ŠOLSKA
KRONIKA
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

2018/2019

PREDSTAVITEV ŠOLE
Ekonomska šola Murska Sobota je javni vzgojno-izobraževalni
zavod, ki se zavzema za:
 uresničevanje ciljev in doseganje standardov znanja,
predpisanih
 z učnimi načrti in katalogi znanja za posamezne programe,
 pouk, zasnovan na sodobnih metodah dela,
 razvijanje partnerskega odnosa med dijaki, učitelji in starši,
 spodbujanje avtonomnosti in strokovne odgovornosti zaposlenih,
 spoštovanje vsakega posameznika.

NAGOVOR RAVNATELJA

Vizija in poslanstvo
Pred Ekonomsko šolo Murska
Sobota je 80. šolsko leto
delovanja. Sledimo začrtani
viziji:
"Postali bomo središče
odličnosti na področju vzgoje in
izobraževanja za regijo in širše.
Odličnost bomo dosegali z
razvijanjem znanja med dijaki,
učitelji in celotnim osebjem na
šoli. Dijakom bomo posredovali
kompetenčna in praktično
uporabna znanja v inovativnih
in varnih učnih okoljih".
Gradimo na medsebojnem
zaupanju, odgovornosti,
spoštovanju, komunikativnosti,
inovativnosti, etičnosti in
odprtosti. Spodbujamo
ustvarjalnost, kritičnost,
samostojnost, iniciativnost in
solidarnost. Še posebej skrbno
negujemo občutek pripadnosti,
kar dosegamo s strokovnim
izvajanjem predpisanih
programov, z zagotavljanjem
kakovostne izobrazbe in
razvijanjem lastnih, za šolo
prepoznavnih dejavnosti, ob
katerih lahko vsak posameznik
v polni meri razvije svoj
osebnostni in poklicni
potencial. Ob tem pa želimo
intenzivneje slediti potrebam
gospodarstva in družbe ter
izobraževati za družbeno in
gospodarsko upravičene,
iskane in deficitarne
izobraževalne programe.
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Delavci šole
Najbolje se
obrestuje naložba v
znanje.
(Benjamin Franklin)

Šolska počitnice


29. 10. 2018 - 2. 11. 2019 (zimske počitnice)



25. 12.2018 - 2. 1. 2019 (novoletne počitnice)



27. 4. 2019 - 2. 5. 2019 (prvomajske počitnice)



26. 6. 2019 - 31. 8. 2019 (poletne počitnice)
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SEPTEMBER 2018
7. 9. 2018 - krst fazanov
Dijaška skupnost Ekonomske šole je organizirala Krst fazanov.

9.9. - 14.9. 2018 podjetniško izobraževanje v Regensburgu
Tri dijakinje iz 4.A in en dijak iz 3.A so se od 9.9. - 14.9. 2018 udeležili podjetniškega izobraževanja v Regensburgu,
Nemčija. S sabo jih je vzel Igor Razbornik, lastnik podjetja PIA, vse skupaj pa je potekalo preko Erasmusa. Na
izobraževanju so bili še podjetniki iz Romunije, Cipra, Portugalske in Nemčije. Na predavanjih so se učili kako
pomagati mladim podjetnikom, ki imajo podjetja manj kot 5 let. Izvajali so različne vaje, ki so temeljile na
skupinskem delu. Na koncu so dobili še certifikat, da so uspešno opravili izobraževanje.

Medeja Kuhanec, 4. a

11. 9. 2018 - 1. roditeljski sestanek

17. 9. 2018 - razglasitev rezultatov SM (jesenski rok 2018)
Razglasitev rezultatov jesenskega roka splošne mature 2018 ter podelitev spričeval in obvestil o uspehu pri splošni
maturi je bila v ponedeljek, 17. septembra 2018 ob 11.15 uri v sejni sobi šole (N30).

19. 09. 2018 - PREDAVANJE -Prometna varnost
V sredo, 19. 9. ob 10.00 je v predavalnici P11, potekalo predavanje dr. Srečka Šteinerja, policijskega inšpektorja,
na temo prometne varnosti - v okviru projekta "EDWARD"- Evropski dan brez smrtnih žrtev na cestah, ki ga
organizira Evropska mreža prometnih policij - Tispol, z namenom preprečevanja smrtnih žrtev v prometnih
nesrečah. Projekt je del Evropskega tedna mobilnosti. Predavanja so se udeležili vsi dijaki oddelkov 3A, 3C, 3D,
3E, 4A, 4C, 4D, 1G, 2G. Spremljali so jih profesorji, ki imajo takrat pouk v teh oddelkih ali razredniki oddelkov.

