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VVssaakkaa bbeesseeddaa,, vvssaakk ppoogglleedd,,
vvssaakkoo ddeejjaannjjee iinn vvssaakk nnaassm
meehh
llaahhkkoo pprriinneessee ssrreeččoo ddrruuggiim
m lljjuuddeem
m..
VVssaakk ttrreennuutteekk jjee llaahhkkoo nnoovv zzaaččeetteekk..

Od mlečne ceste
Aljoša Birk, 8. a

Vesolje je kot veliko polje.
A vsako polje se konča,
vesolje pa je brez meja.
Ko zvečer gledam zvezdnato
nebo,
pomislim,
da bilo bi bolje,
da sam poletel bi v vesolje.
Tam videl bi planete,
zvezde in komete:
Merkur?
Se mi zdi kar »kul« čeprav ne vemo,
koliko do tam je ur.
Ko zvečer igram nogomet,
mimo mene poleti komet.
Kar utrne se,
švigne čez vesolje,
ga brzeti vidim čez obzorje.
O kako bi ga dohitel,
če vesoljsko ladjo bi imel!

V tej številki lahko preberete:
* Voščilo
* Poklicna tržnica
* Ure kralja Mina

*

((nneezznnaann aavvttoorr))

Je Sonce luč,
ki podnevi sveti?
Ponoči pa se skrije
za planeti?
Ne, ponoči za Luno je skrit in
Luna je Mesec, naš satelit.
Sonce je zvezda in zvezde so
sonca,
galaksijam teh zvezd pa ne vidi
se konca.
Od nekdaj lepe so galaksije
slovele,
a lepše od Mlečne ceste bilo ni
nobene – da VESTE!

Vošččimo vam vesele praznike,
v letu 2017 pa obilo miru,
zdravja in sreččnih trenutkov.
Kolektiv OŠ Venclja Perka

SREČNO
2017!

Napovedujemo:
* Pogovor z ustvarjalci
predstave Ure kralja Mina
* Otroški parlament
*

SREDNJA ŠOLA SE
PREDSTAVI

POKLICNA TRŽNICA
Piše: Hana Peterca

V torek, 13. 12.2016, je na Dobili smo tudi brošure šol, da
naši šoli potekala poklicna si jih bomo podrobneje
tržnica.
ogledali. Vabljeni smo na
informativne dneve, kjer si
Različne sredne poklicne bomo šolo lahko
šole in gimnazije so se
ogledali ter vprašali še kaj,
prišle predstavit, da bi se kar nas zanima.
mi lažje odločili, na katero Mislim, da je bila poklicna
bomo odšli. Vsaka šola se tržnica uspešna, saj se je je
je posamezniku zanimivo udeležilo veliko ljudi. Bilo je
predstavila.
tudi zanimivo in večini je
pomagalo pri odločitvi, na
Predstavljali so jo učitelji in katero šolo oditi. Upam, da
učenci. Povedali so nam o
jo bomo priredili tudi
možnostih vpisa, njihove
naslednje leto.
vtise o šoli, ali je do šole z
javnimi prevozi težko priti ...

EKONOMSKA SŠ LJ. (PREŠERNOVA)
Predstavlja računovodstvo, ekonomijo, bankirstvo. S
končano šolo lahko izbiraš med 150 različnimi poklici.
Ni tako zahtevna šola, brez fizike. Če študiraš tudi
kakšen jezik, potuješ tudi po tujini, veliko je ekskurzij.

Zbral: Etian Despot Milenović

EKONOMIJA IN TELEKOMUNIKACIJA (PET)
Je tehnična šola, ki ima dve smeri študiranja: za
ekonomskega tehnika in telekomunikacije. Šola
je resna in traja 4 leta. Učenci so povprečni,
zaposlitev po šoli pa je velika. Kot Ekonomski
tehnik lahko vodiš podjetja ali pa postaneš
bankir. S tisto drugo stranjo študiranja pa lahko
delaš v Telekomu, Simobilu ...
SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA
4-letna, lahka šola. Učenci na njej so povprečni.
Je tehnična šola, ukvarja se z strojništvom in
kemijo, zaposlitev pa je odvisna od uspešnosti na
tej šoli.
GIMNAZIJA SV. STANISLAVA
Ta gimnazija se ukvarja s krščanskimi metodami
ter je krščansko usmerjena šola, ukvarja pa se
tudi z jeziki ter kvalitetnim znanjem. Je 4- letna in
srednja zahtevna šola. Zanjo potrebuješ kar
veliko točk iz osnovne šole.

B.I.C
Šola predstavlja veterinarstvo ter laboratorijsko delo. Na šoli sta dve smeri študiranja: veterina in kemija.
Je srednje zahtevna šola, kemija in biologija sta poudarjeni. Možnosti za zaposlitev so velike. Veliko je dela
z živalmi, zaposlen si pa lahko v Leku, ambulantah, na kmetijah ... Dan odprtih vrat bo 1. februarja, ob 15.
uri.
S.Š. ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJ.
SEJMARJENJE 2016
Zahtevna šola. Ukvarja se z biologijo, kemijo in naravoslovjem. MožnostPiše:
za zaposlitev
je velika,6.pri
Valentina Štrukelj,
b
zdravstvu večja pri kozmetiki in farmaciji malo manj. Učenci so nadpovprečni.

URE KRALJA MINA
V petek, 25.11.2016, smo se zbrali v glasbeni
učilnici za filmsko predstavo Ure kralja Mina.

VIKEND TABOR
Piše: Blaž Štiftar, 8. a
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Ideje niso prihajale na plan, saj smo bili vsi
zaspani zato smo preleteli besedilo in vadili
govor. Po prespani noči smo se v soboto zbrali
v šoli in na plan so prihajale nove ideje.
Ustvarjali smo in vadili, da se je kar kadilo.
Popoldan smo ponovili vloge do konca in
nasmejani odšli domov. V nedeljo na naš
zadnji dan ustvarjanja smo vadili predvsem
igranje, ter govor in zagotavljamo vam, da bo
predstava odlična.
Več o predstavi boste lahko prebrali v naslednji
številki glasila.

