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VRHUNEC MESECA

Učitelji in dijaki lesarstva so skupaj z
ameriškim mentorjem Archom Davisom
izdelali imenitno leseno plovilo—čoln,
dolg natančno 3,9 metra in težak okrog
70 kilogramov.

NAM ESTO UVO DA


Izdelava čolna
Penobscot 13



Strokovna ekskurzija na
Hrvaško in v BiH



Sejem Ambient



Rastem s knjigo



Moderna galerija



Bronasti Cankarjevi
priznanji



SPA dan v DEOS
Cerknica



Obeleženje svetovnega
dne sladkorne bolezni

veje razprostira proti novostim, mnogoštevilnim



Dan odprtih vrat

projektom in novim izzivom. Tako smo novembra



Delavnica o podjetništvu

skorajda »kar tako« izdelali čisto pravi čoln, v pod-



Svetovni dan srca

poro ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo



Občinsko tekmovanje v
odbojki



35. Slovenski knjižni
sejem

po dolgem času (če sploh kdaj?) dobili kar dva pre-



Hiša iluzij

jemnika bronastega priznanja iz znanja slovenščine



Roditeljska sestanka

je mesec posvečen tradiciji.

Tradicionalno odpremo svoja vrata in obiskovalcem
pokažemo, kaj vse znajo naši dijaki in dijakinje.
Vsako leto se v novembru udeležimo tudi Slovenskega knjižnega sejma in Rastemo s knjigo v pro-

jektu, ki ga izvajamo skupaj z mestno knjižnico.
Vsako leto s številnimi aktivnostmi obeležimo tudi
svetovni dan sladkorne bolezni.
SGLŠ Postojna pa ni le šola, ki ima svoje korenine

učvrščene globoko v tradiciji; je tudi šola, ki svoje

šolsko in domsko stavbo obarvali v modro, svoje
možgane postavljali na preizkušnjo v Hiši iluzij in

za Cankarjevo priznanje za srednje poklicno izobraževanje.
Želimo si, da slednje postane tradicija.

Izdelovanje čolna

ekskurzije na Hrvaško in v BiH. Pot jih je peljala mimo Reke do Senja ter dalje v Liko v
4.—15. 11. 2019
Smiljan, kjer so si ogledali spominski muzej,
Naši mizarji so v prvih dneh tednih novembra ki je posvečen Nikoli Tesli. Zvečer so prišli v
skupaj z ameriškim mentorjem Archom Davi- Sarajevo. Nadalje jih je pot ob Neretvi peljala
mimo Mostarja. V Splitu so obiskali zdravstvesom izdelali imenitno leseno plovilo. Gre za
čoln, ki je izdelan iz smrekovine, macesnovi- no šolo. Sprehodili so se do prvega in verjetno najprestižnejšega doma za ostarele v vsej
ne in furnirskih plošč. Ves les zanj smo prido- zgodovini človeštva, do Dioklecijanove palabili iz slovenskih gozdov. Plovila Penobscot
če, nato pa pot nadaljevali ob obali. Na poti
13, po tipologiji Dinghy, sicer obstajajo v več proti domu je bilo še veliko mest in mestec, ki
izvedbah, z njimi pa še vedno prirejajo tekmo- so vsak zase mali biser; vozili so se mimo narodnih parkov, zaščitenih območij… Ustavili
vanja. Namenjeni so v glavnem tekmovalne- so se le še v Zadru. Prisluhnili so orglam, na
mu jadranju, a zaradi svoje zasnove omogo- katere igra morje, in se sprehodili po maketi
čajo tudi uporabo manj izkušenim jadralcem, našega sončnega sistema, ki se, da ponoči
lahko pa jih upravljajo tudi do štirje čolnarji z zasije, preko dneva napolni z energijo sonca.
vesli. Nad projektom nastajanja čolna je bdel
Romano Pavlovič, učitelj praktičnega pouka.
Dijaki lesarstva so še pred prihodom ameriškega mentorja, po njegovih priporočilih, izdelali maketo skeleta čolna in lupino zanj.

Strokovna ekskurzija na Hrvaško in v BiH

Napoved aktivnosti

7. 11. 2019
6.—8. 11. 2019
Tradicionalen sredin sestanek, na katerem so
Dijaki 3. z, razredničarka Valentina Vončina, prisotni vsi učitelji. Na sestanku pregledamo
učitelj zdravstva Dragan Babuder in ravnatelji- aktivnosti za prejšnji teden in napovemo aktivca Cvetka Kernel so se udeležili strokovne
nosti za prihodnji teden.

Sejem Ambient
8. 11. 2019
Dijaki 1. d in 2. d so si skupaj z učiteljema
Francem Rotom in Jožetom Ivančičem ogledali 30. Ambient Ljubljana—sejem pohištva.

buditi k obiskovanju
splošnih knjižnic. V
obisk knjižnice, predavanje in prejem izvoda knjige Cvetke
Sokolov: V napačni
zgodbi so bili vključeni vsi dijaki 1. letnikov.

Šolsko Cankarjevo tekmovanje
12. 11. 2019
Šolskega tekmovanja iz znanja slovenščine
za Cankarjevo priznanje za srednje poklicno
Zahvala za sodelovanje
izobraževanje sta se udeležila dijaka 2. c:
9. 11. 2019
Matija De Faveri in Žan Uršič. Oba sta se izV soboto, 9. 11., je v Škofji loki potekala drkazala, saj sta prejela bronasto priznanje in
žavna slovesnost ob svetovnem dnevu slad- bosta svoje znanje preizkusila še v januarju
korne bolezni, katere pokrovitelj je bil predse- 2020 na področnem tekmovanju v Kopru.
dnik Republike Slovenije Borut Pahor. SGLŠ Njuna mentorica je Petra Zalar Premrl.
Postojna je na proslavi prejela zahvalo za
preteklo sodelovanje in izvedbo 20. državnega tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni.
Proslave sta se udeležila učitelja zdravstva
Dragan Babuder in Sabina Špringar.

