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EVROPEJCI IN TISTI,
KI BI TO RADI POSTALI
Ali ste pomislili, da lahko spletno nakupujete v tujini ravno zaradi EU? Ali pa se nemara še spomnite časov, ko ste za obisk
tuje države kupovali drugo denarno enoto
in preračunavali zneske po menjalniškem
tečaju?
Sredi šolskega leta smo se pridružili triletnemu programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ker se je zdelo, da bo za našo
skupnost dijakov prinesel nove in zanimive
vsebine, kakršnih na šoli še nimamo in so pri
pouku premalo vključene v program.

za vas! Ne gre za ukvarjanje s politiko, pač pa
za poznavanje ustroja in delovanja EU, njenih
institucij in vpliva vključenosti Slovenije v EU
na naše vsakdanje življenje.
Smo državljani Republike Slovenije in tudi
državljani Evropske unije in če poznamo pravila oz. zakone, lahko tudi bolje živimo oz. se
znajdemo v vsakdanjem osebnem, delovnem
in družbenem življenju. Mi, evropejci, zagotovo postajamo tudi aktivni državljani.
Mentorica Suzana Slana, prof.

Po začetnem navdušenju, ko se je prijavilo
precej dijakov, so nekateri ugotovili, da jih to
področje ne zanima preveč, tisti, ki so ostali,
pa so z vso vnemo in marljivostjo zagrizli v delo
in v dobrih dveh mesecih se lahko pohvalimo
s številnimi dejavnostmi, ki smo se jih udeležili
ali jih ustvarili. Povezovali smo se medpredmetno in tudi medšolsko, z dijaki GCC in EŠC.
Zamisli pa nam sploh ne zmanjka, zato že
načrtujemo aktivnosti za novo šolsko leto, ko
bomo z delom nadaljevali.
Nekaj drobcev našega dela najdete v tem
glasilu, o nekaterih ste brali že na šolski spletni strani, nekaj pa jih boste našli na naši novi
spletni povezavi na šolski strani.
Izvajanje programa evropejcev (zapisano z
malo začetnico, saj smo pripadniki skupine, ki
sodeluje v programu) je podvrženo tudi ocenjevanju, ki smo ga uspešno prestali, in tako se
bomo 16. 6. 2017 udeležili slavnostne podelitve 12 nazivov dijak ambasador Evropskega
parlamenta in šola ambasadorka Evropskega
parlamenta. Jeseni pa bomo na ekskurzijo v
Stasbourg poslali tri najprizadevnejše dijake.
Če vas evropske teme zanimajo ali če smo
vas prepričali s katerimkoli delom našega udejstvovanja, vabljeni v naše vrste v prihodnjem
šolskem letu. Pa nikar ne recite, da politika ni
4
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OSNOVNI PODATKI O EU
Ustanovitev

1951

Število držav članic

28

Število držav, ki uporabljajo evro

19

Število glavnih evropskih institucij

Glavno mesto

7 (Evropski svet, Svet Evropske unije,
Evropski parlament, Evropska komisija,
Sodišče Evropskih skupnosti, Evropska centralna banka, Evropsko računsko sodišče)
Bruselj

Geslo

Združeni v raznolikosti

Dan Evrope

9. maj

Himna

Oda radosti

Pomen 12 zvezd na zastavi

Enotnost, solidarnost, sožitje

KAKO JE NASTALA EVROPSKA UNIJA
Po koncu druge svetovne vojne so bili politični
vodje in evropski državljani odločeni, da do
takšne vojne ne sme več priti. Vendar je to lažje reči kot storiti.
Zgodovina Francije in Nemčije je polna medsebojnih bojev in čeprav je bilo te vojne konec,
to še zdaleč ni pomenilo, da sta se državi spoprijateljili. Zato si je francoski zunanji minister Robert Schuman zamislil načrt. Predstavil
ga je 9. maja 1950, danes ga poznamo kot
Schumanovo deklaracijo. Zaredi tega vsako
leto 9. maja praznujemo dan Evrope.

Leta 1951 je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ). To je bil
začetek evropskega povezovanja, ki se je
postopoma razvil v današnjo Evropsko unijo.
Kaja Mejač, M-2. e