21. 9. 2018 - predstavitev projekta Kefirko
Dijaki 3. a oddelka ekonomske gimnazije so se udeležili tematskega dogodka v Pomurskem
tehnološkem parku v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019« na temo: Kako 2x uspeti na Kickstarterju.
Programje bil naslednji: predstavitev projekta Kefirko (od ideje, poslovnega načrta do izvedbe izdelka,
množičnega zbiranja finančnih sredstev ter odprtja podjetja in zagona poslovanja); zbiranje zagonskih
sredstev s pomočjo platforme Kickstarter (predstavitev primera, platforme, priprava projekta). Izkušnje
iz prve roke bo delil g. Andrej Glažar, vodja dveh uspešnih projektov KEFIRKO in CHEESE MAKER na
platformi za množično zbiranje denarja Kickstarter
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21. 9. 2018 - 1. športni dan
1. športni dan je potekal na Bukovnici in mariborskem Pohorju. Dijaki so opravili pohod in se nadihali svežega
zraka.

27. 9. 2018 - ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
Šolsko tekmovanje je potekalo na naši šoli.
Bronasta priznanja so prejeli :
Ime
Lan

Priimek
Slavinec

LETNIK
1. letnik

MENTOR
Jasna Gomboc

Nadja

Gabor

1. letnik

Jasna Gomboc

Iva

Gomboši 1. letnik

Jasna Gomboc

Mihaela

Černi

2. letnik

Stanislava Varga

Vanesa

Jezernik

2. letnik

Simona Šavora

Maj

Slavič

2. letnik

Simona Šavora

Tjara

Gergorič

2. letnik

Simona Šavora

Gašper

Zadravec 2. letnik

Sabina

Zeković

Aljoša

Števanec 2. letnik

Tina

Maučec

2. letnik

Jasna Gomboc

Klara

Kragl

2. letnik

Simona Šavora

Jerneja

Lipič

3. letnik

Jasna Gomboc

Nejc

Benko

3. letnik

Jasna Gomboc

Tadej

Horvat

3. letnik

Jasna Gomboc

Niko

Barbarič

3. letnik

Jasna Gomboc

Luka

Hren

3. letnik

Jasna Gomboc

Tjaša

Gerič

4. letnik

Stanislava Varga

2. letnik

Stanislava Varga
Jasna Gomboc
Stanislava Varga

Dijaki Lan Slavinec, 1.a, Mihaela Černi, 2.d, Jerneja Lipič 3.a, Tjaša Gerič, so se udeležili državnega
tekmovanja iz logike, ki je bilo 10.11.2017 v Ljubljani in dosegli lepe rezultate.
Stanislava Varga, organizator tekmovanja
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28. 09. 2018 - EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE
Dne 28. 09.2018 je potekalo ekipno atletsko tekmovanje na atletskem stadionu I. OŠ v Murski Soboti.
Našo šolo je zastopalo 20 dijakinj in 18 dijakov.
Dijakinje so ekipno osvojile 3. mesto in zbrale 6169 točk, za drugim mestom so zaostale za 335 točk. V Sloveniji
je tekmovalo 63 šol z ekipami dijakinj, naša šola se je uvrstila na odlično 29. mesto.
Boljše uvrstitve pri dijakinjah: 1. mesto suvanje krogle, 2. mesto 400m, skok v daljino,4. mesto suvanje krogle,
štafeta 4 x 100m, 5. mesto 100m, 400m, skok v višino, 1000m.
Dijaki so ekipno osvojili 4. mesto in zbrali 5453 točk, za drugim mestom so zaostali za 332 točk. V Sloveniji
je tekmovalo 60 šol z ekipami dijakov, naša šola se je uvrstila na 36 mesto.
Boljše uvrstitve dijakov: 2. mesto štafeta 4 x 100m, 3. mesto skok v višino, skok v daljino,4. mesto 400m,
5. mesto 2000m, skok v daljino.
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OKTOBER 2018
4. 10. 2018 - delavnica za osnovnošolce
Delavnica poulična kuharija - marketing je potekala za učence Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci in
Osnovne šole Miška Kranjca Velika Polana.

10. 10. 2018 - OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA DUŠEVNE ZDRAVJA
Že štiri leta z obeležitvijo svetovnega dneva duševnega zdravja sledimo izbirnim vsebinam predmeta Psihologija,
ki se nanašajo na spoznavanje pojmov duševno zdravje, duševne motnje, psihološko svetovanje in psihoterapija.
V šolskem letu smo takrat zakorakali v šesti teden pouka. Pojavi se priložnost, da dijake v okviru spoznavanja
praktičnih panog psihologije seznanimo s poklicem psihologa in psihiatra ter razmišljamo o duševnem zdravju.
Tako smo v našo sredo povabili predstavnika Zavoda Etnika, ki je spregovoril o odvisnosti iger na srečo.
Pri pouku pa smo spoznavali duševne stiske in bolezni. Pripravili smo tudi predstavitev na oglasni deski pri
učilnici za psihologijo.

Nataša Gomiunik, šolska svetovalna delavka
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16. 10. 2018 - 1. seja sveta staršev
10. 10. 2018 - 2. tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj
2. tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj je potekalo v sredo, 10. oktobra 2018. Tekmovanje smo
organizirali prvič, sodelovali so štirje dijaki 1. d oddelka programa logistični tehnik. Priznanje sta prejela Florijan
Herman in Valentina Karničnik.
mag. Simona Šavora, organizatorka tekmovanja

Strokovne ekskurzije
11. 10. 2018 - STROKOVNA

11.10. 2018 - STROKOVNA EKSKURZIJA -

EKSKURZIJA -Rogaška
Slatina

Ljubljana

Dijaki 1e, 2e in 3e, programa trgovec,
so odpotovali na strokovno ekskurzijo v
Rogaško Slatino in Rogatec.

