
 

 

Dragi bralci in bralke EŠ Novin!  

Smo v mesecu decembru, mesecu 

pričakovanj, praznovanj in obdarovanj.  

To je mesec, ko svoje misli za nekaj časa 

odvrnemo od vseh tegob in skrbi, ki nas 

pestijo, ter svojo pozornost usmerimo v 

prijetnejše in prijaznejše misli.  

Dovolimo si, da nas čarobnost tega 

zimskega meseca opomni, kako čudovito 

je lahko življenje in naj nas praznični duh 

spremlja tudi v prihodnjih mesecih …  

Sreča je! 

V majhnih stvareh, 

toplih ljudeh, 

v stisnjenih dlaneh.  (Tone Pavček) 

Lara Puhan 

Intervju: Erasmus+ Braga 2022 
 

V okviru projekta Erasmus+ so se dijaki 

naše šole odpravili na prakso v tujini. 9. 10. 

2022 so se odpravili na Portugalsko in sicer 

v mesto Braga. Tam so bili vse do 29. 10. 

2022. Usposabljali so se na temo razvoja 

podjetništva, dijakinja programa logistični 

tehnik pa je opravljala prakso v podjetju. O 

sami izkušnji s prakso v tujini sem se 

pogovarja z dijakinjo Katarino Fišer. 

 

Pa mi za začetek, prosim, povej zakaj si 

se odločila za prakso v tujini? 

 

 

Za prakso v tujini sem se odločila, ker sem 

želela spoznati novo kulturo in zanimalo me 

je, če se zelo razlikuje od naše. Zanimale so 

me tudi znamenitosti Portugalske in 

zanimalo me je njihovo vsakodnevno 

življenje. 

 

Kaj si se naučila v Bragi? 

V Bragi smo imeli vodena predavanja na 

temo podjetništvo in predvsem poudarek na 

tem, kako ustvariti svoje podjetje. Ogledali 

smo si tudi nekaj inkubatorjev. Vsak teden 

pa smo imeli projektno nalogo, kot 

skupinsko delo ali kot individualno delo, ki 

smo ga morali ob koncu tedna vedno 

predstaviti. 

 

Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? 

V spominu mi je najbolj ostal kraj, v 

katerem smo bivali, saj smo vsak večer šli 

na kratek sprehod po mestu, kar je bila naša 

rutina.  

 

Bi to izkušnjo ponovila? 

To izkušnjo bi ponovila, vendar bi šla samo 

za dva tedna, ker se mi je zdelo tri tedne 

predolgo − zaradi veliko dela za šolo, ki 

smo ga morali nadoknaditi ob vrnitvi 

domov. 

Zgodilo se je … 

 

− V ponedeljek, 7. 11., so se dijaki 

programa TRGOVEC udeležili 

predavanja na temo “Prodajne 

veščine“, ki ga je izvedla strokovna 

sodelavka Mercatorja, ga. Tatjana 

Berložnik. 



− V ponedeljek, 14. 11., je potekala 

otvoritev priložnostne razstave o 

življenju in delu znamenitega 

Slovenca, generala Rudolfa 

Maistra, ki jo je pripravilo 

Prekmursko društvo general 

Maister. Gre za zelo nazorno 

slikovno predstavitev Maistrovega 

dela in prizadevanj za ohranitev 

slovenskega ozemlja na Štajerskem 

v prelomnih letih v času po prvi 

svetovni vojni. 

− V torek, 15. 11., je potekalo šolsko 

geografsko tekmovanje na tematiko 

geografija voda. Od vseh 23 

dijakov so bronasto priznanje pod 

mentorstvom mag. Eveline 

Katalinić prejeli naslednji dijaki:  

V kategorijo SŠ A: Jaka Benko (2. 

A), Aljaž Vrečič (2. A), Asja Kuhar 

(2. A), Jernej Makovec (2. A) in 

Maja Recek (2. A). 

V kategoriji SŠ B: Teo Gangl (2. 

C), Neja Grebenar (1. B), Neja 

Bakan (1. D) in Denis Hari (1. D). 

− V četrtek, 17. 11., je na naši šoli 

potekalo področno tekmovanje za 

dekleta v rokometu. Udeležile so se 

ga tri ekipe. Poleg domače 

Ekonomske šole, še dijakinje z 

Gimnazije Murska Sobota in 

Srednje zdravstvene šole Rakičan. 

