Drage dijakinje in dijaki, spoštovane sodelavke in sodelavci, cenjeni starši!
Še eno šolsko leto je minilo. Hitro … prehitro. Kazalo je, da bo to eno od običajnih šolskih let. Življenje pri
nas je teklo po ustaljenih tirnicah. A ko se je začela prebujati narava in nas je začelo vleči iz šolskih prostorov, so se nenadoma šolska vrata zaprla. Pričakovali smo, da si malo oddahnemo od vsakdanjega
vrveža in naporov in se kmalu vrnemo. Brezskrbno smo se razšli. A čas je mineval … Nekateri so se hitro
prilagodili na nov vsakdanjik, večina si je želela vrnitve in druženja s sošolci, vrstniki, morda tudi razlage in
teženja učiteljev. Šolsko leto smo zaključili od doma, delali smo na daljavo v virtualnem svetu.
Čas zaklenjenih vrat šole se nam bo za večno vtisnil v spomin. Razglašena pandemija je ustavila kolesje
svetovnega dogajanja, a učna snov se je obravnavala, se nalagala, kopičila … ne vedno v glave. Dijaki in
učitelji smo se srečali z drugačnim načinom dela. Oboji smo veliko spoznali in se naučili: kako pogrešamo
družbo sošolcev, vrstnikov, sodelavcev, pristen medsebojni stik, morda dobro razlago in pomoč učiteljev
… spoznali smo predvsem, da je dobro sodelovanje vseh, dijakov, učiteljev, staršev, ključ do uspeha ⎼
uspešno zaključenega letnika ali izobraževanja. In dobro smo delali in sodelovali.
Tistim, ki so se vam šolske obveznosti zaradi zaprtih gostinsko-turističnih obratov zaključile prej od napovedanega, in ostalim, ki zaključujete kot običajno, želim, da si oddahnete od učnih naporov in skrbi in si
privoščite vesele, nagajive, nepozabne, brezskrbne, prijetne, drugačne počitnice. Tako kot je bilo drugačno to šolsko leto.
Sodelavcem, ki ste se trudili, da ste z dijaki ves čas ohranjali stik in jih spodbujali k šolskemu delu z željo,
da barčico tega šolskega leta pripeljejo v varni pristan zaključenega letnika, velja velika zahvala. Hvala za
ves vloženi trud in energijo, ki ste jo namenili dijakom.
Zahvala pa seveda tudi staršem za vso podporo in plodno sodelovanje v iztekajočem se šolskem letu.
Naj bo poletje čas za nabiranje svežih moči za nove podvige!
Maja Skubic Avsec, ravnateljica

1. Urška Mehle, 2. a, slovenščina
2. Irena Gorše, 2. b, angleščina, poslovno komuniciranje, družboslovje
3. Katarina Teršar Zalar, 3. a, športna vzgoja
4. Darinka Drmaž Lavrič, kemija, biologija, naravoslovje
5. Marinka Bojanc, 4. a, matematika
6. Anica Oblak Janko, praktični pouk kuharstva, organizatorica praktičnega pouka
7. Maja Skubic Avsec, slovenščina, naravna in kulturna dediščina, zgodovina, ravnateljica (od 15. 1. 2020)

8. Anica Pajer, 5. a, prehrana v strokovnih modulih, naravna in kulturna dediščina
9. Alenka Lipej Kastrevec, 3. b, ekonomija v strokovnih modulih
10. Marija Turk, knjižničarka, praktični pouk kuharstva
11. Irena Jarc, nemščina
12. Marjeta Dolinar, praktični pouk kuharstva in strežbe (do 7. 4. 2020)
13. Anita Beguš, 1. a, svetovalna delavka
14. Andrej Lapanje, športna vzgoja, zdravstvena vzgoja
15. Kristina Bertok, italijanščina (od 4. 11. 2019 do 15. 1. 2020)

16. Jožica Medle, umetnost, umetnostna zgodovina
17. Luka Novak, fizika
18. Anica Strojin, geografija, naravna in kulturna dediščina
19. Slavica Šterk, praktični pouk turizma, turizem
20. Silvestra Zupančič, angleščina
21. Urška Mihelič, matematika
22. Andreja Dvojmoč, praktični pouk kuharstva
23. Nicola Patrone, italijanščina (od 18. 2. 2020 do 24. 6. 2020)

24. Teja Franko, informatika
25. Franci Mežič, praktični pouk strežbe
26. Rok Zupan, praktični pouk strežbe, organizator praktičnega usposabljanja z delom
27. Robert Pečarič, praktični pouk strežbe (od 18. 2.2020)
28. Tatjana Ravnih, praktični pouk kuharstva
29. Drago Košak, prehrana v strokovnih modulih
30. Sebastjan Repnik, turizem
31. Jože Avsec, zgodovina, sociologija, ravnatelj (do 15. 1. 2020)

32. Kastelic Gregor, slovenščina (od 15. 1. 2020 do 31. 8. 2020)

SEPTEMBER 2019
2. september 2018, prvi šolski dan in ogled filma Ne bom več luzerka za vse oddelke
3. september 2019 –17. januar 2020, PUD za 3. b
13. september 2019, strokovna ekskurzija na letališče Jožeta Pučnika ter Dvorca Jezeršek za dijake 2. a
10. september 2019, projektni dan – izvedba tradicionalnega spoznavnega piknika z animacijo za dijake 4. a, 5. a, 1. b in 1. a in
športni dan – orientacijski pohod, za dijake 1. b, 1. a
10.–-12. september 2019, popravni izpiti — dodatni rok
17. september 2019, 1. roditeljski sestanek za 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b in 5. a
16. september 2019, strokovna ekskurzija na Štajersko in v Prekmurje za dijake 4. b in 5. a
18. september 2019, ogled predstave Vihar v glavi za dijake 1. a in 1. b
19. september 2019, pogostitev ob otvoritvi Zeliščnega vrta v Zagraškem Logu (Anica Oblak Janko in Marjeta Dolinar z dijaki)
20. september 2019, sistematski zdravniški pregled za dijake 3. a
20. september 2019, udeležba na Mirovniškem festivalu v Slovenj Gradcu, v sklopu projekta Unesco
24. september 2019, športni dan, igre na Loki za dijake 2. a in 5. a
24.–-26. september 2019, dan odprtih vrat
24.–-26. september 2019, vodenje za osnovnošolce ob dnevu odprtih vrat
26. september 2019, športni dan, igre na Loki za dijake 4. b
27. september 2019, čolnarjenje s kanuji po Krki in pohod za dijake 1. a, 1. a, 2. b in 4. a

OKTOBER 2019
1. oktober 2019, delovno srečanje OBJEM
2. oktober 2019, državno tekmovanje Turistični vodnik
7. oktober 2019, strokovna ekskurzija v okviru NKD za dijake 3. a in 4. a
8. oktober 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Trebnje (Andrej Lapanje z dijaki)
8. oktober 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem (Franci Mežič z dijaki)
10.--13. oktober 2019, udeležba na mednarodnem tekmovanju GATUS v Poreču
11. oktober 2019, šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
14. oktober 2019, ogled gledališke predstave Tih vdih za imetnike gledališkega abonmaja
17. oktober 2019, pohod na Mirno goro, športni dan za dijake 3. a, 2. a in 4. b in 5. a
17. oktober 2019, priprava kosila in delavnica za VDC — V jati z drugačnimi (Anica Oblak Janko in Marjeta Dolinar z dijaki)
18. oktober 2019, ogled gledališke predstave Pravica biti človek za dijake 2. a, 2. b in 5. a
21. oktober 2019, udeležba na izobraževanju s področja gastronomije v Ljubljani
23. oktober 2019, obisk Hiše Fink ob Tednu restavracij (dijaki 5. a z mentorji)
23. oktober 2019, vodenje udeležencev tabora Premikamo meje (dijaki 4. a, smer turizem)
23. oktober 2019, priprava razstave na sejmu Narava zdravje v Ljubljani (Anica Oblak Janko)

24. oktober 2019, predstavitev šole na sejmu Narava zdravje v Ljubljani (Anita Beguš z dijaki)
24. oktober 2019, ogled sejma Narava zdravje v Ljubljani in predavanje Ekogastronomija za dijake 4. b
28.–31. oktober 2019, jesenske počitnice

NOVEMBER 2019
5. november 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Bršljin, (Irena Gorše z dijaki)
6. november 2019, mesečne govorilne ure
7. november 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Stopiče (Marija Turk z dijaki)
7. november 2019, strokovna ekskurzija – Panonska Slovenija za dijake 2. a
12. november 2019, sodelovanje na tekmovanjih Gostinsko - turističnega zbora Slovenije v Ljubljani
12. november 2019, šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

