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KDO SMO MI?
»Mi radi sodelujemo,
vrtove, šopke oblikujemo.

V cvetličarni, trgovini ali na gredici
pokazali bomo svojo ustvarjalno moč«

Smo dijaki tretjega letnika in obiskujemo smer hortikulturni tehnik. Smo zanimiv mozaik različnih temperamentov. Imamo veliko talentov. Zanima nas glasba, šport, hortikultura, cvetličarstvo...V okviru predmeta Funkcionalno opismenjevanje smo se odločili,
da ustvarimo šolski spletni list za vse dijake in profesorje naše šole. Večina profesorjev
in dijakov nas pozna kot energičen, delaven in prijazne. Skozi šolski spletni list vam želimo pokazati naš način razmišljanja o šoli, prav tako pa vas sproti obveščati o aktualnih
dogodkih na šoli in izven nje.
Če vas zanima, berite dalje in nas spoznajte še malo drugače!

ŠOLSKE NOVICE
Sloskills 2018
V petek, 26. 1., in v soboto, 27. 1. 2018, je na sejmu Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekalo državno tekmovanje SloSkills 2018. To je tekmovanje deficitarnih
poklicev, na katerem lahko tekmujejo mladi med 18. in 25. letom. Letos se je na Gospodarskem razstavišču prvič odvijalo tekmovanje kar v sedmih panogah; to so bile informacijskokomunikacijska tehnologija, mehatronika, lesarstvo, kamnoseštvo, aranžerstvo in cvetličarstvo. Zmagovalec posamezne panoge se je uvrstil na WorldSkills Europe 2018, ki bo potekalo v Budimšpešti med 26. in 28. septembrom. V veščinah cvetličarstva sta se pomerila tudi
dijaka Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Tilen Lipnik in Nina Kolar ter študentka višje šole Brigita Klinar. Dekleti sta se na tekmovanje intenzivno pripravljali pod
mentorstvom gospe Anje Sotovšek . Tilen pa pod mentorstvom gospe Mojce Sodin.

Tekmovanje se je s pripravami začelo že v četrtek zjutraj. Prvi dan so si tekmovalci, ki
nalog in materiala vnaprej niso poznali, pripravili materiale za posamezne teme in si pripravili konstrukcije iz neživih materialov. V petek dopoldne so izdelovali venec Pomladni pozdrav, prostorsko dekoracijo Rastem tudi brez vode, v popoldanskem času pa so
delali prosto visečo 2 metrsko prostorsko dekoracijo, ki se ni smela dotikati tal in v roki
vezan šopek. V soboto so izdelovali namizni aranžma, kjer so morali uporabiti dve vazi,
in poročni šopek Nevesti sem najlepši okras.
Vsi trije tekmovalci so dosegli dobre rezultate. Študentka Brigita Klinar je zasedla prvo
skupno mesto in se je uvrstil na WorldSkills Europe 2018, ki bo potekalo v Budimšpešti
med 26. in 28. septembrom. Dijakinja 4. dht Nina Kolar je osvojila tretje mesto. Dijak
3.ht Tilen Lipnik je dobil tretje mesto za šopek.

Obisk bodočih dijakov – informativni dnevi
Informativni dnevi so bili v petek, 9.2., in soboto, 10. 2. 2018. Bodoči dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje so najprej poslušali predstavitev o šole in programih
cvetličar, vrtnar, aranžerski tehnik in hortikulturni tehnik v učilnici petindvajset. Po predstavitvi so se razdelili v štiri skupine ter odšli po delavnicah, kjer so profesorji in dijaki
predstavili novincem potek pouk.
V rastlinjaku je bila delavnica za vrtnarje in hortikulturne tehnik, kjer sta g. Emil Špes in
ga. Katja Funtek predstavila pouk vrtnarja in hortikulturnega tehnika. Medtem pa so dijaki
razmnoževali rastline in delali spomladanske nasade. V učilnici dve pa so imeli delavnico
cvetličarji, tam je ga. Anja Sotovšek predstavila program cvetličar. Med tem pa so dijaki
delali šopke. V učilnici petdeset sta ga. Veronika Cvetko in dijakinja predstavili multimedije in informatiko. V učilnici osemindvajset pa sta gospe Romana Špes in Mojca Sodin
skupaj z dijakom predstavili ter delali vrtne makete. Učenci pa so si lahko tudi ogledali
venčke, namizne dekoracije in vrtnarske nasade iz predtekmovanja Flora – Prebujanje pomladi.
Radio Ognjišče
V sredo, 31.1.2018 sta se ravnateljici srednje in višje šole, ga. Štefanija Kos Zidar in ga.
Nada Natek odpravili na Radio Ognjišče v Ljubljano. Z njima so šli tudi dijaki, med njimi
tudi Angelika Vasle iz 3.HT.
Tam so posneli intervju o naši šoli in o izobraževanju pri nas, Njihovemu pogovoru smo
lahko prisluhnili v oddaji Kolokvij, ki je namenjena študentom.