Po napeti finalni tekmi so malce 

več športne sreče imele gimnazijke 

iz Murske Sobote, ki so za gol 

razlike premagale domačo ekipo. 

− V petek, 18. 11., smo tudi na naši 

šoli obeležili tradicionalni 

slovenski zajtrk, ki je bil na voljo 

vsem dijakom in zaposlenim naše 

šole.  

− V soboto, 19. 11., so se naši 

debaterji udeležili debate na 2. 

gimnaziji Maribor. 

− Od torka, 22. 11., do sobote, 26. 

11., je potekal FESTIVAL 

Inovativnost, Znanost in 

Ustvarjalnost Mladih – IZUM 

2022.  
Naša šola je tudi letos prejela 

plaketo RAZISKOVALNA ŠOLA 

2022. K osvojitvi plakete so s 

svojimi dosežki na številnih 

tekmovanjih iz znanja ter projektih 

na državni ravni prispevali tudi 

dijaki in mentorji. Plaketo za 

aktivno in uspešno sodelovanje ter 

strokovno in pedagoško delo na 

področju tekmovanj iz znanja in 

mladinske raziskovalne dejavnosti 

je prejela prof. Sabina Krivec z 

Ekonomske šole Murska Sobota. 

− V torek, 22. 11., so dijaki 3. 

letnikov imeli dan dejavnosti. V 

okviru aktivnega državljanstva so 

pripravili več okroglih miz, v 

okviru katerih so se predstavili 

razni podjetniki s svojimi 

zgodbami.  

− V Ljutomeru se je 24. 11. odvijalo 

področno tekmovanje v odbojki za 

dijakinje. Sodelovalo je pet ekip. 

Dijakinje so osvojile odlično 3. 

mesto. 

− V petek, 25. 11., je na Srednji šoli 

za gostinstvo in turizem Radenci 

potekalo tekmovanje iz rokometa 

za dijake. Dijaki so dosegli odlično 

2. mesto.  

Ogled drame v SNG Maribor 

 

V četrtek, 24. novembra 2022, smo 

si dijaki Ekonomske šole Murska 

Sobota ogledali prvo predstavo v 

okviru gledališkega abonmaja. To 

je bila predstava »Samo ne se 

ustavit!« Simone Hamer v 

Slovenskem Narodnem Gledališču 

Maribor. 



Nastala je iz motivov romana »Tudi 

konje streljajo, mar ne?«, ki je v 

štiridesetih letih postal del 

evropskega eksistencialističnega 

gibanja.  

Po knjigi je bil posnet tudi film, ki 

si je pridobil velik uspeh in mnogo 

nagrad.  

Zgodba govori o plesnem 

tekmovanju, v katerem se plesalci 

ob času svetovne gospodarske krize 

potegujejo za privlačno denarno 

nagrado, za nekatere bi lahko 

pokrivala osnovne življenjske 

potrebe, saj se je šlo za ples, v 

prenesenem pomenu preživetje. 

Tekmovanje se odvija − z mnogo 

utrujenosti, tegob in razočaranja − 

in privede do tragičnega konca. V 

njem dva junaka, Glorija in Robert 

(Ana Urbanc in Petja Labović), 

spleteta nenavaden stik med 

nenehnim gibanjem za zabavo 

gledalcev, ampak se prav zaradi 

tega njuna ljubezen konča tako 

kruto.  

Kot je rekla sama avtorica, 

tematika predstave izvira iz 

motivov romana: brezposelnost, 

šovbiznis, obstojnost na tem svetu, 

boj za preživetje iz dneva v dan. 

Primož Ekart, režiser, pa je dejal, 

da se posledice globalne 

ekonomske krize izpred let še 

vedno čutijo v vsakdanjem 

življenju. Kritiziral je tudi delitev 

in število ljudi, nepredstavljivo 

bogatih ljudi, kateri skozi opeke 

umazanih bankovcev ne morejo 

videti resničnosti, kjer živijo tudi 

oni.  

Na odru se vse vidi bleščeče in 

popolno, kot v mnogih 

resničnostnih šovih, seveda pa je to 

laž, ki zakriva resnico dogajanja v 

zaodrju, ko občinstvo ni prisotno, v 

tem primeru izmučena atmosfera na 

odru, ko se vsi plesalci, po urah 

neprekinjenega plesa, zgrudijo na 

tleh.   