13. november 2019, izvedba delavnic ob Mednarodnem dnevu prijaznosti (dijaki 4. a s Slavico Šterk)
15. november 2019, delavnica in predstavitev šole na SŠGT za Osnovno šolo Šmihel (Anica Oblak Janko, Marjeta Dolinar, Slavica
Šterk in Anita Beguš z dijaki)
15. november 2019, obeležitev dneva slovenske hrane-, projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
18. november 2019, ogled gledališke predstave Pravica biti človek za dijake 2. a, 2. b in 5. a
19. november 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Center (Urška Mehle z dijaki)
19. november 2019, delovno srečanje OBJEM
21. november 2019, šolsko tekmovanje v poznavanju flore za srednješolce
21. november 2019, predstavitev šole in poklicev za Osnovni šoli Gradec in Litija (Teja Franko z dijaki)

26. november 2019, delavnica in predstavitev šole na Osnovni šoli Mirna Peč (Marjeta Dolinar in Anita Beguš z dijaki)
26. november 2019, vodenje za dijake 3. letnikov Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana

DECEMBER 2019
3. december 2019, ogled predstave Baal za dijake 3. a, 4. a, 4. b in 5. a
4. december 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Metlika (Alenka Lipej Kastrevec z dijaki)
4. december 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Šentjernej (Anita Beguš z dijaki)
4. december 2019, mesečne govorilne ure
4. december 2019, božično-novoletni bazar

7. december 2019, priprava pogostitve na Bajnofu (Anica Oblak Janko z delom 4. b oddelka)
11.– 24. december 2020, PUD za dijake 2. a
12. december 2019, šolsko tekmovanje Ekokviz za srednješolce
17. december 2019, predstavitev šole in poklicev na Osnovni šoli Šmarjeta (Marjeta Dolinar z dijaki)
17. december 2019, priprava pogostitve ob zaključku projekta Uživam tradicijo19. december 2019, udeležba dijakov 4. a, v
okviru izbirnih modulov turizma na okrogli mizi Kako sem gradil kariero
24. december 2019, obisk Dolenjskega muzeja in izročitev poprtnika, izdelanega pri PP kuharstva, (Marija Turk z dijaki 1. b)
27.--31. december 2019, novoletne počitnice

JANUAR 2020
3. januar 2020, dan šole
8. januar 2020, šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika
7. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični (Teja Franko z dijaki)
9. januar 2020, Območno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
9. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Šmartno pri Litiji (Andrej Lapanje z dijaki)
9. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Kostanjevica na Krki (Anita Beguš z dijaki)
10. januar 2020, otvoritev Podeželskega izobraževanega centra na Bregu 1
14. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Drska (Alenka Lipej Kastrevec z dijaki)
14. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Dolenjske Toplice (Irena Gorše z dijaki)

14. januar 2020, predstavitev poklicev za Osnovne šole Trebnje, Mokronog, Veliki Gaber in Šentrupert (Anita Beguš z dijaki)
14. januar 2020, predstavitev poklicev na Osnovni šoli Cerklje ob Krki (Marinka Bojanc z dijaki)
17. januar 2020, ocenjevalna konferenca ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
21. januar 2020, 2. roditeljski sestanek za 3., 4., in 5. letnike in predavanje Aleša Piberčnika Spletno nasilje med mladimi
15. januar 2020, sodelovanje na 1. predtekmovanju Tuševe kuharske zvezdice na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Izola
23. januar 2020, predavanje o krvodajalstvu
28. januar 2019, roditeljski sestanek za 2. a
29. januar 2020, sodelovanje na tekmovanju mednarodnega festivala Več znanja za več turizma v Ljubljani
31. januar 2020, udeležba na kariernem dnevu Višje strokovne šole Grm Novo mesto za dijake 5. a in 4. a
30. januar 2020, delavnice na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem (Anica Oblak Janko, Marjeta Dolinar, Slavica Šterk in Anita Beguš
z dijaki)

FEBRUAR 2020
3. februar 2020 –15. februar 2020, zimski rok poklicne mature
3. februar 2020, pisni del 1. izpitne enote zimskega roka poklicne mature – slovenščina
5. februar 2020, pisni del 2. izpitne enote zimskega roka poklicne mature – gastronomija in turistične storitve
5. februar 2020, pisni del 2. izpitne enote zimskega roka poklicne mature – gastronomija in turizem s podjetništvom
4. februar 2020, pisni del 3. izpitne enote zimskega roka poklicne mature – angleščina in matematika

7. februar 2020, ustni del 1. Izpitne enote poklicne mature – slovenščina
10. februar 2020, ustni del 2. izpitne enote poklicne mature
11. februar, 2020, ustni del 3. izpitne enote – angleščina
12. februar 2019, praktični del, 4. Izpitne enote – Izdelek, oziroma storitev z zagovorom
14. februar 2020, športni dan, dejavnosti ŠRC Košenice (hokej, badminton, namizni tenis, lokostrelstvo, nogomet in odbojka) za
dijake 1. b in 2. b
14.—15. februar 2020, informativni dan
20. februar 2020, ogled opere Julija za dijake 2. a, 3. a in 4. a
20. februar 2020, izvedba vaje iz evakuacije za zaposlene na SŠGT Novo mesto

24.–26. februar 2020, fakultativna ekskurzija v Istanbul

MAREC 2020
3. marec 2020, ogled filma Posledice za dijake 1. b, 2. b in 4. b
3. marec 2020, roditeljski sestanki za 3. b in 2. a
3. marec 2020, sistematski zdravniški pregled za dijake 3. b
4. marec 2020, redne mesečne govorilne ure
4. marec 2020, Postani naš dijak za en dan
7. marec 2020, državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje v Ljubljani
5. marec 2020, tekmovanje za angleško bralno značko – EPI Reading Badge
16. marec 2020, začasna prekinitev pedagoškega procesa na šoli
16. marec 2020, začetek izobraževalnega dela na daljavo

APRIL 2020
1.--30. april 2020, šolsko delo na daljavo
27. april –3. maj 2020, prvomajske počitnice

MAJ 2020
18. maj 2020, ponoven priihod dijakov zaključnih letnikov v šolo
18. maj–19. junij 2020, PUD za dijake 1. b
21. maj 2020, zaključna ocenjevalna konferenca za zaključne letnike
25.–29.maj 2020, ponavljanja za zaključni izpit in poklicno maturo

25. maj 2020, razdelitev spričeval zaključnim letnikom
27. maj 2020, ocenjevalna konferenca za zaključne letnike po izrednem, dodatnem roku
27.–28. maj 2020, izpitni rok za izboljševanje ocen in popravni izpit iz ene negativne ocene za zaključne letnike
30. maj 2020, pisni del 3. izpitne enote – angleščina

JUNIJ 2020
1.– 5. junij 2020, izpitni rok za popravne izpite za zaključne letnike SPI programa
1.–19. junij 2020, PUD za dijake 3. a
1. junij 2020, pisni del 1. izpitne enote poklicne mature – slovenščina

4. junij 2020, seja šolske komisije za zaključni izpit
6. junij 2020, pisni del 3. izpitne enote – matematika
8. junij 2020, zaključni izpiti, pisni izpit iz slovenščine
8.–19. junij 2020, PUD za dijake 1. a
9. junij 2020, 2. izpitna enota zaključnega izpita — izdelek iz kuharstva in zagovor
9. junij 2020, 2. izpitna enota zaključnega izpita — storitev iz strežbe in zagovor
10. junij 2020, zaključni izpit, ustni izpit iz slovenščine
11. junij 2020, pisni del 2. izpitne enote – gastronomija in turizem s podjetništvom in Gastronomija in turistične storitve
12. junij 2020, seja šolske komisije za zaključni izpit

15. junij 2020, podelitev spričeval zaključnega izpita
16. junij 2020, ustni del 4. izpitne enote – izdelek oz. storitev in zagovor (kuharstvo)
16. junij 2020, ustni del 4. izpitne enote – izdelek oz. storitev in zagovor (strežba)
16. junij 2020, ustni del 4. izpitne enote – izdelek oz. storitev in zagovor (turizem)
17. junij 2020, ustni del 1. Izpitne enote - slovenščina
17. junij 2020, ustni del 2. izpitne enote – gastronomija in turistične storitve
19. junij 2020, ustni del 2. izpitne enote – gastronomija in turizem s podjetništvom
19. junij 2020, ustni del 1. izpitne enote – slovenščina
22. junij 2020, ustni del 3. izpitne enote – angleščina
22. junij 2020, ustni del 3. izpitne enote – matematika