Predtekmovanje za Floro 2018

Na naši šoli je 6. 2. 2018 potekalo vrtnarsko in cvetličarsko tekmovanje. V vrtnarstvu je tekmovalo sedem ekip, med njimi tudi dijaki iz 3. HT razreda. Prvo mesto sta dosegla Gašper
in Sara iz 2. HT, drugo mesto sta zasedla Angelika Vasle in Borut Pustatičnik, tretje mesto
pa študentka Magdalena Lazar. Na 4. mesto sta se uvrstili Maša Fric in Urša Črep, 5. mesto
pa sta zasedli Tjaša Razgoršek in Tajda Pešec.

V cvetličarstvu so tekmovale štiri ekipe. Prvo mesto sta osvojila Tilen Lipnik in Timotej
Burlak, druga je bila Tanja Podkrižnik.
Nočno delo v Citycenter Celje –Pomlad petih elementov
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Vrtnarstvo botanika sta v torek, 13. 2.
2018 od 21. ure do 6h zjutraj pripravljala pomladno ureditev vrta v Citycenteru Celje. Sodelovali so dijaki naše šole z učiteljema g. Emilom Špesom in g. Sergejem Kosom.
Pomlad petih elementov je v Citycentru Celje na ogled do 23. 2. 2018. Med tem časom v
Citycentru prirejajo različne delavnice. Prebujanje narave ,Vrtovi drugače - novi trendi hortikulturne ureditve, Kako do lepe negovane travne površine.
Tjaša Razgoršek in Suzana Loparič

GLASBA
Challe Salle-raper
Pravo ime: Saša Petrović
Datum rojstva: 30. 5. 1991
Kraj bivanja: Vrhnika
Zvrst: Hip-hop/rap
Idejo za njegovo umetniško ime so mu nevede dali prijatelji. Med vrstniki je bil namreč
najbolj zrel in je velikokrat modroval in svetoval. Ko pa jih je zapustil oče, je moral tudi
doma prevzeti vlogo očeta (ćale v srbohrvaški neformalni govorici pomeni fotr).
Vedno je vedel, da se želi ukvarjati z glasbo. Oba njegova starša sta namreč tudi glasbenika.
V šoli ni imel nikoli težav, čeprav je namesto sodelovanja pri pouku raje pisal svoje tekste.
Bolj prepoznaven je postal lansko leto, ko je izšel videospot za njegovo pesem Lagano.
Pred kratkim je izdal tudi pesem Gud vajb - njen videospot so posneli v le 18 urah!
Zanimivosti:
Zaveda se vpliva, ki ga ima na
mlade, zato v svojih pesmih ne
uporablja kletvic.
Ne pije alkohola in ne kadi.
Je tudi osebni trener.
Ko je še igral košarko, je bil med
drugimi njegov soigralec tudi Zoran Dragić.
Mediji ga imenujejo najlepši slovenskega raper.
Petra Pograjc

ŠPORT
Ta mesec se je na Sochi odvijalo evropsko prvenstvo o karateju, kjer je za slovensko reprezentanco tekmoval tudi naš dijak Timotej Burlak, učenec 3. HT. Tam so preživeli5 dni, od
1.- 5. februarja.

Na Dunaju je od 16. do 18. februarja potekalo tekmovanje Vienna dance open. Udeležilo se ga je več kot 200 plesnih studiov
in čez tisoč plesalcev, med njimi tudi Plesno rekreativni studio M dance iz Velenja.
Tekmovali sta dve skupini in en trio, ter dosegli odlične rezultate. Najmlajše M trio
so s svojo točko PUPPETS osvojile odlično 2. mesto, srednja skupina M crew je s
svojo točko CLEANING SERVISE tudi
osvojila odlično 2. mesto, najstarejša skupina z imenom Respect (med njimi je tudi
Tajda Pešec iz 3. HT) pa je s SCHOOL
DETENTION zasedla odlično 1. mesto.
To je bilo njihovo prvo tekmovanje letos, a
že čez dva tedna se odpravljajo v Opatijo
na kvalifikacije za Dance Star v Poreču.
Tajda Pešec

KULINARIKA
TORTICA BREZ JAJC S TEKOČO SREDICO
SESTAVINE: (za 4 osebe)
65 g moke

80 g sladkorja
30 g nesladkanega kakava v prahu
1 ščepec soli
0,5 žličke pecilnega praška
0,25 žličke sode bikarbone
60 ml olja
1 žlička vanilijeve arome