Dijaki 4c ter 2g so odpotovali v Ljubljano na strokovno
ekskurzijo.

17. 10.- 19. 10. 2018 - ŠTUDIJSKI OBISK AMBASADORJEV IZ PROGRAMA ŠOLA
AMBASADORKA EVROPSKE UNIJE V STRASBOURGU IN UDELEŽBA NA EUROŠOLI

V Strasbourg smo se odpravil v sredo, 17. 10. 2018 ob 3. 15 iz Murska Sobote. Potovale smo dijakinje Kaja Flisar
Konkolič, Klara Kragl in Iris Rehar z mentorico Natašo Gomiunik. Skupaj z dijaki iz ostalih sedmih srednjih šol,
smo se ob 4. zjutraj iz Maribora odpeljali proti Avstriji. Pot nas je vodila preko Nemčije v Francijo. V Strasbourg
smo prispeli ob 17. uri. Strasbourg leži v Alzaški ravnini. Je središče zahodne Evrope.
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Skozenj teče reka Ill, ki se v samem središču mesta, imenovanem Petite France, razdeli na pet rokavov. Ob reki
Ren, ki teče mimo njega, je mestno pristanišče, ki je za Duisburgom drugo največje na Renu.
Ob prihodu v mestu smo si najprej ogledali katedralo (Cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg), zgodovinsko četrt Petite France, najstarejšo gostilno in se sprehodili ob rečnih
kanalih. Mesto nas je očaralo s svojim utripom in urejenostjo. Zvečer smo se namestili v
hotelu, se družili in spoznavali dijake drugih šol.
Naslednji dan smo se ob 6. 15 zbrali na zajtrku. Čakal nas je dan v
Evropskem parlamentu. Eurošola je simulacija Evropskega parlamenta,
ki mladim omogoča, da neposredno izkusijo, kako evropska integracija
deluje v praksi. V okviru Evrošole so dijaki iz celotne Evrope za en dan
zavzeli plenarno dvorano v Strasbourgu ter spoznavali, kako poteka
oblikovanje stališč in odločitev o aktualnih vprašanjih v Evropi. Dijaki so
spoznavali delovanja Evropskega parlamenta, aktualne tematike, s
katerimi se srečuje Evropska unija, izražali svoja mnenja.
V večjezičnih delovnih skupinah – simuliranih parlamentarnih odborih,
so pripravili rešitve za aktualna evropska vprašanja, o katerih so tudi glasovali. Naša šola je
sodelovala na področju varnosti in človekovih pravic. V Evropskem parlamentu smo
dogajanje zaključili z Eurogame in evropsko himno Odo radosti.
Polni vtisov smo se odpravili na sproščen potep po mestu, kjer se je ponudila priložnost tudi za spoznavanje
lokalne kulinarike, druženje in izmenjavo izkušenj tega dne.
Domov smo prispeli 19. 10. v večernih urah. Bili smo utrujeni, vendar veseli zaradi novi izkušenj in stikov. ki smo
Jih spletli.

Nataša Gomiunik, šolska svetovalna delavka

19.10.2018- delavnice za učence OŠ II Murska Sobota
1. delavnica: "Ustvarjalnica" (učilnica P23) - Darja Horvat in Majda Svetec

2. delavnica: "Uporabna logistika" (učilnica N20) - Tjaša Gerič in Alenka Kolenko

3. delavnica: "Načrtujem svoj zaključni izlet" (učilnica N18) - Nataša Šiplič Š. in Cvetka Gomboc A.

4. delavnica: "Podjetno v svet podjetništva" (učilnica P8) - mag. Betina Podgajski in Renata Ivanič
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26.10.2018- ogled filma FEAR
V petek ob 10. uri v predavalnici P11, so si dijaki 1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 2. C, 2. D ogledali 30 min film z naslovom
STRAH/FEAR. Film predstavlja močno družbeno angažirano vsebino, katere namen je ozaveščanje javnosti in
opozarjanje na problem porasta vsesplošne nestrpnosti, s katero se v družbi soočamo.
Po filmu je sledil razgovor z režiserjem Dejanom Baboskom in Alijem R Taho, glasbenikom iz Sirije.

28. 10. 2018 - praksa v tujini (Dublin, Irska)
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NOVEMBER 2018

SISTEMATSKI PREGLEDI
DJAKOV

13. 11. 2018 - govorilne ure za starše in dijake
V torek, 13. 11. 2018, med 15.00 in 16.30 uro so v učilnicah in
kabinetih potekale govorilne ure razrednikov in učiteljev.

19. 11. 2018 - PODROČNO SREDNJEŠOLSKO
TEKMOVANJE ODBOJKA-DIJAKINJE
V Ljutomeru se je dne 19.11.2018 odvijalo področno tekmovanje v
odbojki za dijakinje. Sodelovalo je šest ekip. Zmagala je Gimnazija
Murska Sobota.


