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UVODNIK
Dragi bralci in bralke!
Vstopili smo v novo šolsko leto. Kot vsako je tudi to sprememb. Letos bomo novinarji
pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo sodelovali tudi z novinarji novinarskega krožka.
Nekateri člani so novi, drugi stari, nekaj jih je novinarsko pero odložilo, saj je predmet

Šolsko novinarstvo le enoleten. Tako lahko pričakujete novo ime, člani pa se vam bomo
predstavili v naslednji številki. V tej pa vam predstavljamo intervju Ane Žnidaršič, ki

opisuje poklic poslovnega sekretarja, osmošolci so nam povedali, kakšen je njihov idealen
učitelj, Neža pa je pokukala v prvi šolski dan.
O koronavirusu tokrat nič, le napotek, da se držite ukrepov, da bomo lahko čim dlje
obiskovali šolske prostore.

INTERVJU: Anina mamica – opis dela poslovnega sekretarja
Intervjuvala je: Ana Žnidaršič.
Za ta intervju sem si izbrala svojo
mami,

saj

dela

socialno-varstvenem

v

Posebnem
zavodu

Prizma Ponikve in se mi je zdelo
zanimivo, da opišem njen poklic.

1. Katero delovno mesto opravljaš?
V zavodu Prizma Ponikve sem na delovnem mestu poslovna sekretarka in pokrivam področje
tajništva ter kadrovske službe.

2.

Koliko časa že delaš v tem zavodu?

V zavodu sem zaposlena že osem let.

3.

Ali delaš samo v pisarni ali tudi kaj s stanovalci zavoda?

Moje delo je pisarniško. Je pa res, da smo zaposleni ves čas na razpolago tudi stanovalcem.
Stanovalci nas pridejo velikokrat pozdravit tudi v pisarno, skupaj kakšno rečemo, od nas
dobijo na skrivaj tudi kakšen bonbonček.

4.

Koliko ur traja tvoj delovni dan?

Delam od ponedeljka do petka po osem ur dnevno. Delovni čas je v pisarnah gibljiv; to
pomeni, da če pridem v službo ob 7.30, sem potem v službi do 15.30.

5.

Opiši svoj delovni dan v službi.

Ko pridem v službo, si najprej skuham čaj, se »logiram« v računalnik in pregledam prispelo epošto. Potem se malo pogovoriva z direktorico, pogledamo, kaj je na urniku za tisti dan. Ker
sem v tajništvu, dvigam in vežem telefonske klice, pregledujem in sortiram prispelo fizično

pošto. Urejam dokumentacijo in vse v povezavi z novimi zaposlitvami, prekinitvami delovnih
razmerij in še kaj bi se našlo.
Ali ti je delo v službi tudi kdaj prenaporno?

6.

Dela je v službi vedno veliko. Ko že imaš včasih občutek, da bo kakšen dan malo bolj miren,
vedno kaj »prileti«. Včasih imaš občutek, da je toliko vsega, da ne boš zmogel. Ampak se vse
da. Določiti si moraš, kaj je v nekem trenutku treba nujno narediti, kaj lahko počaka, in potem
kar nekako gre. Je pa res, da je bilo v času »okužbe s korono« v zavodu delo naporno in
stresno. Ampak s skupnimi močmi, trudom in dobro voljo vseh zaposlenih nam je tudi to
uspelo premagati.

7.

Imate v zavodu veliko zaposlenih?

V zavodu nas je trenutno zaposlenih 96.

8.

Ali poznaš vse zaposlene?

Seveda.

9.

Imate zaposlenih veliko mladih?

Ne vem, kaj je to zate »mladih«. Imamo zaposlenih kar nekaj res mladih in prijetnih
sodelavcev. Nekaj jih je pred upokojitvijo, drugače pa je povprečje tam nekje med 40 in
50 let.

10.

Kako pa se razumete med seboj?

Po mojem mnenju je v zavodu dober kolektiv in vsak ima nekoga, na katerega se lahko
zanese. Na splošno se med seboj dobro razumemo in stopimo skupaj, ko je treba. Res pa je
tudi, da imaš včasih slab dan, ko ti gre vse narobe in na živce … Pa tudi to mine. Si skuhaš
eno kavico, vzameš pet minut odmora in delaš naprej.
Mami, hvala za tvoje odgovore in lepo se imej jutri v službi.

INTERVJU PRVOŠOLKE AJDE

Piše: Neža Mikiša.
Intervjuvala sem svojo mlajšo sestrico Ajdo in jo povprašala o
prvem šolskem dnevu.
1. Kako je bil prvi šolski dan, kako si se počutila?
Na prvi šolski dan sem komaj čakala; že ko sem izvedela, da bom šla,
sem se zelo razveselila.
2. Kaj ste delali
prvi šolski dan?
Bili smo v šoli, v
našem razredu
in se igrali na
terasi.
3. Kdo te
poučuje?
Učiteljici Špela
in Martina, ki
sta zelo prijazni.
4. Koliko pa vas je v razredu in kako je ime tvojim prijateljem?
Približno 20; moji prijatelji so Inja, Mark, Jaka, Neja, Taja …
5. Kaj pa delate v šoli?
Igramo se, pišemo številke in črke in velikokrat dobim nalogo.
6. Ali imate veliko naloge?
Ja, še kar. Za nalogo dobim npr. eno številko in jo moram dokončati

do konca vrstice.
7. Kakšna se ti pa zdijo kosila in malice?
Zelo dobro, velikokrat si grem iskat še enkrat, ker je tako dobro.
8. Ali rada hodiš v šolo?
Ja, vsak dan se veselim, ko grem v šolo, ko vidim moje sošolce.
Hvala, ker si sodelovala pri intervjuju, in imej se lepo.

ZANIMIVO:
Moj idealen učitelj je …
Prvi šolski dan smo osmošolci 2. skupine pri predmetu slovenščina
učiteljici zaupali, kakšen je naš idealen učitelj. Nekateri odgovori
so bolj počitniški, drugi pa resni. ☺ Na prvem mestu je zagotovo
prijaznost, saj se je največkrat znašla na seznamu želenih
lastnosti; sledi to, da zna dobro učiti in ima smisel za humor;
druge lastnosti pa so še:
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»nabildan«,
bogat,
prijateljski,
nosi bogate znamke,
se rad pogovarja,
dobro razlaga,
organiziran,
duhovit,
zgovoren,
napreden,
daje malo nalog,
ne kriči,
ni nesramen,
pomaga,
lepo se oblači,
pohvali nas,
je nasmejan,
nam pomaga,
športen,
smešen,
zabaven,
delaven,
zanimiv,
dovoli
telefone
(občasno),

SLIKE: svetovni splet. 😊
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dovoli klepetanje,
dovoli žvečilni gumi,
dobro uči,
ima smisel za humor,
zna dobro razlagati
snov,
ima
dober
stil
oblačenja,
ne sprašuje veliko,
ne zahteva preveč,
daje malo nalog,
razumevajoč,
lahka spraševanja in
testi …

