavitev
šole.

Študijska skupina—gozdarstvo
17. 10. 2019

Dijakinje in profesorice SGLŠ Postojna so se
v soboto, 19. 10., pridružile akciji 'rožnati oktober', ki osvešča o raku dojk, opozarja na
pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Člani in podporni člani
postojnskega združenja Europa Donna so v
soboto v okviru akcije organizirali 'hojo za

Hišni in zunanji predavatelji so učitelje gozupanje'; 10 do 15 kilometrski pohod.
darstva seznanili z aktualnimi spremembami
ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za
pouk.

Študijska skupina—dijaški dom
18. 10. 2019
Zunanji predavatelji so vzgojitelje v dijaškem
domu seznanili z aktualnimi spremembami ter
strokovnimi novostmi, ki so pomembne za iz-

Promocija šole
22. 10. 2019

Zaključek projekta 200 zaposlitev

23. 10. 2019
S koncem oktobra se je zaključil project 200
zaposlitev, ki smo ga izvajalu v sodelovanju z
družbo DEOS d.o.o., v sodelovanju z ZavoNapoved aktivnosti in SVZ
dom RS za zaposlovanje. V okviru projekta
23. 10. 2019
smo v SGLŠ usposabljali mlade; stare do 29
Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so let, doma iz Zahodne kohezijske regije za deprisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo
ficitaren poklic v socialnem varstvu, t.j. bolniaktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktiv- čar-negovalec.
nosti za prihodnji teden. Po sestanku sledi še
SVZ.
V Ajdovščini je potekala promocija/
predstavitev šole.

Projektni sestanek NA-MA poti
23. 10. 2019
Na sestanku so bili učitelji SGLŠ Postojna, ki
so vključeni v projekt NA-MA poti. Dogovorili
so se o nadaljnem delu.

Po poteh Soške fronte
24. 10. 2019

Sejem Narava-zdravje
23. 10. 2019
Dijaki 1. e in 1. z so obiskali 50. sejem Narava
-zdravje; sejem za zdrav življenjski slog. Letos
je potekal pod sloganom Uživaj zdravo! Pri
tem ne poudarjajo le uživanja sveže, lokalne,
raznolike in zdrave hrane, ampak tudi iskanje
poti v sebi, naravi in sobivanju z drugimi, kako
ponovno uživati življenje zdravo in v stiku z
naravo.

Dijaki 2. e in 2. z so bili na zgodovinskogeografski strokovni ekskurziji po poteh Soške fronte.

Obisk Vzgojnega zavoda Plani-

Snemanje promocijskih filmov

na

22. 10. 2019—

24. 10. 2019

Začeli smo s snemanjem promocijskih filmov
vseh treh usmeritev v SGLŠ Postojna.

Že tradicionalno smo se odzvali povabilu VZ
Planina in se z dijakinjami in dijaki 1. e udeležili številnih delavnic na dnevu odprtih vrat.

Obisk iz Brača
25. 10. 2019
Na jesenskem druženju smo gostili dijakinje,
dijake in učitelje iz Srednje šole iz Supetarja
na Braču (Hrvaška).

Zbirka vozlov
24. 10. 2019—

Andrej Čeč je v okviru izbirnega predmeta v
gozdarstvu—abroristika— uredil zbirko vozlov, ki krasijo stene učilnice 10 na strojni
postaji.