Rezultati v skupini A:
Gimnazija Ljutomer : EŠ Murska Sobota 2:0
Ekonomska šola MS : Srednja zdravstvena šola Rakičan 2:0
Gimnazija Ljutomer : Srednja zdravstvena šola Rakičan 2:0



Rezultati v skupini B:

Tekma za 3. mesto:
Ekonomska šola MS : Dvojezična srednja šola Lendava 1:2


Končni vrstni red:
1.
2.
3.
4.
5.

mesto: Gimnazija Murska Sobota
mesto: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
mesto: Dvojezična srednja šola Lendava
mesto: Ekonomska šola Murska Sobota
– 6. mesto: Srednja zdravstvena šola Rakičan in
SŠGT Radenci

Datum

1.a
1.c
1.d
1.e
3.a
3.c
3.d
3.e

7. 11. 2018
8. 11. 2018
13. 11. 2018
14. 11.2018
27. 11. 2018
20. 11. 2018
20. 11. 2018
21. 11. 2018
.

Gimnazija MS : SŠGT Radenci 2:0
SŠGT Radenci : Dvojezična srednja šola Lendava 0:2
Gimnazija MS : Dvojezična srednja šola Lendava 2:0
Tekma za 1. mesto:
Gimnazija Ljutomer : Gimnazija MS 0:2

Razred

Za ekipo Ekonomske šole so
tekmovale:











ANA KOLMANIČ
ANJA KOLMANIČ
ZOJA VÖRÖŠ
GAIA MATIS
IVA GOMBOŠI
KAJA FLISAR KONKOLIČ
DORIS LITROP
LARA PAJHARD
EVELIN NOVAK
ANEJA STOJKO

Janez Žalig, vodja ekipe
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19. 11. 2018 - Evropski teden zmanjševanja
odpadkov
Evropski teden zmanjševanja odpadkov je potekal od 17. 11.
do 25. 11. 2018. Letošnja tematika je bila preprečevanje
nastajanja nevarnih odpadkov. Dijakinji 1. d oddelka programa
logistični tehnik Chanel Majhenič in Eva Polak sta zastopali
našo šolo na srečanju pomurskih srednjih šol , ki je v
organizaciji podjetja Saubermacher – komunala Murska Sobota
potekala na naši šoli v ponedeljek, 19. 11 2018. V predstavitvi
sta opozorili na številne nevarne snovi, ki jih dnevno
uporabljamo v gospodinjstvih in predstavili nekaj idej za
izdelavo okolju prijaznih čistil in dišav.
mag. Simona Šavora, vodja projekta
Razstavna vitrina: portret Ivana
Cankarja, skodelice z motivi
Cankarjevih brkov, zbirka knjižic s
Cankarjevimi deli, časopis Štanca
izpod Klanca.

21. 11. 2018 - 22. Festivala inovativnosti, znanosti
in ustvarjalnosti mladih IZUM
V trgovskem centru Maximus v Murski Soboti je potekal med 21. in
23. novembrom 2018 Festival Inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti
Mladih - IZUM 2018. Tudi dijaki Ekonomska šola Murska Sobota so
se tega festivala udeležili in predstavili projekte ter izobraževalne
programe šole.

Dijak Tadej Horvat bere iz
Cankarjeve knjižice dr. Aleksandru
Jevšku ter dr. Mitji Slavincu.

Prejeli smo plaketo RAZISKOVALNA ŠOLA 2018 ter priznanje za
mladinsko raziskovalno razstavo "Cankar".
Dijak 3.c oddelka Tadej Horvat je v preobleki Ivana Cankarja vodil
goste po razstavi ob počastitvi 100-letnice smrti Ivana Cankarja in
demonstriral učencem, staršem ter mimoidočim Cankarjeve pesmi.
Ob koncu jih je povabil še na skodelico kave.
Mentorica Alenka Kolenko z dijaki
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29. 11. 2018 - Srednješolsko tekmovanje v odbojki (dijaki)
Na naši šoli je potekalo področno tekmovanje odbojka-dijaki v šolskem letu 2018/2019.
Skupina A
G. Murska Sobota
SZŠ Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota
Razpored in izidi tekem:
SPTŠ Murska Sobota : BŠ Rakičan
GFM Ljutomer : SŠGT Radenci
SŠGT Radenci : BŠ Rakičan
G. Murska Sobota : SZŠ Murska Sobota
SPTŠ Murska Sobota : GFM Ljutomer
EŠ Murska Sobota : SZŠ Murska Sobota
GFM Ljutomer : BŠ Rakičan
G. Murska Sobota : EŠ Murska Sobota
SŠGT Radenci : SPTŠ Murska Sobota

Skupina B
SPTŠ Murska Sobota
GFM Ljutomer
SŠGT Radenci
BŠ Rakičan

1:2
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2

Zmagovalci skupin tekma za 1. mesto:
G. Murska Sobota: GFM Ljutomer
Drugo uvrščeni v skupini, tekma za 3. mesto: BŠ Rakičan: SZŠ Murska Sobota

1:2
2:0

Vrstni red:
1. GFM Ljutomer
2. G. Murska Sobota
3. BŠ Rakičan
4. SZŠ Murska Sobota
5.-7. SPTŠ Murska Sobota
5.-7. EŠ Murska Sobota
5.-7. SŠGT Radenci

Za šolo so tekmovali: Luka Lukač, Niko Gomboc, Jan Rajsar, Žiga Hartman, Nejc Benko, Alen Baša,
Luka Hren, Franc Lukač, Til Makovec in Florijan Herman.