                           Neva Gaševič, 1. c 

 

Obisk 38. Slovenskega knjižnega 

sejma v Ljubljani 

V petek, 25. 11. 2022, smo dijaki 1. 

letnikov opravili kulturni dan in sicer smo 

se z vlakom odpeljali v Ljubljano na 

Slovenski knjižni sejem, ki je bil letos že 

osemintrideseti in katerega slogan je bil 

Beremo svet. 

Preselil se je na novo lokacijo; iz 

Cankarjevega doma na Gospodarsko 

razstavišče. Tam je bilo pripravljenih 

veliko predstavitev; glavni oder, 

pogovorna postaja, razstava stripov in 

ilustracij ter še več. Skozi te predstavitve 

smo se lahko naučili o bralni kulturi, 

poslušali predavanja, spoznali avtorje knjig 

… vse za ljubitelje branja. Na sejmu so se 

delile tudi nagrade, knjiga leta (David 

Zupančič: Življenje v sivi coni) in literarni 

prvenec, zbirka več nagrad. Nominiranke 

Leteči ljudje, Ime mi je Sarajevo, 

Trgetanje, Krekspot na požarnih štengah 

in Zakaj molčiš, Hava?. Vsaka založba je 

imela svojo stojnico, kjer so si obiskovalci 

imeli možnost ogledati in kupiti knjige kot 

tudi torbe, umetnine in ostale ročno 

izdelane izdelke. Meni se je zdel sejem 

prijeten, saj si lahko spoznal mnogo novih 

knjig in se pogovoril s svojimi najljubšimi 

pisatelji. Po končanem obisku smo se 

sprehodili mimo znamenitosti našega 

glavnega mesta, po kratkem odmoru za 

sprostitev pa smo se odpravili nazaj v 

Mursko Soboto.             Neva Gaševič, 1. c 



Projekt "Krokus" 
 

Projekt Krokus je nastal na Irskem na 

pobudo združenja HETI (Holocaust 

Education Ireland). Združenim mladim 

šolarjem in dijakom, podarja čebulice 

rumenih krokusov (žafrana), da jih 

posadijo v spomin na 1,5 milijona 

judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, 

in v spomin na tisoče drugih otrok, ki so 

bili žrtve nacističnih grozodejstev.  

Rumeni cvetovi spominjajo na rumene 

Davidove zvezde, ki so jih bili Judje 

prisiljeni nositi v času nacistične 

vladavine. Krokus cveti proti koncu 

januarja, približno v času mednarodnega 

dneva spomina na žrtve holokavsta (27. 

januar).  

Tudi na naši šoli smo se projektu pridružili 

dijaki 3. a v okviru aktivnega državljanstva 

z mentorico prof. Janjo Vratarič Adanič. 

Kot razred smo pred šolo okoli lipe  

tudi sami posadili krokuse in se spomnili 

na tedanje žrtve. 

                                   Katarina Fišer, 3. a 

 

 

 

 

 

 

13. november, mednarodni dan 

prijaznosti 

Vztrajna prijaznost lahko veliko 

doseže. Kot sonce topi led, 

prijaznost povzroči, da nesporazumi, 

nezaupanje in sovražnost izhlapijo. 
(Albert Schweitzer) 

 

Profesorji se spominjamo: najbolj 

smešen spomin na moje srednješolske 

dni 

Ko sem hodila v srednjo šolo, je k eni 

izmed ur zgodovine profesorica zamujala, 

in ker sem vedela, da bom vprašana, sem 

sošolcem na hodniku govorila, da upam, da 

je ne bo. Kar naenkrat sem za svojim 

hrbtom zaslišala: "Adaničeva, žal se ti 

želja ni uresničila." Profesorica je stala za 

mojim hrbtom in vse slišala.        

Janja, učiteljica zgodovine in slovenščine 

 

Obstaja čudovit, skrivnostni zakon 

narave, da tri reči, po katerih človek 

najbolj hrepeni: srečo, svobodo in 

duševni mir, vedno pridobimo tako, 

da jih podarimo nekomu,  

ki ga imamo radi. 

Naj bo teh darov v izobilju.  

Prijetne praznične dni vam želimo!     

      

 

KOLOFON 

Šolski novinarji: Nina Viktoria Beznec, 

Neva Gašević, Katarina Fišer. 

Mentorica: Lara Puhan. 

Izdajatelj: Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija.  