22. junij 2019, zaključna ocenjevalna konferenca
23. junij 2020, zaključek ocenjevalnega obdobja za ostale letnike in razdelitev spričeval
26.junij–31. avgust 2020, poletne počitnice

Šesto državno tekmovanje mladih v turističnem vodenju -- Turistični vodnik, je potekalo v Novem mestu,
2. oktobra 2019. Tekmovanje organizira Turistična zveza Slovenije. Namen projekta je motivirati mlade za
delo na področju turizma. Spodbujanje osebnostne in profesionalne rasti mladih ter pridobivanje
neformalnih znanj, pa jim odpira možnosti za pridobitev določene izobrazbe, mogoče celo do zaposlitve.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 12 mladih, starih med 17 in 27 let, ki so na mladosten in odločen
način predstavili bogato zgodovino Novega mesta. Na tekmovanje se je uvrstil tudi dijak naše šole, Alen
Golobič, pod mentorstvom učiteljice PP turizem, Slavice Šterk in zasedel 4. mesto. Glavna nagrada je
brezplačno opravljanje izpita za pridobitev nacionalne licence za turistično vodenje. Kandidati, uvrščeni na
drugo,
tretje in

četrto mesto so, od potovalne agencije Collegium Mondial,
prejeli travel darilni bon za opravljanje hospitacije na izletu
potovalne agencije.
Slavica Šterk

Na šoli smo 11. 10. 2020 izvedli 21. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Vprašanja za tekmovanje je
pripravila Zveza društev diabetikov Slovenije. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 55 dijakov iz 2. b, 3. a, 4.
b in 5. a razreda. Dijaki so se na šolsko tekmovanje pripravljali pod vodstvom dveh mentoric, Darinke
Drmaž Lavrič in Anice Pajer. Znanja o sladkorni bolezni so osvajali pri predmetih: naravoslovje (dijaki 2. b),
priprava izrednih obrokov (dijaki 3. a), obroki in dogodki z animacijo (dijaki 4. b) in priprava dietnih jedi
(dijaki 5. a). Na letošnjem tekmovanju so 4 dijaki dosegli 31 točk ali več, kar je zadoščalo za osvojitev bronastega priznanja. Bronasta priznanja so osvojili: Karisa Hribar, 3. a, Nika Drobne, 4. b, Mihaela Perko, 4. b
in Domen Kerin, 5. a.
Anica Pajer

V Poreču je med 10. in 13. oktobrom 2019 potekalo 8. mednarodno srečanje srednjih šol za gostinstvo in
turizem GATUS 2019.
Ideja za projekt GATUS je nastala leta 2012 na naši šoli, prevzeli pa smo tudi vlogo prvega organizatorja in
gostitelja. Namen projekta je spodbujanje in razvoj sodelovanja med šolami, izmenjava praks, promocija
poklica in gastronomsko-turistične ponudbe domačega kraja, regije ter omogočanje pogojev za profesionalno rast dijakov.
Letošnjega srečanja, v organizaciji Gostinsko turistične šole »Antun Štifanič« iz Poreča se je udeležilo 150
dijakov z mentorji iz Ohrida, Leskovca, Smedereva, Beograda, Osijeka, Opatije, Maribora, Radovljice, Bara,
Herceg Novega, Banja Luke, Poreča in Novega mesta.
Dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto so suvereno zastopali šolo in pod strokovnim
mentorstvom dosegli odlične rezultate:
- tridnevni turistični aranžma Popoln oddih za naju in inovativen turistični spominek so pripravili Sara Milanović, Lina Ovnik in Alen Golobič pod vodstvom mentorice Slavice Šterk in prejeli srebrno priznanje,
- svečani pogrinjek in koktejle so pripravili Mihaela Latković, Djejhan Ljimani in Jasmina Poljak pod vodstvom mentorja Francija Mežiča in prejeli zlato priznanje ter
- jed iz brancina in restavracijsko sladico so pripravili Maja Latkovič, Mojca Štefe in Jure Rozman pod mentorstvom Marjete Dolinar in prejeli srebrno priznanje.
Srečanje GATUS 2020 bo gostila Šola za gostinstvo in turizem Vančo Pitošeski iz Ohrida.
Slavica Šterk, koordinatorica in idejni vodja projekta

Gostinsko -- turistični zbor Slovenije je potekal 12. 11.2019, v ljubljanskem Grand hotelu Union, in sicer za
dijake srednjih šol, vseh strokovnih področij. Naša ekipa strežbe v sestavi: Đejhan Ljimani, Mihaela Latković in Jasmina Poljak, se je pod mentorstvom Roka Zupana pomerila z dijaki vseh gostinskih šol, v pripravi cocktaila, hladne začetne predjedi in postrežbi dveh gostov z jedjo, ki jo je pripravila kuharska ekipa. Pri
našem delu nas je ves čas budna spremljala komisija strokovnih učiteljev in strokovnjakov s področja
strežbe. Za naše opravljene spretnosti smo prijeli srebrno priznanje in si tako pridobili veliko bogatih in
dragocenih izkušenj.
Jasmina Poljak in Đejhan Ljimani, 5. a

Med 11. in 13. novembrom 2019, je v ljubljanskem Grand Hotelu Union potekal že 66. Gostinsko turistični
zbor Slovenije. Kot že vsako leto, so tudi letos potekala strokovna tekmovanja srednjih gostinsko turističnih šol iz cele Slovenije. Sara Milanović, Drenusha Zogaj in Alen Golobič pa smo pod mentorstvom
profesorice Slavice Šterk zastopali našo šolo, v tekmovanju iz smeri turizma. Po več različnih opravljenih
nalogah, nam je strokovna komisija podelila priznanje za sodelovanje.
Alen Golobič, 3.a

V šolskem letu 2019/20 je Gostinsko turistični zbor potekal 12. 11. 2019 v Ljubljani. Na tekmovanju so
sodelovali trije dijaki: Jure Rozman, Marko Kramžar in Špela Kuhel. Uporabiti so morali štiri osnovna živila
iz »magic boxa«. To so bili: file brancina, hruška, koromač in ajdova moka. Te osnovne sestavine so morali
vključiti v pripravo svoje glavne jedi. Pripravili so file brancina na solatki korenčka in koromača, ajdovo čipko in limonin pire. Dijaki so prejeli priznanje za sodelovanje.
Tatjana Ravnih

Za letošnje tekmovanje za Cankarjevo priznanje pod skupnim naslovom Jaz, ti, mi vsi so morali dijaki 1. in
2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja prebrati pravljični roman Marjana Tomšiča Oštrigeca in
novelo Cirila Kosmača Tantadruj, dijaki 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja kriminalni roman Maje Novak Cimre in znanstvenofantastično satiro Douglasa Adamsa Štoparski vodnik po galaksiji,
dijaki vseh letnikov srednjega poklicnega izobraževanja pa spominsko prozo Miroslava Košute Mornar na
kozi in katerokoli pesniško zbirko tega avtorja.
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 12. 11. 2019, se je skupaj udeležilo 9 tekmovalcev, in sicer ena dijakinja 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, ena dijakinja 3. letnika srednjega strokovnega izobraževanja, en dijak 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja in šest dijakov 2. letnika srednjega
poklicnega izobraževanja. Bronasto priznanje so prejeli David Dragonja, Petra Jurečič, Nejc Medvešek, Lina
Ovnik in Eva Pungerčar.

Na območno tekmovanje, ki je potekalo 9. 1. 2020, so se uvrstili trije dijaki – David Dragonja, Lina Ovnik in
Eva Pungerčar – ter vsi osvojili srebrno priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. To je bilo 7. 3. 2020
v Ljubljani. Vsi trije tekmovalci so se odlično odrezali. David Dragonja iz 4. a je po številu osvojenih točk
osvojil prvo mesto in zlato priznanje, Lina Ovnik iz 2. a 4. mesto in zlato priznanje, Eva Pungerčar iz 2. b
pa 9. mesto in srebrno priznanje.
Veseli smo, da naši dijaki še vedno radi prebirajo leposlovna besedila in znajo svoje razmišljanje o njih
vešče in ustvarjalno izraziti.