Janez Žalig, vodja tekmovanja
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3. 12. 2018 - 25. tekmovanje v razvedrilni matematiki
25. tekmovanje v razvedrilni matematiki je potekalo v ponedeljek, 3. decembra 2018. Skupaj je sodelovalo 26
dijakov (18 iz programa ekonomska gimnazija, 3 iz programa ekonomski tehnik in 5 dijakov programa logistični
tehnik). Dijak 3. a oddelka Dominik Gönc je prejel bronasto priznanje.
mag. Simona Šavora, organizatorka šolskega tekmovanja

11. 12. 2018 - Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Šolsko tekmovanje je potekalo je v torek, 11. 12. 2018 v učilnici N 34. Udeležilo se ga je 15 tekmovalcev. Tekmovali
so na treh stopnjah, 1. stopnja dijaki prvih in drugih letnikov gimnazijskega programa in srednjega strokovnega
izobraževanja, na 2. stopnji dijaki tretjih in četrtih letnikov gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja,
na 3. stopnji dijaki triletnih izobraževalnih programov. Pisali so spise na temo prebranih literarnih besedil.
Na regijsko tekmovanje, ki bo 23. 1. 2019 na OŠ Apače, so se uvrstile dijakinje: Lea Marinič, 1. c, Maja Kisilak,
2. a, Tjaša Dervarič, 2. e, Tajda Nemet, 3. a in Maša Kutoša, 4. c.
Maja Krajnc, mentorica

11. 12. 2018 - Področno srednješolsko tekmovanje Košarka-dijaki
Na gimnaziji FM Ljutomer so naš šolo zastopali naslednji dijaki in osvojili 3. mesto :
Niko Gomboc, Luka Grmič, Maj Slavič, Filip Kutoš, Nejc Benko, Žiga Hartman, Timotej Bogdan, Viktor Utroša,
Dominik Gönc in Niko Barbarič.

Razpored tekem:
Skupina A:
1) Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer
2) Srednja šola za gostinstvo in
turizem Radenci
3) Dvojezična srednja šola Lendava

1.

(9.50 – 10.20) Lendava : Radenci
(21 : 3)

Skupina B:
1) Gimnazija Murska Sobota
2) Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
3) Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
4) Ekonomska šola Murska Sobota

4. (9.15 – 9.45) Zdravstvena MS : Ekonomska MS
5. (9.50 – 10.20) Gimnazija MS : SPTŠ

(13 : 23)
(25 : 20)
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2. (10.25 – 10.55) GFML : Radenci
(18 : 3)
3. (11.35 – 12.05) GFML : Lendava
(16 : 15)

6. (10.25 – 10.55) Zdravstvena MS : SPTŠ
7. (11.00 – 11.30) Gimnazija MS : Ekonomska MS
8. (11.35 – 12.05) Gimnazija MS : Zdravstvena MS
9. (12.10 – 12.40) Ekonomska MS : SPT

(18 : 16)
(24 : 13)
(31 : 7)
(26 : 12)

FINALE (13.00 – 13.45)
Zmagovalec skupine A : Zmagovalec skupine B
GFML : Gimnazija Murska Sobota
(18 : 32)
ZMAGOVALEC TEKMOVANJA: Gimnazija Murska Sobota
Janez Žalig, mentor

21. 12. 2018 - Dan samostojnosti in enotnosti RS (proslava na Trgu zmage)
Dijaki Ekonomske šole Murska Sobota so 21.12.2018 počastili dan samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije
s proslavo na Trgu zmage v Murski Soboti. Dijaki so v duhu Cankarjevega leta deklamirali in glasbeno uprizorili
odlomke iz Cankarjevih del. Ob koncu proslave so se nastopajočim zahvalili prvi predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan ter župan MO Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.
Pod mentorstvom profesorice Alenke Kolenko so nastopali Žiga Žekš, Tadej Horvat, Davor Sraka, Sara Horvat,
Teja Zelko, Nejc Cimerman in Maja Benko.