Schumanova deklaracija je zagotovila sodelovanje Francije in Nemčije pri proizvodnji premoga in jekla. To je pomenilo, da nobena
država ni mogla proizvajati orožja brez vednosti druge. Tako sta si Francija in Nemčija
iz proizvodnje teh dveh virov ustvarili največji
možni zaslužek. S tem denarjem sta ﬁnancirali gradnjo novih cest, domov in drugih
stavb, s katerimi sta nadomestili tiste, ki so
bile porušene med drugo svetovno vojno. Luksemburg, Nizozemska, Belgija in Italija so bile
nad to idejo navdušene, zato so se jima kmalu
pridružile.
ŠR@UF
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DAN EVROPE NA SŠSMM
11. 5. 2017 smo evropejci pripravili stojnice
v C-etaži na Lavi. Obiskovalci so lahko izpolnili anonimno anketo o poznavanju EU, se z
nami igrali družabno igro, pridobili brošure in
letake o EU, reševali kviz, izvedeli še kakšno
informacijo o EU in se preizkusili v upravljanju
robota, ki je dvigoval zastavo Evropske unije.
Anketo smo naredili z namenom, da o EU informiramo čim več ljudi, in ne zato, da bi preverjali znanje. Lahko pa povem, da so anketo
reševali večinoma profesorji in drugi zaposleni, ki so pri odgovorih potrebovali več pomoči
kot dijaki.

nimanja in želje po upravljanju z njim, še posebej pri naši Ani in gospe Brigiti Renner. Gospa
Simona Črep je pohvalila, da znamo snov, ki jo
obravnavamo v šoli, uporabiti in vplesti tudi v
različne projekte.
Jure Korbar, Matjaž Cepuš, M-3. c
Kristjan A. Kramar, M-2. d

Mehatronika Jure Korbar in Jure Kmetič, oba
iz M-3. c, sta mimoidočim predstavila večfunkcijsko robotsko platformo - po domače robota,
njegovo delovanje in zakaj ga na šoli uporabljamo. Najbolj radovednim smo dali robota
tudi v roke, da so ga lahko sami krmilili.
Širšemu krogu smo pokazali na platformo pritrjen robot Kuka, krmilnik, zaslon za upravljanje in pretvornik. Pri transportu iz delavnic
smo imeli malo težav, saj so prehodi po A-etaži
preozki. Ko se je robot prižgal, smo mu na
konec roke vpeli evropsko zastavo. Za pisanje
programa nima določene začetne točke za kalibriranje, zato smo ga krmilili ročno.
Dijakom in profesorjem se je zdela predstavitev zelo zanimiva, saj dijaki iz drugih
izobraževalnih programov nimajo stika z roboti. Najbolj nas je presenetil odziv pripadnic
nežnejšega spola - tudi pri njih požel veliko za-
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PREDAVANJE O EU IN
DEBATA NA GCC
18. 5. 2017 pa so nam prijazni in zagnani
dijaki GCC predstavili, kako poteka prava debata. Povedali so nekaj o pravilih in o poteku
turnirjev, ki se jih udeležujejo. V kratki debati
smo se tudi poskusili in hitro ugotovili, da
sta priprava na debato in debatiranje trdo in
resno delo.
Kristjan A. Kramar, M-2. d

12. 5. 2017 smo se evropejci zbrali v knjižnici
Gimnazije Celje-Center, kjer smo poslušali
predavanje o težavah, s katerimi se sooča
sodobna Evropska unija, ki ga je vodil prof.
dr. Damjan Lajh, visokošolski učitelj na
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na
predavanju smo izvedeli tudi nekaj osnovnih
dejstev o sedmih glavnih institucijah EU,
najbolj zanimiva tema pa so bili begunci. Na
koncu predavanja smo lahko postavili tudi
kakšno vprašanje in se tako razvijali v kritično
misleče Evropejce.
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POGOVOR S POSLANCI
Popoldan smo se štirje evropejci s profesorico
Suzano Slana in dijaki Gimnazije Celje - Center odpravili v Ljubljano z namenom, da se
udeležimo pogovora mladih s predsednikom
Evropske komisije Jeanom Claudom Junckerjem, predsednikom slovenske vlade Mirom
Cerarjem in evropsko komisarko za promet
Violeto Bulc.
Organizatorji so za ogrevanje občinstva pripravili improvizacijo, pri kateri so trije improvizatorji iz povedi gostov naredili predstavo. Nato
sta televizijska voditelja Manica A. Janežič in
Igor E. Bergant podala kratka navodila o poteku pogovora. Udeleženci so spraševali o prihodnosti, drugi o zakonih, nekateri pa o denarju, na določeni točki pa je pogovor postal žaljiv
do predsednika evropske komisije in Mira Cerarja, saj so ju obtoževali za krivice, ki se dogajajo njim in v Sloveniji. Iz tega smo se naučili,

8

da je vedno treba upoštevati kulturo dialoga in
tudi vedeti, kdaj je primerno koga kaj vprašati.
Vprašanj je bilo preveč, tako da nekateri niso
prišli do besede - dve uri sta bili premalo. Iz
pogovora smo pridobili veliko informacij o razvoju in prihodnosti Evropske unije.
Z Juretom in Matjažem smo se za spomin
fotograﬁrali z Mirom Cerarjem, Jean-Claude
Juncker pa nam je na žalost ušel. Nista pa
ušla voditelja, zato se je za medijce z njimi
ovekovečila Nina.Sledila je pogostitev z glasbo, na kateri pa se nismo dolgo zadržali.
Tilen Božič, M-1. e
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IZJAVE DIJAKOV,
UDELEŽENCEV KONFERENCE O
ZAPOSLOVANJU MLADIH V EU