Urška Mehle, mentorica

Šolskega tekmovanja s področja biologije, ki je potekalo 21. 11. 2019, sta se pod mentorstvom Darinke Drmaž Lavrič udeležili
dijakinji 1. a, Neža Marjetič in Ana Boh.
Darinka Drmaž Lavrič

Dijaki 1. a so se 12. decembra 2019 udeležili šolskega tekmovanja v obliki kviza, ki je obsegalo 2 temi:
Gozd v Sloveniji in svetu in Krožno gospodarstvo. Mentorica dijakom je bila Darinka Drmaž Lavrič.
Darinka Drmaž Lavrič

Na šoli je 8. 1. 2020 potekalo tekmovanje v znanju nemškega jezika. Petra Jurečič, dijakinja 3.a oddelka, je
dosegla bronasto priznanje.
Irena Jarc

29. 1. 2020 smo se dijakinje Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto Anamarija Pavlič, Sanja Štupar, Petra Jurečič in Maja Ambrožič udeležile 17. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma. Naši
mentorici sta bili Alenka Lipej Kastrevec in Anica Oblak Janko. Turistična zveza Slovenije, ki je organizator
festivala – tekmovanja, je določila, da je letošnja tema »Festival naj bo«. Me smo se odločile, da se bomo
predstavile z nalogo »1. Festival štrukljev v Novem mestu«. Za sodelovanje na festivalu smo morale sestaviti pisno nalogo, posneti promocijski spot in se predstaviti na sejmu v Alpe-Adria v Ljubljani. Na sejmu
smo postavile svojo stojnico, obiskovalcem predstavljale svojo nalogo in jim za pokušino nudile različne
vrste štrukljev. Večkrat smo prikazale sam način
izdelave štrukljev. Za obiskovalce smo pripravile
tudi knjižico receptov za domov. Na sejmu smo si
ogledale tudi druge različne stojnice in se imele
zelo lepo. Za sodelovanje smo prejele srebrno
priznanje.
Anamarija Pavlič, 4. b

1. PREDTEKMOVANJE TUŠEVA KUHARSKA ZVEZDICA V IZOLI
15. januarja 2020 je naša šola sodelovala na 1. predtekmovanju Tuševe kuharske zvezdice, ki je potekalo
na Srednji šoli zagostinstvo in turizem v Izoli. Kuharja, Jožko Lukek in Jure Rozman sta pod mentorstvom
Anice Oblak Janko, v kuhinji pripravila poznano dolenjsko narodno jed fantovsko pečenko. Pri pripravi sta
sicer uporabila sodobne postopke, saj sta kunčje meso pretaknila in ga kuhala, kasneje pa jed dokončala v
sous vidu. Za prilogo sta ponudila kuhan špinačni zvitek z ostanki kunčjega mesa in jetrc, glaziran topinambur in kremni pire rdečega zelja. V strežbi pa sta dijaka Tim Pirkovič in Eva Pungerčar, pod mentorstvom
Francija Mežiča, to jed predstavila z vsemi detajli ter povezanostjo sestavin in v njej zaokroženih okusov.
Gostoma pa sta približala tudi vasovanje v naših krajih nekoč, kar smo poimenovali Dolenjska podoknica.
Ekipa se sicer ni uvrstila v finale, za dijake pa je bila to nova izkušnja, ki jim bo pri njihovem nadaljnjem
delu prišla vedno prav.
Anica Oblak Janko

5. marca 2020 smo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem izvedli tekmovanje EPI Reading Badge. Tekmovanja za angleško bralno značko sta se udeležila dijaka 1. letnika. Vsak tekmovalec je moral prebrati tri literarna dela v stopnji, prilagojeni znanju tekmovalcev. Leja Marinčič iz 1. b je osvojila srebrno priznanje,
Rok Kovačič pa priznanje za sodelovanje.
Irena Gorše

Projektni dan smo izvedli 10. 9. 2019. Dijaki obeh zaključnih letnikov, 4. a in 5. a, so za dijake 1. a in 1. b
pripravili tradicionalni spoznavni piknik. Maturanti so pod vodstvom mentoric, Marjete Dolinar, Anice
Oblak Janko in Slavice Šterk pripravili piknik z animacijo. Pogostitev je potekala na šolskem dvorišču, animacijski program pa v Ragovem logu. Za dijake 1. letnikov smo piknik združili s športnim dnevom. Učiteljica športne vzgoje, Katarina Teršar Zalar je pripravila orientacijski pohod, na katerem so dijaki spoznavali
Novo mesto. Piknika so se udeležili tudi dijaki Srednje kmetijske šole in biotehniške gimnazije, programa
naravovarstveni tehnik.

Anica Pajer

Dijaki 2. a so se v novembru 2019 pridružili mednarodnemu projektu Luč za zemljo. Pod mentorstvom
Darinke Drmaž Lavrič so izdelali 3 lampijone s sporočili, ki spodbujajo k razmisleku o ustreznem ravnanju
za ohranitev našega planeta.
Darinka Drmaž Lavrič

19. decembra 2019, so se dijaki 4. a letnika izbirnih modulov turizma, udeležili okrogle mize z naslovom
»Kako sem gradil kariero«. Organizator dogodka je bil RIC Novo mesto, in sicer znotraj projekta Karierni
mladinski center za mlade »VšečKAM in GREM. Organizatorji so na srečanje povabili mlade podjetnike in
srednješolce. Pogovor je bil usmerjen v razmišljanje mladih o poklicih prihodnosti in o odločitvah za poklice, ki niso nujno povezani s predhodno pridobljeno izobrazbo ter o pomenu vseživljenjskega učenja in
lastne aktivnosti. Okroglo mizo je vodil Gorazd Prah, pogovor pa je potekal v smeri zastavljanja vprašanj in
odgovorov »Katere osebnostne lastnosti in katere kompetence so potrebne na karierni poti«.
Alenka Lipej Kastrevec

Tudi to šolsko leto pod okriljem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in v sodelovanju s Filozofsko
fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Pedagoško fakulteto Ljubljana,
Pedagoško fakulteto Maribor in Pedagoškim inštitutom sodelujemo v projektu OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli). Cilj 5 let trajajočega projekta je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in
prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Naša šola je ena od 5 srednjih šol, ki imajo status
razvojnega vzgojno - izobraževalnega zavoda. V tem šolskem letu je večina članov projektnega tima pripravila primer didaktičnega pristopa in strategije v podporo uvajanju gradnikov bralne pismenosti, ki ga je
preizkusila tudi pri pouku. Prav tako je večina članov izvedla oziroma bila prisotna kot opazovalec na vsaj
eni kolegialni hospitaciji. Ostale načrtovane aktivnosti so bile zaradi pandemije novega koronavirusa
prestavljene na jesen. So pa člani projektnega tima v času pouka na daljavo, uporabljali in preizkušali
različna spletna orodja in okolja ter bili pri tem še posebej pozorni na uvajanje gradnikov bralne pismenosti. Pri tem smo si vsi pridobili veliko izkušenj in znanj o možnostih uporabe spletnih orodij, kar bomo lahko
uporabili v naslednjih letih. Člani projektnega tima so sodelovali tudi v izvedbi fokus skupine na našem
razvojnem vzgojno – izobraževalnem zavodu.
Jože Avsec

Kot je na naši šoli že v navadi, smo tudi letos gostili kar nekaj skupin, katerim smo pripravili zanimiva turistična vodenja po Novem mestu. Tako znanje iz teorije prenašamo v resničnost in pridobivamo neprecenljive izkušnje, ki nam bodo koristile, ko bomo stopili v čevlje lokalnih ali nacionalnih turističnih vodnikov. Našim gostom na vodenju predstavimo največje znamenitosti dolenjske prestolnice: prenovljeni
Glavni trg, stolnico sv. Nikolaja ali Kapitelj, Breg, zeleno lepotico reko Krko, pri tem pa ne smemo pozabiti
na omembo raznih šeg in običajev, aktualnih dogodkov in dolenjske kulinarike. V času med 24. in 26. septembrom so na naši šoli potekali dnevi odprtih vrat. Vodili smo številne osnovnošolce, ki so nas obiskali.

V sredo, 23. 10. 2019, so dijaki 4. a, smeri turizem gostili 80 udeležencev tabora Premikamo meje, ki ga
organizira osnovna šola Pišece. Predstavili so jim našo šolo in jih popeljali po novomeških znamenitostih. Z
izročitvijo modrega stola predstavnicam novomeških občinskih ustanov in sodelovanjem v igri Človek, ne
jezi se, smo popestrili dogajanje v mestnem jedru in ponesli ime naše šole, Novega mesta in Dolenjske
med mlade iz nekaj slovenskih, dveh hrvaških in štirih srbskih šol. Kar pa največ velja je, da smo skupaj
preživeli čudovito jesensko dopoldne na Glavnem trgu.