29. 11. 2018 - Konferenca Pomurskega društva za kakovost
V četrtek, 29. novembra 2018, so na 24. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost podelili priznanja
Pomurske gospodarske zbornice za inovacije 2018.Srednja šola-naj poslovni načrt pa so zmagale Ajda Mešič,
Blažka Rous in Ria Grof iz Ekonomske šole Murska Sobota. Mentorica mag. Betina Podgajski.
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DECEMBER 2018
11. 12. 2018 - sestanek dijaške skupnosti
12. 12. 2018 - ŠOLSKI RADIO in DJ Jan
Dobro jutro, Ekonomska šola!
Sem DJ šolskega radia Jan in vsako jutro se pred poukom oglašam s prostorov šolskega radia. To delo me zelo
veseli, opravljam ga prostovoljno in nekoč bi rad postal tonski mojster.
Moj prvi dan v prostorih šolskega radia je bil zelo stresen, saj še nikoli prej nisem govoril pred tako množico
poslušalcev. Glasbo, ki jo vrtim, je namreč treba napovedati. Po slabih treh mesecih mi govorjenje v eter ne
povzroča več nobenih težav. V tem času sem se naučil kar nekaj novega – kako je potrebno snemati in montirati
radijsko oddajo, spremeniti tempo in višino glasov ipd.
Ko sem premišljeval, kako bi lahko šolski radio bolj približal dijakom, sem se spomnil na to, da bi lahko tudi oni
sodelovali pri izbiri glasbe, ki se po radiu predvaja. Tako sem uvedel izpolnjevanje glasbenih želja. Pred prostore
radia sem nastavil skrinjico in obrazce, ki so jih dijaki izpolnili in oddali. Kasneje sem poskrbel za modernizacijo
načina zbiranja želja, saj jih lahko dijaki oddajo preko google obrazca na spletni strani šole.
Zelo sem hvaležen profesorici Simoni Musič, ki me je »angažirala« za to delo. V bližnji prihodnosti bom morda
uvedel glasbene novičke ter vsak dan poročal o novostih v glasbi.

Jan Horvat, 1. A
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13.12 2018 - gledališka predstava Visoška kronika

V gledališču Park so si dijak 1. in 2. G oddelka, 3. A, 3. C, 3. D, 4. A, 4. C in 4. D oddelka ogledali gledališko
predstavo Visoška kronika.
Zgodovinski roman, objavljen leta 1919 kot podlistek v Ljubljanskem zvonu in leta 1921 v prvi knjižni izdaji, velja
kljub nedokončanosti (Tavčarja je prehitela smrt) za eno najboljših del v slovenski književnosti. Delo je označil kot
darilo svoji ženi Franji Tavčar.

18. 12. 2018 - Predstavitve fakultet
Prireditev pripravljamo že več let, omogoča pa dijakom 4. letnikov in dijakom 2. letnika programa ekonomski tehnikpti, da pravočasno pridobijo informacije o študijskih programih. Dogodek smo pripravili skupaj z Gimnazijo Franca
Miklošiča Ljutomer.
Dijaki so se ob 11. uri zbrali v dvorani ŠIC Ljutomer, kjer so prisluhnili Vpisno - prijavni služba Univerze Maribor.
Gospa Brina Zavrl je predstavila prijavni postopek in rokovnik vpisa.
Nato je sledil obisk dijakov na stojnicah in pogovori s predstavniki fakultet, policije, vojske, študentskih domov,
Višje strokovne šole (Ekonomska šola Murska Sobota).

Nataša Gomiunik, šolska svetovalna delavka

Page | 18

IVAN CANKAR
18. 12. 2018 - ICANKAR

Radijska oddaja
V torek, 11.12.2018, 2. šolsko uro, smo
prisluhnili radijski oddaji ob 100 - letnici
smrti Ivana Cankarja.

V gledališču Park so si dijaki 1. A, 1. C, 1. D, 2. A, 2. C in 2. D oddelka
ogledali predstavo"iCankar".
V predstavi so podrobneje spoznali lik in delo Ivana Cankarja, enega
največjih mojstrov slovenske besede in prvega slovenskega poklicnega
pisatelja, ter prelomne dogodke iz njegovega življenja. Cankarja kot
»upornika z razlogom«, ki bi bil s svojimi idejami z lahkoto tudi tukaj in
zdaj. Ti dogodki se bodo prepletali z nekaterimi njegovimi literarnimi
zgodbami, ki bodo tvorile celoto. Močne, skoraj filmske podobe, ki jih v
svojih delih ustvari z besedami, sestavljajo mozaik življenja heroja, o
katerem se bodo učili v šolah še leta po njegovi smrti.
Cankar tako pride bližje, ne izgubi pa svoje skrivnostnosti in
pomenskosti. Obeta se nam torej napeta zgodba, sestavljena iz
resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, ki jih je spletla
njegova domišljija.

1876 - 1918
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21. 12. 2018 - PRAZNIČNO NA ZADNJI DAN POUKA V KOLEDARSKEM LETU 2018
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JANUAR 2019
15. 1. 2019 - Muzikal Sen kresne noči

V torek, 15.1.2019, ob 11. uri v dvorani ŠIC Ljutomer, so si dijaki naše šole ogledali musical "Sen kresne noči" v
izvedbi English Student Theatre II. gimnazije Maribor.
Je mladostna glasbena predelava najbolj priljubljene Shekespearove romantične komedije o ljubezni in
zmešnjavah, ki jih lahko povzroča. Shakespeare skozi like, ki so razpeti med iluzijo in resničnostjo, dokončno
postavi pod vprašaj iluzijo o tragični in večni ljubezni. Jezik muzikala je sodobna angleščina, začinjena z ravno
pravo mero Shakespearove poetike in jezikovnega mojstrstva. Muzikal ponuja pester vpogled v zgodovino glasbe,
kakor tudi v sodobno popularno glasbo, kreativne kombinacije šarmantnih zimzelenih jazz standardov, dobrega
starega rock’n’rolla, latinskih in brazilskih ritmov ter sodobnega popa.
Trajal je dve uri in pol z odmorom, ima dve dejanji in je v angleškem jeziku s podnapisi.