Matjaž

Nejc

Jure

Matjaž Cepuš, M-3. c:
•
Pomembna je delovna atmosfera, ne kravata.
•
Nebo ni več meja. Danes je potovanje z letali samoumevno. Raziskovanje vesolja
poteka tako hitro, da je še samo vprašanje, kdaj bo človeška vrsta poseljevala druge planete
(Mars). V bližnji prihodnosti nas čakata tudi družbena razprava in družbeni dogovor zaradi
uporabe zračnega prostora v višini 200 m (brezpilotni sistemi).
•
Okolje okoli nas se stalno spreminja. Veliko skrbi se pojavlja glede vprašanja, ali bodo
roboti nadomestili človeška delovna mesta. To se bo zgodilo le delno, saj bodo roboti zamenjali človeka le na področju asistence. Opravljali bodo težka, nevarna, zahtevna in umazana
dela namesto človeka. Na primer, govori se o robotskih kuharjih. Robot bi lahko delal le v
obratih s hitro prehrano ali v menzah, kjer okus hrane ni tako pomemben. V boljših restavracijah pa to ne bo mogoče. Tudi včasih, ko so prišli na plan parni stroji, je bilo ljudi strah, kaj se
bo zgodilo. Na začetku so se upirali, sčasoma pa so postali eno s stroji. In tudi tokrat ne bo
čisto nič drugače. Obstoječa delovna mesta bodo zamenjala nova delovna mesta.
Jure Korbar, M-3. c:
Konferenca se mi je zdela zanimiva. Kar me je najbolj presenetilo, pa je to, kako podpirajo
praktično izobraževanje, in to, kako poteka šolanje v drugih državah.
Nejc Gubenšek, S-2. b:
Na konferenci sem si najbolj zapomnil, da moramo pri svojih odločitvah vztrajati in ne smemo
prehitro obupati.
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VPRAŠALNIK
EU Anketa
1.

Kdaj je nastala Evropska unija?
a)
b)
c)

2.

Koliko članic sestavlja Evropsko unijo?
a)
b)
c)

3.

28
27
23

Koliko poslancev sestavlja Evropski parlament?
a)
b)
c)

4.

2004
1950
1993

751
763
748

Imenujte vsaj enega slovenskega poslanca v Evropskem parlamentu.
_____________________________________________________

5.

Kdo je predsednik Evropske komisije?
a)
b)
c)

Donald Tusk
Antonio Tajani
Jean-Claude Juncker

Nejc Gubenšek, S-2. b
Vid Palčnik, M-1. e
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ANALIZA ODGOVOROV

1.

2.

3.

4.

5.
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KVIZ
Kratka zgodovina EU

12

ŠR@UF

Revija šrauf.indd 12

1.

Enotna tel. št. za klic v sili je po vsej Evropi enaka. Katera je?
a) 113
b) 112
c)
911

2.

Po Evropi lahko v več državah plačujemo z enotno valuto. To so:
a) Dolarji ($)
b) Tolarji (SIT)
c)
Evri (€)

3.

Največji spopad na Slovenskem je potekal na:
a) Primorskem
b) Koroškem
c)
Štajerskem

4.

Kdaj praznujemo dan Evrope?
a) 1. marca
b) 21. decembra
c)
9. maja

5.

Katera država se je pred kratkim odločila za izstop iz EU?
a) Velika Britanija
b) Slovenija
c)
Nemčija

6.

Evropska himna je:
a) Zdravljica
b) Marseljeza
c)
Oda radosti

7.

Katera pogodba naj bi naredila EU bolj demokratično?
a) Napoleonova
b) Lizbonska
c)
Turška

8.

Katerega leta se je Slovenija pridružila EU?
a) 2011
b) 2000
c)
2004
Kristjan A. Kramar, M-2. d
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KRIŽANKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

9. maj je _________
Belgija, Italija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in __________
Mesto, v katerem so članice sklenile pogodbo za nastanek Evropske unije (1992)
Razpis, na katerem prebivalci odločajo o prihodnosti države
Himna EU
Uradna valuta EU
Edina država, ki bo zapustila EU
Mesto na Portugalskem, kjer je bila leta 2009 podpisana nova pogodba
Ime in priimek francoskega ministra (Schumanova deklaracija)
Število članic (z besedo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

REŠITVE: 1. dan Evrope 2. Francija 3. Maastricht 4. referendum 5. Oda radosti 6. evro 7. Velika Britanija 8. Lizbona 9. Robert Schuman 10. osemidvajset

Martin Žugič, M-2.e
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