26. novembra so nas obiskali dijakinje in dijaki 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, ki
smo jih z našimi dijaki turizma iz 4. letnika popeljali po Novem mestu.
Alen Golobič, 3. a

Tudi pri dejavnostih mreže Unesco šol nam jo je epidemija močno zagodla. Udeležili smo se Mirovniškega
festivala 20. septembra 2019 v Slovenj Gradcu, pod naslovom Zlati rez, ki predstavlja osrednji skupni
dogodek slovenske mreže Unesco šol, in proslavili evropsko leto kulturne dediščine in mednarodni dan
miru. Potovali smo torej manj kot sicer, smo pa z dijaki obeležili kar nekaj mednarodnih dni: svetovni dan
hrane, svetovni dan boja proti aidsu, svetovni dan turizma …
Kot že nekaj let do sedaj vodimo dva Unesco projekta: Večerja in Lahkih nog naokrog in z nekaterimi šolami smo sodelovali v času zaprtih šol tudi na daljavo. Tudi z nadaljevanjem učnega procesa od doma smo
pri pouku različnih predmetov in modulov še bolj konkretno spoznavali, kaj pomenijo Delorsovi stebri izobraževanja: Učiti se, da bi vedeli!, Učiti se delati!, Naučiti se živeti skupaj!, Učiti se biti!
Irena Jarc

V tem šolskem letu smo bili z dijaki, ki so vključeni v projekt Varna mobilnost malo manj aktivni, saj nam je
ponagajal korona virus in pouk na daljavo. Ravno zaradi epidemije nismo uspeli izvesti dveh delavnic. V
marcu smo imeli dogovorjeno delavnico z zavodom Varna pot – 5 x stop je COOL, v aprilu pa smo želeli
povabiti člana iz zavoda Vozim, saj smo v preteklosti imeli zelo pozivne odzive dijakov na predavanje invalida, ki se je poškodoval v prometni nesreči. Na žalost pa so te delavnice odpadle. Dijaki 1. letnikov so pripravili seminarske naloge na temo mobilnost ter izdelali portfolio. V tem šolskem letu smo se v klubu odločili, da z denarjem, ki je namenjem projektu, kupimo vreče za sedenje in klubske mize. Projekt bi se moral slovesno zaključiti 11. junija 2020 na stadionu Stožice, kjer naj bi se srečali vsi sodelujoči v projektu, tako
dijaki kot mentorji in zunanji sodelujoči v projektu.
Anita Beguš in Marinka Bojanc

Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in je
namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo
finančno pomoč in spodbudo. Na naši šoli se trudimo, da vsaj malo zmanjšamo socialno izključenost dijakov zaradi revščine. Želimo si, da bi vsak dijak lahko uspešno zaključil izobraževanje ter da se ne bi počuti
materialno ogroženega. S tem namenom tudi naša šola sodeluje z ZPM Ljubljana Moste-Polje. V tem šolskem letu je finančno pomoč prejemalo 10 dijakov. S pomočjo botra dijaki krijejo stroške prevoza, si kupijo
uniforme za prakso, lažje pokrivajo plačljive šolske dejavnosti ali finančna sredstva porabijo za dobrine, ki
jih potrebujejo.
Anita Beguš

V petek, 13. septembra 2019, smo se dijaki 2.a odpravili na strokovno ekskurzijo. Kot spremljevalki sta z
nami odšli profesorici Slavica Šterk in Marjeta Dolinar. Naša pot se je začela ob 7.00 izpred SŠGT Novo
mesto. Sledila je vožnja do letališča Jožeta Pučnika. Tam nas je pričakal letališki vodnik, ki nam je predstavil letališče in njegovo delovanje. Spoznali smo: potek prijave potnikov in prtljage, prostor za kontrolo
prtljage, carinsko kontrolo, opozorili pa so nas tudi, na kaj moramo biti pozorni ob nakupu spominkov. Z
letališkim avtobusom smo se zapeljali po ploščadi, gasilci pa so nam demonstrirali delovanje letališkega
gasilnega vozila in ob zaključku ogleda presenetili z možnostjo vstopa v eno od letal Adrie Arways. Po
ogledu smo se odpeljali do več kot 250 let stare domačije, Dvora Jezeršek. Ob prihodu smo se okrepčali z
rogljički in sokom, nato pa nam je vodnik predstavil in razkazal pod eno streho združene hotel, gostilno,
konferenčne prostore in Akademijo Jezeršek. Sledilo je kosilo v gostilni Skaručna, ki je poimenovana po
vasi, v kateri se nahaja. Pričakal nas je znani voditelj oddaje Vem, Anže Zevnik, kin as je popeljal po poslopju. Kosilo so nam pripravili na prav poseben način. Vse so imeli sveže narejeno, pa tudi jedi so pripravljali
pred našimi očmi. Pred odhodom v Novo mesto pa so nam podarili dve zgoščenki pesmi, ki jih je pel latnik
gospod Slavko Žagar.
Lina Ovnik, 2.a

Za dijake 4. b in 5. a smo 16. 9. 2019 organizirali strokovno ekskurzijo z namenom spoznavati naravno in
kulturno dediščino Slovenije. V jutranjih urah smo se iz Novega mesta odpeljali proti Krškemu, mimo
Brestanice, Zidanega mostu, Laškega, Celja do Ptuja, kjer smo obiskali Ptujsko klet in si v Pokrajinskem
muzeju, na starem gradu ogledali zbirko tradicionalnih pustnih mask. Pot nas je v nadaljevanju vodila
mimo Ormoža, Veržeja do Beltincev, kjer smo imeli kosilo pripravljeno iz tipičnih prekmurskih jedi. Po
kosilu smo si v vasi Lipa ogledali prekmursko domačijo in prikaz izdelave izdelkov iz slame. Spoznali smo
tudi pozvačinsko šego, ki je dobro ohranjena na območju občine Beltincev. Pozvačin – vabovec, običajno
veder, odrezav in domiseln mlajši moški, v posebni, bogato okrašeni opravi, vabi sorodnike, sosede,
znance in prijatelje na svatbo. V bližnjih Ižakovcih smo obiskali naravni otok – otok ljubezni, ki ga je ustvarila reka Mura s spreminjanjem toka, si ogledali plavajoči mlin, muzej büjrašev in tkalsko delavnico ter
se popeljali z brodom po Muri. Na poti proti domu smo se ustavili v Mariboru in si med hitrim sprehodom
ogledali znamenitosti v ožjem mestnem jedru. V večernih urah smo se vrnili v Novo mesto.
Anica Pajer

Vsako šolsko leto je za program SSI organizirana strokovna ekskurzija v
različne slovenske pokrajine. Tokratna je
dijake popeljala na ogled in spoznavanje
Savinjske in Podravske regije. Dijaki so
med vožnjo spoznavali glavne značilnosti
regij (JV Slovenije, Posavske in Zasavske)
in naselij, skozi katere je potekala in so
jih sami predstavili (Krško, Sevnica,
Radeče, Zidani most, Rimske Toplice,
Laško in Celje). Hkrati so reševali tudi
delovne liste. Ogledali so si mesto Ptuj,
Ptujsko vinsko klet in Ptujski grad, pred
katerim je nastala tudi skupinska fotografija.
Na dvorišču je bila v posebni zgradbi prikazana zbirka pustnih mask s Ptujskega in Dravskega polja. Spoznali so kurente, piceke, orače, ruse, zlodeja in medveda. V okolici Ptuja je bil tudi postanek za kosilo,
namenjen spoznavanju lokalnih kulinaričnih posebnosti. Nato je sledil ogled dvorca Dornava, ki je ob
izgradnji spadal med najlepše baročne dvorce v Evropi. Za konec pa je sledil še obisk in spoznavanje Nekropole v Šempetru v Savinjski dolini.

Vsaka lokacija je bila zelo zanimiva, posebej pa je navdušila veličastna Dornava.