22. 1. 2019 - govorilne ure za starše in dijake
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23. 1. 2019 - DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNEŠOLCEV V BADMINTONU
V Medvodah je nastopilo 40 tekmovalcev v skupini ne licenciranih dijakov, 24 dijakov v licencirani skupini,
skupaj 64 dijakov. Finalnega tekmovanja so se udeležili: Niko Barbarič, Staš Heric, Matic Donko
Pri dijakinjah je nastopilo 24 dijakinj v ne licencirani skupini in 16 dijakinj v licencirani skupini, skupaj 40
dijakinj. Žal med njimi ni bilo iz objektivnih razlogov naših dveh dijakinj, ki so si priigrale pravico nastopa
na državnem finalnem tekmovanju ( Aneja Stojko, Lea Marinič).

Udeleženci državnega tekmovanja za srednješolce v Badmintonu z naše šole

29. 1. 2019 - srednješolsko tekmovanje v streljanju s standardno zračno puško
Na strelišču TVD Partizan v Murski Soboti je potekalo srednješolsko tekmovanje v streljanju s standardno zračno
puško, ki sta se ga udeležila tudi Leon Režonja iz 2. C ter Tjan Kazar iz 2. D in dosegla odličen rezultat. Leon je s
409,3 krogi dosegel drugo mesto in se uvrstil na državno tekmovanje v Ljubljani, Tjan pa je bil s 397,4 krogi
tretji.

Na desni strani je drugouvrščeni Leon Režonja, tretjeuvrščeni Tjan Kazar manjka na fotografiji

Page | 22

29.1.2019 - SREDNJEŠOLSKO PODROČNO TEKMOVANJE NOGOMET-dijakinje
Organizator tekmovanja je bila naša šola.
Razpored in rezultati tekem:
SZŠ M. Sobota : G. Murska Sobota
EŠ Murska Sobota : GFM Ljutomer
SZŠ M. Sobota : GFM Ljutomer
G. Murska Sobota : EŠ Murska Sobota
GFM Ljutomer : G. Murska Sobota
EŠ Murska Sobota : SZŠ M. Sobota

8
2
9
2
0
1

:0
: 3
: 0
: 2
: 3
: 7

Končni vrstni red:
1. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
2. GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
3. GFM LJUTOMER
4. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

Ekipa EŠ M. Sobota:
Tivadar Žana, Stojko Aneja , Kous Nuša , Lesjak Deja , Gruden Ines, Kolmanič Ana
Karničnik Valentina, Puhan Asja, Filsar Maja, Škrilec Danaja

Janez Žalig, vodja tekmovanja

30. 1. 2019 - obisk OŠ I in delavnice
DELAVNICE za učence OSNOVNE ŠOLE I MURSKA SOBOTA so potekale po tematikah:
1. delavnica: "Naravoslovna delavnica - BIO"
(učilnica N51) - Sabina Krivec
2. delavnica: "Naravoslovna delavnica - KEM"
(učilnica N54) - Olga Kuplen
3. delavnica: "Poulična kuharija"
(učilnica N36) - Darja Horvat, Majda Svetec in Nataša Gomiunik, Betina Podgajski
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4. delavnica: "Uporabna logistika"
(učilnica N20) - Tjaša Gerič in Alenka Kolenko
5. delavnica: "Večpredstavnost v službi "
(učilnica P8) - Renata Ivanič