200 ml mleka
25 g temne čokolade (vsaj 60 % kakava)
PRIPRAVA:
Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Štiri okrogle ognjevarne modelčke (prostornine
približno 180 ml) dobro namastimo z maslom in potrosimo s kakavom v prahu (odvečen
kakav odstranimo). Čokolado nalomimo ali narežemo na 4 koščke.
V skledi zmešamo moko, sol, pecilni prašek, sodo bikarbono, sladkor in kakav. V mešanico suhih sestavin z ročno metlico najprej vmešamo olje in vanilijevo aromo, nato pa postopoma vmešamo še mleko. Ko dobimo gladko in enotno zmes brez grudic, prenehamo
mešati.
S pripravljeno zmesjo napolnimo modelčke. V sredino modelčkov potisnemo koščke čokolade. Tortice pečemo v ogreti pečici 20 minut. Ko so pečene, jih pustimo počivati 5 minut.
Tortice iz modelčkov previdno zvrnemo na krožnike, potrosimo s sladkorjem v prahu, poljubno okrasimo s svežim sadjem in postrežemo.
Pa dober tek!
Slavka Mlinar

USTVARJALNI KOTIČEK
Ustvarjajmo z ognjičem
Izdelava ognjičeve kreme in ognjičevega pilinga ni zahtevna naloga in ne vzame veliko časa. V lepem zavoju je lahko lepo darilo za družino, prijatelje... Ognjičeva krema je primerna
za suhe ustnice, suhe roke, praske, odrgnine, pomaga pri glivičnih obolenjih, lajša bolečino
in srbenje po pikih komarjev, pomaga odpravljati krčne žile in še mnogo več. Ognjičev piling pa je primeren za čiščenje kože ob tuširanju. Sol odstrani odmrle delce kože in očisti
pore, ognjičevi cvetovi pa pomlajujejo in mehčajo kožo. Ognjič deluje protibakterijsko,
protiglivično in protivirusno.

Ognjičeva krema
Sestavine za pripravo mazila: 500 ml olivnega olja, 25 g posušenih ognjičevih cvetov, 50 g
nastrganega čebeljega voska.
Pripomočki: Tehtnica, posode, kuhalnik, termometer, gaza, posodice za mazilo in pokrovčki.

Priprava:
1.

Ognjičeve cvetove namočite
v olivno olje in jih segrejte
na temperaturo do 70 °C,
pustite stati nekaj časa, da
zdravilne snovi iz ognjiča
prehajajo v olje
(ekstarkcija).

2.

Namočen ognjič precedite
skozi gazo v večjo posodo.

3.

Čebelji vosek nastrgajte in
ga dodajte v precejeno olje,
mešajte in po potrebi segrejte, da se vosek raztopi.

4.

Mazilo prelijte v posodice,
počakajte, da se ohladi, in jih zaprite.

5.

Mazilo shranjujte v temnem in hladnem prostoru.

Ognjičev piling
Sestavine za pripravo ognjičevega pilinga: približno 400g morske soli, uporabljeni ognjičevi cvetovi od izdelave ognjičeve kreme.
Pripomočki: Tehtnica, posode, sekljalnik ali terilnica, posodice za mazilo in pokrovčki.
Priprava:
1.

Cvetove, ki so ostali pri izdelavi ognjičeve kreme, dajte v sekljalnik in jim dodajte
malo morske soli, da se lepše sekljajo.

2.

Sesekljanim cvetovom vmešajte še preostanek soli, da dobite enakomerno obarvano
zmes.

3.

Piling napolnite v posodice, pazljivi morate biti, da iztisnete vse zračne mehurčke.

4.

Piling lahko uporabljate enkrat do dvakrat tedensko, nežno vmasirajte v vlažno kožo
in sperite.
Borut Pustatičnik

RASTLINA MESECA
SPOMLADANSKI VELIKI ZVONČEK
Spomladanski veliki zvonček, tudi kronica ali norica (Leucojum vernum) je pogosta spomladanska roža, ki jo uvrščamo v družino narcisovk. Cveti od februarja do aprila.
Njegovo cvetno steblo je brez listov. Ima dva zvonasta 15-25 mm velika cvetova. Velik
zvonček se razmnožuje z delitvijo čebulnice in s semeni. Cvetni pecelj se med dozorevanje,
semen zelo podaljša, težka glavica nato pade na tla in se odpre. Semena raznašajo tudi
mravlje. Ampak pozor: rastlina je strupena!
Raste v vlažnih in bogatih tleh. Najdemo ga predvsem v listnatih gozdovih in soteskah ter
na vlažnih travnikih.
Zvonček je eden izmed prvih znanilcev pomladi. Oznanja nam konec zime in začetek novega rastnega obdobja za rastline in tudi za ljudi.
Mogoče bomo srečali zvončke na poti v šolo ali na sprehodu in nas bodo razveselili s svojimi zvonastimi cvetovi.
Maruša Prislan

ZABAVA

Tin Bantan

