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UVODNA BESEDA

PREDSEDNIKOVE MISLI …
Dragi člani in članice,
počasi se že poslavljamo od leta 2018
in pozdravljamo novega. Ni dolgo
nazaj, ko smo vstopili v novo šolsko in
študijsko leto 2018/19. Za nami je ogromno projektov v naši izvedbi ali soorganizaciji z društvi z našega območja.
Smo klub, ki je površinsko izjemno velik
in zavzema šest občin bivše šmarske
občine. Skupaj na lokalni ravni zastopamo 1172 študentov in študentk, od
tega imamo včlanjenih prek 180 študentov s šolskim potrdilom. Seveda bi
si želeli še več in smo v letošnjem letu
izvedli marsikateri projekt, kjer bi se
marsikdo izmed vas lažje našel. Vedno smo odprti za predloge in pobude.
Zelo pomembno je zavedanje, da brez
vas študentov in študentk, Klub ŠŠO ni
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to, kar je naša želja in ste vi tisti, ki ga
poganjate. Zato si želimo, da v čim
večjem številu sodelujete in prispevate
svoj delež, da na lokalnih območjih popestrimo dogajanje.
Za nami je ogromno projektov od ŠOK
Odklopa, Brucovanja s KŠŠO, športnih
iger, stand up predstav, aktivnih počitnic za otroke, potopisov, brezplačne
učne pomoči itd. V naslednjem letu
obljubljamo, da ne bo nič manj, ampak še več. Pridite na naše dogodke in
uživajte v njih. Veselim se tudi novih zainteresiranih aktivistov in vas vabim, da
se pridružite ekipi. Le tako bomo lahko
rasli in predajali žezlo naprej.
Želim vam uspešno šolsko leto in naj
gre vse tako, kot ste si zamislili.
Vaš predsednik,
Sandi Štus

V
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SKIS PISE

UČINKOVITE TEHNIKE UČENJA
Študijsko leto se je že dodobra razživelo in kmalu bo zopet napočil veseli študentski čas a.k.a izpitno obdobje. Za
dober uspeh na izpitih in dolge počitnice, je pomembno, da osvežite nekatere tehnike učenja. Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS, je za vas pripravil
nekaj tehnik, kako se lažje učiti.
Naenkrat si lahko zapomnimo od pet
do sedem informacij, kar pomeni, da
je potrebna večkratna refleksija oziroma ponavljanje, da si nekaj zapomnimo. Najpomembnejše informacije si
pri učenju pustimo za začetek ali konec, saj je tako največ možnosti, da
si jih zapomnimo. Poleg tega si bomo
bolj zapomnili stvari, do katerih gojimo
neka čustva, se nam zdijo pomembna,
zanimiva ali izstopajoča ter tiste informacije, ki jih lahko povežemo z že obstoječim znanjem. Odstotek pomnjena
informacij glede na način pomnjenja
je sledeč:
Branje = 10%
Poslušanje = 20%
Gledanje = 30%
Poslušanje in gledanje = 50%
Govor in pisanje = 70%
Razlaga in delo = 90%
1. 25/5
Tehnika predlaga, da se 25 minut koncentrirano učimo, nato pa naredimo 5
minut pavze. Predlagamo, da si nastavite alarm za vsakih 25 minut učenja, 5
minut pavze pa čim bolj aktivno izkoristite (raztezne vaje, vaje za hrbet, kratek sprehod po stanovanju ali sobi …).
2. Asociacije
Abstraktno snov lahko pretvorimo v že
znane koncepte na podlagi podobnosti, ki jih prepoznamo med abstraktnim
konceptom in poznanim konceptom.

Na ta način si veliko lažje predstavljamo snov. Za ustvarjanje metafor in
analogij ni samo enega pravila, svoji
domišljiji lahko prepustimo prosto pot.
3. Dober urnik
Naučene informacije, ki smo si jih do izpita mogoče še zapomnili, zelo kmalu
zbledijo iz našega spomina, saj nismo
utrdili nevronskih povezav. Če želimo
iz delovnega spomina informacije prestaviti v dolgoročen spomin, sta potrebna čas in vaja. Glede na to, koliko
imamo snovi, si jo razporedimo po posameznih dnevih, lahko tudi po urah.
4. Priklic informacij
Ko preberemo določeno poglavje ali
učni material, zapremo knjigo, pogledamo stran in prikličemo, kaj smo si zapomnili. Kar se spomnimo, si lahko tudi
zapišemo. Nato preberemo še enkrat
in še prikličemo, kaj smo si zapomnili.
Koristi lahko tudi, da preberemo in si
prikličemo informacije v različnih prostorih, ne samo v prostoru, kjer se navadno učimo.
5. Spominska palača
Izberite prostor, ki ga zelo dobro poznate, na katerega je vezanih veliko
močnih občutkov. Podrobno si predstavljajte, kako poteka pot po tem
prostoru, kje se ustavite in v kakšnem
zaporedju. Lahko si tudi rišete, skicirate.
Vzemite si nekaj časa za utrjevanje izbranega prostora, večkrat ga miselno
ponavljajte, se sprehajajte in se potopite v čim več podrobnosti. Ko imate
občutek, da prostor res živi v vaši domišljiji, izberite informacije, ki bi si jih radi
zapomnili.
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6. Skupinsko učenje
Največ si zapomnimo, če moramo
snov nekomu razložiti, zato si skupaj s
sošolci planirajte tudi kakšen dan za
skupinsko učenje, kjer se boste s sošolci
lahko pogovorili o težavah in dilemah
ter drug drugemu skušali pojasniti nove
koncepte in povezave.