Anica Strojin

V četrtek, 7. novembra 2019, smo se dijaki 2. a v spremstvu profesoric praktičnega pouka Slavice Šterk in
Marjete Dolinar odpravili na strokovno ekskurzijo po delčku makro regije Panonske Slovenije. Sledila je
vožnja mimo Krškega in Brežic, do term Olimje. Pred hotelom Sotelia nas je pričakala vodnica, ki nam je
predstavila terme. Po video predstavitvi, term nekoč in danes, smo si ogledali del gostinstva in wellness
ponudbe v hotelu Orhideja. Sledila je vožnja do Rogaške Slatine. V spremstvu lokalne vodnice, ki nam je
predstavila Rogaško Slatino, legende o nastanku, zgodovino kraja in zdraviliškega turizma, smo se sprehodili po zdraviliškem parku, ogledali kristalno dvorano hotela Grand in fontane zdravilne vode Mg. Sledil je
ogled Aninega dvorca, v katerem se nahaja razstava gospoda Nania Poljanca, imenovana Domoznanska
zbirka ter grafična zbirka in razstavi lesa in vode. Po predstavitvi Aninega dvorca, smo se odpeljali do Šempetra, kjer smo imeli kosilo v gostilni Štorman. Po kosilu nam je gospod Zvone, lastnik gostilne, predstavil
svojo zgodbo, delo v gostilni in pomen kuharskega poklica. Nato pa smo se odpeljali do naše zadnje točke
tega dne – rimske nekropole. Ob zanimivi razlagi vodnice, smo si ogledali ostanke nagrobnic, grobov in
kipov, ki so bili namenjeni umrlim. Na njih smo lahko videli vklesane podobe umrlih ali pa zgodbe iz mitov
in legend. Na poti domov smo se peljali mimo term Laško in Rimske Toplice in ob tem ugotavljali, koliko je
term na tako majhnemm območju, ki smo ga danes spoznali.
Lina Ovnik, 2.a

Od 24. do 26. februarja 2020 smo se dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem udeležili fakultativne ekskurzije v Istanbul. V zgodnjih jutranjih urah smo se v spremstvu učiteljice praktičnega pouka Slavice Šterk
in predstavnice turistične agencije Sonček, vodnice gospe Aleksandre odpeljali z udobnim turističnim avtobusom do letališča Jožeta Pučnika na Brnik. Polni pričakovanj smo ob 9. uri vzleteli proti Istanbulu -- kulturnem, ekonomskem in zgodovinskem centru Turčije, v času Otomanskega cesarstva poznanem kot Konstantinopel, ki je že tisočletja med najbolj priljubljenimi kraji na svetu.
Po pristanku na enem izmed največjih mednarodnih letališč Istanbul Airport, je sledila vožnja do mesta,
kjer smo imeli avtobusni panoramski ogled mesta, ki nas je presenetil s sožitjem sodobnega življenja ter
bogate in več kot 2600 let dolge zgodovine in kulturne dediščine. Sledil je transfer do štirizvezdičnega hotela Antik in nastanitev. Zvečer nas je vodnica popeljala na krajši sprehod po delčku mesta, da smo lahko
začutili življenje v tako velikem in drugačnem mestu, kot jih poznamo v Sloveniji.
Naslednji dan smo po zajtrku z vodnico in lokalnim spremljevalcem odkrivali znamenitosti čarobnega mesta. Najprej smo si ogledali modro mošejo iz 17. stoletja, dvorec otomanskih sultanov. Sledil je ogled Hagia
Sofije, biserja pozno antične arhitekture, ki ga pogosto imenujejo osmo čudo sveta in je na Unescovem
seznamu svetovne kulturne dediščine. Ogled Cisterna bazilike, ki je bila največja vodna cisterna v Konstantinoplu s svojimi 336 marmornimi stebri je posebno doživetje. Po kosilu smo se odpravili na križarjenje
po Bosporju ter uživali ob pogledu na najlepše prizore, ki so nam večini že znani iz turških nadaljevank.
Lahko rečemo da smo bili tudi v Aziji, saj smo si z ladje ogledali tudi azijski del Istanbula. Po vožnji je sledil
ogled Velikega bazarja in bazarja začimb, kjer smo ob vonjavah čajev in začimb barantali in se zabavali.
Zvečer pa smo si nekateri v polnem pomenu besede sprostili in uživali v enem od najstarejših hamamov.
Zadnji dan smo imeli čas za samostojne oglede, nakupe spominkov in kosilo. Ob določeni uri smo se zbrali
v hotelu ter se odpravili do letališča. Ob prihodu na letališče v Zagreb nas je čakal avtobus, ki nas je pripeljal v zasneženo Slovenijo, v Novo mesto.
Ekskurzija je bila čudovita, še posebej zato ker smo potovali letalom. To je bilo popolno in nepozabno
doživetje.
Lina Ovnik in Sara Milanović, 2. a

19. 9. 2019 smo z nekaj dijaki naše šole izvedli izredni obrok ob otvoritvi Zeliščarskega centra v Zagraškem
Logu pri Škocjanu. V kuhinji smo pripravili različne jedi, v katere smo vključili sezonska zelišča. Dijaki pa so
goste postregli z domačim zeliščnim čajem ter limonado z zelišči.
Anica Oblak Janko

V tednu od 24. 9. do 26. 9. 2019 smo imeli na Srednji šoli za gostinstvo in turizem dneva odprtih vrat z
naslovom Spoznaj poklice v gastronomiji in turizmu. Delavnice so potekale med 8.30 in 13.00 uro. Na
dnevu odprtih vrat so naši dijaki učencem osnovnih šol pokazali znanja in veščine, ki jih morajo obvladati
strokovnjaki v gastronomiji in turizmu. Osnovnošolcem smo predstavili izobraževalne programe in pripravili naslednje delavnice in razstave:
Potujmo po Evropi
Vodenje po Novem mestu
Slovenske terme in zdravje
Prehranski semafor
Sonce v kozarcu
Pisana miza
Mali kuharski mojstri
Rojstnodnevni prigrizki
Dneva odprtih vrat se je v treh dneh udeležilo deset osnovnih šol, skupaj 279 učencev. Verjamemo, da so
obiskovalci začutili naš utrip pouka, življenja in dela na šoli.
Anita Beguš

13. novembra 2019 smo dijakinje in dijaki 4. letnika, smeri turizem, v okviru modula Animacija, pripravili in
izvedli delavnice za mimoidoče Novomeščane. Delavnice so potekale na prostoru pred Hišo kulinarike in
turizma, pod mentorstvom profesorice Slavice Šterk. Kamenčkom smo dali zgodbo, v le-to pa vključili naravo, lokalne značilnosti in vse skupaj naredili v slogu trajnostnega turizma. Tudi za mednarodni dan prijaznosti neprijazno vreme nas ni odvrnilo od načrtov. Na že pripravljene in na novo prebarvane kamenčke
smo pisali prijazna sporočila in jih podarjali mimoidočim. Za dobro vzdušje je poskrbela tudi gospa Branka,
ki nam je postregla s slaščicami iz naše slaščičarne.
Animatorji iz 4. a

Od 23.--26 novembra 2019 je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem Narava zdravje, kjer
smo se kot vsako leto do sedaj predstavljali z izdelki, ki jih pridelujemo in predelujemo na Grmu Novo
mesto - centru biotehnike in turizma. Prav tako pa smo pripravili tudi razstavo, za katero smo z dijaki v
šoli pripravljali različne vrste kruhov in pekovskih izdelkov, s poudarkom na vključevanju različnih vrst živil,
od zelenjave, zelišč in oglja do različnih vrst mok (pšenična, ajdova, bučna, konopljina, koruzna, pirina).
Predvsem pa smo želeli predstaviti pisane kruhe.
Na stojnici so bili prisotni tudi naši dijaki z mentorji in tako promovirali našo šolo in gostinski poklic. V
četrtek pa smo si sejem ogledali z dijaki 4. b oddelka in se udeležili predavanja na temo Eko gastronomije,
katere namen je bil ozavestiti dijake o pomenu in čedalje večjem povpraševanju po ekološko predelani
hrani.
Tudi naš šolski obrat, Hiša kulinarike in turizma nudi certificirane ekološke jedi, in sicer: ekološko ajdovo
kašo z ekološkimi sestavinami, dveh solat: ekološko krompirjevo solato in ekološko rdečo peso v solati,
čebulno bržolo s prilogo ter obložen goveji file. Dijaki so dobili nekaj novih idej o uporabi zdravih živil in
vključevanju le-teh v obroke.
Anica Oblak Janko

Vsa zahvala Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto, d. d., ki je podarilo denarna sredstva za nabavo materiala za izdelavo adventnih venčkov, ikeban in drugih okraskov in nudilo strokovno pomoč gospe Tatjane
Brulc in Staneta Beleta pri vodenju aranžerske delavnice, in gospe Papež za dekoracijski material. Z njihovo
pomočjo je tudi tokrat že tradicionalni božično-novoletni bazar v sredo, 4. 12. 2019, lepo uspel. Staršem,
ki so se udeležili rednih govorilnih ur, in drugim obiskovalcem naše šole smo ponudili adventne venčke in
ikebane, voščilnice, piškote, rezance, jabolčni čips in različne okraske, ki so jih izdelali dijaki pri pouku
ali doma. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki bomo polepšali šolskemu vsakdan socialno ogroženih dijakov
naše šole.
Maja Skubic Avsec

Kot vsako šolsko leto smo se tudi to šolsko leto intezivno pripravili na informativne dneve. Delavnice in
program je bil atraktiven in zanimiv. Bodoči dijaki so se lahko na lastne oči in usta prepričali, zakaj je dobro biti dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem. Poleg predstavitve šole in programov, so si lahko ogledali praktičen prikaz poklicev, za katere izobražujemo dijake. Na koncu so obiskovalci ob prijetnem in malo
bolj sproščenem klepetu pridobili še dodatne informacije o pouku ter prejeli simbolična darila.