30. 1. 2019 - Sejem Več znanja za več turizma
Na 16. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na sejmu Turizem in prosti čas so naši dijaki bili spet
zlati.
V času sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani poteka vsako leto mednarodni festival Več znanja za več turizma,
namenjen srednjim šolam. Dijakinje in dijaki izdelajo raziskovalne naloge, ki jih na turistični tržnici na sejmu
predstavijo. Letos je bil namen, da dijaki pripravijo turistični produkt - turistični spominek.
Letos, na 16. festivalu, je sodelovalo 43 srednjih šol iz Slovenije in tujine; prišli so tudi dijaki iz Portugalske,
Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Na festivalu je kot vsako leto sodelovala tudi naša ekipa iz Ekonomske
šole Murska Sobota, ki je ponovno dosegla najboljše rezultate - prejeli so namreč zlato priznanje. Soboški dijaki
in dijakinje - člani tima so bili dijaki 4. c oddelka ekonomski tehnik in sicer Lara Seredi, Nika Hari, Melisa Rainer,
Nina Novak, Niko Potočnik in Filip Kutoš, od profesoric pa Nataša Šiplič Šiftar in Cvetka Gomboc Alt - so sodelovali
s projektom z naslovom Dogodivščine male tikvice.
Turistični spominek je bila buča, torej tikev, ki je tradicionalni lokalni pridelek, spominek je sestavljen iz knjižice
receptov, družabne igrice Mala Tikvica in iz sestavin za pripravo bučnega namaza. Namen spominka je turistom
približati različne okuse iz buč ter različne značilnosti Prekmurja.
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FEBRUAR 2019
2. 2. 2019 - praksa v tujini ( Tenerife, Španija)
Z zadnjimi podrobnostmi pred odhodom na mobilnost smo opremili dijake Ekonomske šole Murska Sobota in Novo
mesto, ki bodo ta vikend potovali na Tenerife, kmalu pa bodo odpotovali tudi njihovi vrstniki, ki bodo prakso
opravljali na Malti in v Krakovu.
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8.2. 2019 - 8. februar: Praznik slovenske kulture in spomin na Franceta
Prešerna
V spomin na leto 1849, leto umrlega pesnika doktorja Franceta Prešerna, imenujemo tudi Prešernov dan. Ta dan
je za praznik leta 1945 razglasilo predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Tudi nova država ga je
ohranila in ga leta 1991 razglasila za dela prost dan.
Dijaki Maja, Kaja, Maša in Davor so v šolski oddaji pod mentorstvom Maje Kranjc in Cvetke Mencigar Rituper
povedali veliko o našem največjem pesniku Prešernu. Oddajo je snemal in zmontiral Jan s pomočjo mentorice
Simone Musič.

9. 2. 2019 - MATURANSTKI PLES 4. A, 4. C in 4. D oddelka
Prvič v zgodovini šole je maturantski ples potekal na šoli. Bilo je veličastno. Maturanti so sijali v vsej svoji lepoti.
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14.02.2019 - PODROČNO SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE NOGOMET – dijaki

Ekipa EŠ M. Sobota, ki nas je zastopala na DSŠ Lendava:
Erik Gergorič, Luka Hren, Nejc Benko, Tadej Titan, Franc Lukač, Blaž Toplak, Klemen Ružič
Luka Lukač, Til Makovec, Žiga Hartman
Končni vrstni red:
1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.-8.
7.-8.

SPTŠ M. Sobota
EŠ M. Sobota
GFM Ljutomer
SZŠ M. Sobota
SŠGT Radenci
G M. Sobota
SB Rakičan
DSŠ Lendava
Janez Žalig, vodja ekipe

15. 2. in 16. 2. 2019 2019 - INFORMATIVNI DNEVI
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MAREC 2019
17. 2. 2019 - praksa v tujini (Kraków, Poljska)
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4.3. 2019 - Projekt Simbioz@ in Simbioz@ giba v šolskem letu 2018/19
Projekt Simbioz@ je namenjen medgeneracijskemu druženju in računalniškemu opismenjevanju
starejših, v letošnjem letu, pa je bil poudarek tudi na drugačnih oblikah druženja. Delavnice so potekale
v dveh delih.
1. del smo izvedli med 12.11. in 16.11.2018, 2. del pa med 4.3. in 8.3.2019 dopoldan po dve šolski uri.
Program je zajemal računalniške delavnice (izvajalci: Dejan Petje, Renata Ivanič in Dušan Pucko),
kreativne delavnice (Zlatko Jakovljević), športne aktivnosti sta ponudila Janez Žalig in Suzana Sep, ena
delavnica pa je bila namenjena osnovam angleščine, v izvedbi Simone Pajnhart.

Simona Pajnhart, koordinatorica projekta
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6. 3. 2019 - Regijsko tekmovanje iz geografije
Na regijsko tekmovanje iz geografije so se uvrstili trije dijaki naše šole (Lara Pajnhart iz 1.a in Nejc Benko
ter Katja Smolkovič iz 3.a). Tekmovanje je potekalo v Ravnah na Koroškem, 6.3.2019 in je zajemalo
teoretični in terenski del. Vidnih dosežkov ni bilo.
mag. Evelina Katalinić, mentorica

O6. 3. 2019 - Obisk mednarodnega sejma učnih podjetij
6. 3. 2019 - Obisk mednarodnega sejma učnih podjetij in Delavnice na
Fakulteti za logistiko
Dijaki 2c (29) ter 2g (5) so si v okviru strokovnega modula MAN ogledali mednarodni sejem učnih podjetij v Celju.
Dijaki 3. c oddelka Ekonomske šole v Murski Soboti so pod mentorstvom Nataše Šiplič Šiftar s svojim učnim
podjetjem, ki so ga poimenovali "UP Live Life d. o. o, vse za sprostitev in zabavo" na mednarodnem sejmu učnih
podjetij v Celju v kategoriji sejemski nastop zasedli drugo mesto. S svojo idejo in nastopom so prepričali
štiričlansko komisijo, da jim je podelila srebro.

Dijaki 2. D, 3. D ter 4. D so se v okviru strokovnih modulov udeležili delavnic na Fakulteti za logistiko Celje.
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12. 3. 2019 - govorilne ure za starše in dijake
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ZADNJA STRAN

PRIPRAVILA IN UREDILA: NATAŠA ŠKRABAN
AVGUST 2019
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