Obisk DEOS Cerknica
12. 11. 2019

Sestanek šolske maturitetne
komisije
11. 11. 2019
Šolska maturitetna komisija se je sestala na
usklajevalnem sestanku.

Rastem s knjigo
11.—14. 11. 2019
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim skušamo
srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spod-

Dijakinje in dijaki 2. e in učiteljici zdravstva
Lara Hrvatin in Sabina Špringar sta za stanovalce DEOS Cerknica izvedli SPA dan; manikuro, igranje družabnih iger in sprehod.

Napoved aktivnosti in SVZ
13. 11. 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 SVZ.

Modra osvetlitev ob svetovnem
dnevu sladkorne bolezni
13. 11. 2019
V podporo ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni smo šolsko in domsko stavbo obarvali v
modro.

Dan odprtih vrat
14. 11. 2019
Na dnevu odprtih vrat so obiskovalci lahko
prejeli vse informacije povezane s šolanjem, si
ogledali praktične prikaze dela, začutili utrip
naše šole in spoznali mojstra izdelovalca čolna, Archa Davisa. Lahko so si ogledali dijaški
dom in poklepetali z dijakinjami in dijaki ter
učiteljicami in učitelji.

Meritve krvnega sladkorja
14. in 15. 11. 2019
Dijakinje in dijaki zdravstvenega programa so
v sodelovanju z Društvom diabetikov Postojna
in Centrom za krepitev zdravja Postojna skrbeli za obvladovanje sladkorne bolezni z meritvijo krvnega sladkorja mimoidočim v zdravstvenem domu Postojna, hipermarketu Mercator Postojna (14. 11.) in v Sparu Pivka (15.
11.). Poleg tega so dijakinje in dijaki opravljali
še meritve krvnega tlaka. Izvedli so čez 200
meritev.

Praktični pouk v kliničnem oko- proti ekipama iz Šolskega centra Postojna.
lju

Oboji smo morali priznati premoč ŠC Postoj-

18.—29. 11. 2019

na.

Dijaki 4. z so bili dva tedna na praktičnem pouku v kliničnem okolju v bolnišnicah v Šempetru in Sežani.

Ogled izdelave čolna
19. 11. 2019
Za pedagoški zbor je bil v torek, 19. 11., organiziran vodeni ogled izdelave čolna in ogled
lesarskih delavnic.

Roditeljski sestanek
19. 11. 2019
Organiziran je bil roditeljski sestanek za starše dijakov lesarskih in zdravstvenih usmeritev.

Napoved aktivnosti in SVZ
20. 11. 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 SVZ.

Občinsko šolsko tekmovanje v
odbojki
20. 11. 2019
Z žensko in moško ekipo smo odigrali tekmi

Delavnica o podjetništvu
21. 11. 2019
Dijaki 3. a in 4. a so ustvarjali na podjetniških
delavnicah z Nejcem Konjevičem,

Roditeljski sestanek
22. 11. 2019
Organiziran je bil roditeljski sestanek za starše dijakov gozdarskih usmeritev.

Svetovni dan srca
23. 11. 2019
Ob svetovnem dnevu srca ter 25. obletnici
Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije,
podružnica za Kras, je v soboto, 23. novembra, na prireditvi v Senožečah sodelovala tudi
SGLŠ Postojna z izvajanjem meritev krvnega
tlaka, krvnega sladkorja, holesterola in zasičenosti krvi; dijaki so asistirali pri snemanju

Izredna pedagoška konferenca

Oddelčna konferenca 2. a in 3. a

26. 11. 2019

29. 11. 2019

Izredna pedagoška konferenca je bila sklicana za cel pedagoški zbor.

Sestanek oddelčnega pedagoškega zbora 2.
a in 3. a.

Napoved aktivnosti in SVZ
27. 11. 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
SVZ.

Ustvarjanje lesenih konstrukcij
29. 11. 2019—

Gozdarski tehniki pri predmetu Lesena gradnja in gozdarji pri predmetu Lesene konstrukcije z učiteljema Martinom Dužnikom in Janezom Medenom pridno ustvarjajo. Gozdarji izdelujejo nadstrešek iz brun, ki bo stal pred dijaškim domom in bo ščitil kolesa pred dežjem.
Knjižni sejem in Hiša iluzij
Gozdarski tehniki izdelujejo »jurček«, ki bo
28. in 29. 11. 2019
svoj dom našel v parku in bo služil za prireditve na prostem. Zaenkrat je še vse obrnjeno
Tradicionalno smo se dijaki 2. e, 2. a, 2. z in
‘na glavo’, vendar bo že čez kakšen mesec
3. z udeležili Slovenskega knjižnega sejma
2019, ki je potekal od 26. novembra do 1. de- dobilo pravo podobo.
cembra. Letošnji, že 35. po vrsti, je bil med
drugim posvečen pesniku, pisatelju, duhovniku, literarnemu kritiku, jezikoslovcu, prevajalcu, učitelju, uredniku, novinarju, arheologu,
turistu… pomembnemu Slovencu, Valentinu
Vodniku. Letos namreč obeležujemo 200letnico njegove smrti. Dijaki 2. e in 2. a so
pred sejmom svoje možgane popeljali na resno preizkušnjo v Hišo iluzij.