Anita Beguš

Varstveno delovni center Novo mesto je v četrtek, 17. 10. 2019 pripravil 4. mednarodno srečanje oseb z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter z osebami brez motnje (šolarji, dijaki, starejšimi občani), s
sloganom “V jati z drugačnimi.” Dogodek je potekal dopoldan v novomeških osnovnih in srednjih šolah, v
enotah VDC-ja Novo mesto in v Domu starejših občanov Novo mesto. Tudi naša šola se je pridružila pobudi Varstveno delovnega centra iz Novega mesta. Varovanci Varstveno delovnega centra Trebnje so skupaj
z našimi dijaki pripravili okusno kosilo. Na koncu so varovanci s pomočjo naših dijakov pripravili mizo in se
naučili različnih tehnik zlaganja prtičkov. Srečanje so zaključili s prijetnim klepetom in pojedino.
Anita Beguš

V sredo, 4. 3. 2020, je bil na Srednji šoli za gostinstvo in turizem prav poseben dan, saj so se učenci 8., oziroma 9. razredov iz desetih osnovnih šol pridružili našim dijakom in postali dijaki za en dan. Začutili so šolski utrip med poukom in pravo vzdušje med odmori. Učenci so bili razporejeni v razrede po njihovih željah.
Lahko so začutili utrip pouka pri turizmu ali pri gastronomiji.

Nekaj vtisov učencev:
Najbolj mi je bil všeč praktični pouk. J
Najbolj mi je bilo všeč … vse!
Najbolj mi je bil všeč praktični pouk, gostoljubnost učencev in učiteljev ter slovenščina.
Najbolj mi je bilo všeč vse, kar smo počeli.
Najbolj mi je bila všeč italijanščina, animacija pri turizmu, malica. Vse je bilo super. ♥
Italijanščina, malica. Na kratko – vse je bilo top. ♥ ♥ ♥
Najbolj mi je bilo všeč mešanje koktejlov.
Najbolj mi je bilo všeč, kako so vsi prijazni drug do drugega.
Najbolj mi je bilo všeč gostišče.
Najbolj mi je bil všeč prof. za italijanščino in nemščina. J
V redu učitelji + razumevanje učiteljev in učencev.
Ko smo flambirali palačinke in delali smutije.
Anita Beguš

Kljub epidemije smo si tudi v letošnjem šolskem letu ogledali več zanimivih gledaliških in filmskih predstav.
Ob slovenskem filmu Ne bom več luzerka smo se ob spremljanju zgodbe mladega diplomiranega dekleta
spraševali, kakšna je prihodnost mladih v Sloveniji, o tem, kaj pomeni biti mladostnik in človek pa smo
razmišljali ob ogledu predstave Pravica biti človek. Predstava Vihar v glavi nas je poučila o zanimivih
znanstvenih dejstvih, ugotovili pa smo tudi, da se večina mladih sooča s podobnimi težavami. Slovenski
film Posledice nas je soočil s težavnim življenjem mladih prestopnikov v prevzgojnem zavodu, odlična
kabaretska predstava v verzih Baal pa nas je osupila z naturalističnim prikazom družbenih anomalij. Svoje
znanje o našem velikem Francetu Prešernu in njegovi »neiztrohnjeni« ljubezni, naši someščanki Primičevi
Juliji, pa smo nadgradili ob ogledu zanimive opere Julija. V sklopu gledališkega abonmaja pa smo si ogledali predstavo novomeškega režiserja Nejca Gazvode Tih vdih, drame o slovenski družini, katere male
tragedije so tragedije vseh nas.
Urška Mehle,
organizatorica kulturnih dejavnosti

Prizor iz filma Ne bom več luzerka

Prizor iz filma Posledice

Prizor iz predstave Vihar v glavi

Prizor iz predstave Pravica biti človek

Prizor iz predstave Baal

Prizor iz predstave Tih vdih

Prizor iz opere Julija

Da bi pri dijakih spodbudili ljubezen do filma in filmske umetnosti, smo tudi to šolsko leto v sodelovanju s
Cineplexom Novo mesto ponudili filmski abonma v obsegu štirih filmov po izbiri mentorice. Dijaki so si
lahko ogledali tri: Bilo je nekoč … v Hollywoodu, Parazit in Judy. Za ogled četrtega nas je žal prikrajšala
razglašena epidemija in nam odvzela kar nekaj filmskih užitkov.
Maja Skubic Avsec

Z zaključnimi letniki pri modulu izredni obroki običajno obiščemo eno od bližnjih restavracij. Z dijaki 5. a
oddelka smo se odločili, da obiščemo Hišo Fink. Tu so nam predstavili ponudbo vin in jedi, ter nam
postregli z menijem, ki so ga pripravili za teden restavracij. Izbirali smo med mesnim in ribjim menijem.
Dijaki so bili na koncu zelo navdušeni, saj so degustirali jedi, ki si jih sicer najverjetneje ne bi naročili:
medvedji pršut, ocvrte bučkine cvetove, pečenega divjega prašička. Še posebej smo bili navdušeni nad
postrvjo s tartufi.
Anica Oblak Janko

17. decembra 2019 smo z dijaki pripravili in izvedli pogostitev ob zaključku projekta Uživam tradicijo, v
sklopu katerega smo zadnji dve leti izvedli veliko različnih aktivnosti, tako na naši šoli, kot tudi v vseh objektih našega centra: Hiši kulinarike in turizma, šolski zidanici na Trški gori in v šolski kleti Kmetijske šole
Grm. Z dijaki smo na šoli pripravili jedi, ki smo jih potem na Bajnofu dokončali ali samo nalagali. Jedi, ki
smo jih postregli udeležencem te zaključne prireditve pa so bile: kmečka pojedina (pečeno svinjsko ribico
nadevano s suhimi slivami, prekajeno kuhano meso, pečenice, krvavice z dolenjskim štrukljem, matevž,
kislo zelje in žganci) ter orehova, rozinova in ocvirkova potica.
Z dijaki smo v avli pripravili pogrinjek na temo tradicionalnega menija, servirno namizno posodo in drobni
inventar za postrežbo hladno toplega bifeja.
Anica Oblak Janko

21. 10. 2019 je v hotelu Slon v Ljubljani potekalo izobraževanje v gostinskih veščinah in tehnikah, ki so jih
prikazali največji gostinski mojstri v živo. Vsak šef je pripravil en hod jedi, ki ga je dopolnil z ustreznim
vinskim izborom. Udeležencem so bila tudi pojasnjena pravila glede spajanja hrane in vina. Svoje izkušnje
in znanja so delili chefi: Ksenja Krajšek Mahorčič, Tomaž Kavčič, Igor Jagodic in Mira Šemić.
Vse pripravljene in predstavljene jedi smo gostujoči udeleženci lahko degustirali. To je bila odlična izkušnja, tako za dijake, kot tudi za nas spremljevalce. Dijaki so izrazili željo, da si tovrstnih izobraževanj še želijo.
Tako se bomo v bodoče še udeležili aktivnosti, ki jih bo organiziralo združenje Gault&Millau Slovenija. Izobraževanje nam je dalo nove izkušnje, ideje in znanja.
Anica Oblak Janko

Tudi letošnje šolsko leto smo se z veseljem odzvali vabilu Rdečega križa Novo mesto. Predstavniki Rdečega
križa so nam 23. januarja 2020 pripravili zanimivo in poučno predavanje o krvodajalstvu. Tudi to šolsko
leto je bilo zelo veliko zanimanje za krvodajalstvo. V ponedeljek, 16. marca smo se z dijaki 3. b, 4. a in 5. a
želeli udeležiti krvodajalske akcije. Žal nam je korona virus prekrižal načrte, tako da je krvodajalska akcija
odpadla. V znak podopore in sodelovanja se je krvodajalske akcije udeležila le šolska svetovalna delavka.
Anita Beguš

Ga. Vesna Židan je v okviru projekta Ozaveščanje in boj proti diskriminaciji Romov predstavila in poskušala
ozavestiti mlade k zmanjšanju diskriminacije med romskim in večinskim prebivalstvom. Za sodelovanje
smo se odločili, da tudi mi prispevamo h kulturi dialoga, v boju proti izključevanju in sovražnosti ter da bi
mladi razvili sposobnosti za kritično razmišljanje in prepoznavanje diskriminacije. Delavnica je bila izvedena za dijake 1. b in 2. b.
Anita Beguš

Dijaki in učitelji Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto smo v šolskem 2019/20 predstavljali
naše izobraževalne programe učencem osnovnih šol na Dolenjskem, v Posavju, Zasavju in Beli krajini. Na
ta način smo želeli bolje predstaviti poklice, za katere se izobražujejo dijaki naše šole. Na predstavitvah so
sodelovali dijaki vseh izobraževalnih programov. Spremljalo jih je 11 učiteljev, obiskali pa smo 19 osnovnih
šol.
Anita Beguš in Irena Gorše

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem smo z veseljem sprejeli predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da tudi na srednjih šolah obeležimo dan slovenske hrane.
V petek, 15. novembra 2019, smo tako tudi mi obeležili dan slovenske hrane. Dijaki 3. a oddelka so s pomočjo učiteljev praktičnega pouka kuharstva pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem smo opozorili
dijake o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.
Tradicionalni slovenski zajtrk je potekal v jedilnici od 7.00 do 8.30, po pripravljenem razporedu.
Dijaki in zaposleni smo se ga z veseljem udeležili.
Anita Beguš

V letošnjem šolskem letu je epidemija korona virusa prekrižala načrte pri organizaciji praktičnega usposabljanja z delom. Zaradi virusa so bili gostinski in turistični obrati zaprti. Po zrahljanju ukrepov, PUD ni bil
več obvezen, ampak priporočljiv. Za opravljanje PUD-a se je odločila le desetina dijakov, dijaki smeri turizem, pa zaradi varnostnih ukrepov, PUD-a niso mogli opravljati.
Praktično usposabljanje z delom temelji na spoprijemanju z dejanskimi okoliščinami. Omogoča pridobivanje znanja, ob tem pa še poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc,
pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere, z neposrednim opravljanjem dela.
Rok Zupan

Šola na daljavo je bila za vse nas na nek način izziv oziroma nekaj novega. Všeč mi je bilo, da sem si lahko
delo sama razporedila delo in da sem imela veliko prostega časa. Najbolj pa mi je manjkala razlaga profesorjev pri jemanju nove snovi.
Laura Kobetič, 3. b
Delo od doma mi je ugajalo, ker sem jedi večinoma izbirala sama. To je bila zame popolnoma nova izkušnja, predvsem pozitivna. Manjkala mi je le družba, saj se pri praktičnem pouku naučimo veliko tudi drug
od drugega.
Eva Pungerčar, 2. b

Delo na daljavo mi je omogočalo boljši fokus na kuhanje. Imel sem tudi več časa in primerne pogoje. Vesel
sem bil tudi zaradi tega, ker sem lahko izkoristil lepše vreme za kuhanje zunaj.
Rok Može, 2. b
Meni je način dela na daljavo zelo odgovarjal, saj sem lahko pokazala, kako se prehranjujemo doma.
Špela Adanič, 2. b
Potek pouka na daljavo nam je dal veliko časa, ki smo ga lahko izkoristili za naš počitek in stvari, za katere
nismo imela časa oziroma volje prej narediti. Vendar nam pa ni bilo prijetno zaradi omejitve druženja in
življenje se nam je vsem spremenilo.
Simon Lamovšek 2.b

Zelo mi je bil všeč takšen način dela, saj smo lahko tako pri praksi kuharstva in strežbe lažje pridelali vso
teorijo, katero bi v šoli zelo težko. Končno sem bila lahko glavna kuharica doma.
Nika Štefanič, 2. a
Pri kuharstvo mi je bilo všeč, saj si kuhal stvari, ki si jih sam želel in, ki jih imaš rad. Poleg tega je tudi dobro, ker ko sem kuhal, s tem sem tudi pripravil kosilo za vso družino in bil hkrati ustvarjalen. Po drugi strani pa je bila strežba, ki mi ni ravno bila tako kot kuharstvo. Tu sem na nek način pričakoval kaj bolj zanimivega, a je bilo, kar je bilo. Prišli smo do konca tudi s prakso v tem šolskem letu. Naredili smo po mojem
mnenju veliko več doma (nekateri ne vsi), in kljub temu, da je šole konec, bom jaz še vedno poskušal še kaj
dobrega narediti.
Matic Brinovar Bohorč, 2. a

1.a
Boh Ana
Dremelj Jan
Duraković Sabina
Jevtović Anđela
Korpar Ema
Marjetič Neža
Pangršič Luna
(Pirkovič Tim)
Stojnič Sara
Tekavec Anja
(Vukelič Tisha)

2.b
Adanič Špela
Bartolj Daša
Brkopec Nejc
Grabnar Monika
Kirin Andrej
Krmc Klemen
Lamovšek Simon
Medvešek Nejc
Može Rok
Padaršič Tadej
Počervina Kaja
Prah Miha
Pucelj Luka
Pungerčar Eva
Vojinović Lev

3.a
Ambrožič Maja
(Berisha Fitore)
Brdik Jan
Bruner Erna
Ćurić Ajla
Davidović Mauren
Germovšek Kaja
Golobič Alen
Gričar Ina
Hribar Karisa
Jurečič Petra
Jusić Zana
Kerin Domen
Kuhel Špela
Medle Manca
Pešec Jaka
Srebrnjak Matic
Šišić Irnesa
Šterk Lucija
Turk Kaja
Umićević Naja
Velikonja Lina
Vonić Anja
Vovko Jožica

1.b
Bajc Nik
Barišić Damjan
Burnik Neli
Cvetanoska Teodora
Čivić Kristina
Dim Žana
Hudorovac Valentina
Kalčič Jure
Kovačič Rok
(Krasniqi Lavdie)
Marinčič Leja
(Pavlović Tamara)
Pirkovič Tim
Rojc Tina
Skube Maša
Tkalac Nino
3.b
Avguštin Urška
Cigić Dean
Cvitkovič Nika
Erman Klemen
Grabrijan Ana
Helvida Amela
Imširović Amila
Juršič Kristjan
Kobetič Laura
Kos Klemen
Kuplen Sabrina
Marija
Lojk Tjaša
Novak Iztok
Pavlenč Jan
Peterle Maj
Peterlin Matej
Petrač Marija
Antonela
Starašinič Jožica
Štimec Tadej

5.a
Bratina Jan
Kerin Domen
Kikelj Tomaž
Krkovič Kristjan
Ljimani Đejhan
Medved Žiga
Merkun Žiga
Mihalič Aleksander
Poljak Jasmina
Rozman Jure
Rožič Jure
Simčič Ana
Štefe Mojca
Urh Jože
Zoran Roman
Zupančič Žan

2.a
Brinovar Bohorč Matic
Damjanić Teodora
Đukić Timotej
Hren Eva
Karanović Minja
Kosec Nikita
Krasniqi Fatime
Kržišnik Lucija
Milanović Sara
Ovnik Lina
(Padaršič Tadej)
Simonič Luka
(Stopar Nejc)
Šinkovec Denis
Štefanič Nika
Trtnik Gaja
Vidic Pekolj Nik
Vidmar Luka

4.b
Bajc Žan
Bedene Natalija
(Bradač Martin)
Ciber Nika
Drobne Nika
Jelenc Katarina
(Jerovšek Ines)
Jontez Maja
Klemenčič Tilen
Kočevar Nina
Koletič Ingrid
Kovač Jure
Kramžar Marko
(Latković Maja)
(Latković Mihaela)
Lukek Jožko
Marolt Vito
(Mlakar Uroš)
Papež Nika
Pavlić Anamarija
Perko Mihaela
Prebejšek Klavdija
Simonič Nadja
Sušin Denis
Štih Neja
(Škof Lucija)
Štupar Sanja
Tratnik Klemen
Vlaj Maja
Zupan Henrik Riko