Spomin med spanjem odstrani manj
pomembne informacije in jih med
sabo uredi. Če se osredotočeno učimo pred spanjem, s tem povečamo
možnost, da bomo o tem sanjali, prav
tako lahko to možnost povečamo s
tem, da razmišljamo, da bi radi sanjali
o tem, kar smo se učili.

7. Sproščanje in spanje
Zavedati se moramo, da je sproščanje
aktivni del učenja, saj nastane prostor
za urejanje in utrjevanje novih informacij, zato se med učenjem sproščajte s
tistim, kar vas veseli (risanje, branje, tek
…). Spanje je dejansko pomemben
del procesa učenja.

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS
povzeto po: https://skis-zveza.si/skis-svetuje-ucinkovite-tehnike-ucenja/ (26. 6. 2018)

03 REGIJA

Zveza ŠKIS – 03 regija
Kot Študentska organizacija lokalne
skupnosti (ŠOLS) in člani zveze Študentskih klubov iz Slovenije spadamo v regijo 03. Skupaj nas je v tej regiji deset
klubov s statusom ŠOLS in eden član
ŠKIS. Od leta 2016 regiji predseduje
naš predsednik Sandi Štus, kateremu
so klubi podporo izrazili tudi na letošnji
oktobrski volilni skupščini. Delovanje 03
regije je sicer zelo umirjeno, brez kakšnih problemov in klubi med sabo tudi
dobro sodelujejo. Vodja regije si predvsem prizadeva za še večje povezovanje na dogodkih klubov, sploh večjih
projektih, ker se le tako potem doseže
namen samega delovanja klubov in
njihovega združenja 03. Največji projekt, ki ga klubi izvedejo in pri katerem
množično sodelujejo, je udeležba na
regijskem otočku na Škisovi tržnici. To
je izvrsten dogodek za promocijo naših
krajev in kulinarike ter seveda zabave.
Klubovci se družijo tudi na delovnih vikendih 03 regije in letos so se v aprilu
izobraževali na Debelem rtiču. Veseli
nas dejstvo, da imamo kot klub vodjo
te regije in si želimo, da bo tako tudi v
prihodnje. (S. Š.)
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KSSO se UCi...

DARUJEMO, POTUJEMO, IZOBRAŽUJEMO
V preteklem letu je KŠŠO organiziral
kar nekaj dogodkov, na katerih smo
bistrili svoj um, širili svoja znanja, pomagali drugim in se družili na kulturnih
dogodkih. Spomladi smo ob praznikih
žena, mučenikov in mater mimoidočim v Kozjem, Podčetrtku in Šmarju
delili majhne pozornosti. Podali smo se
tudi na snežne strmine in za naše orle
navijali v Planici. Aprila in maja smo
v klubskih prostorih organizirali kar tri
odlične potopise, kjer so nam naši študentje predstavili svoja popotovanja v
daljne dežele. Tudi letos smo darovali
kri in se velikokrat družili na raznoraznih
delavnicah, ki smo jih pripravili skupaj
s klubi delujočimi v naših občinah. Ko-
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nec maja smo priredili stand up večer
v Rogaški Slatini, zabavali so nas Aleš
Novak, Jernej Celec in Rok Šrklep. Z
Mladinskim kulturnim klubom Netek
smo pred državnozborskimi volitvami
priredili soočenje kandidatov strank z
našega območja. Skozi celotno leto
pa otrokom nudimo brezplačno učno
pomoč, ki jo izvajamo skupaj z Netkom
in Zavodom TŠM Šmarje. (N. J.)
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KSSO SPORTA

FIFA TURNIR V STARI ŠOLI
Čeprav KŠŠO-jevci v prostem času res veliko športamo, tole ni čisto klasičen športni prispevek, gre pa vseeno o športu na platnu – KŠŠO je v preteklem študijskem
letu organiziral dva turnirja v priljubljeni računalniški igri FIFA 18. Dogodek se je
odvil v klubskih prostorih, igralo se je s konzolami Playstation 4 in projektorji. To sta
bila prva dogodka te vrste v naših krajih in skupaj se ju je udeležilo 60 študentov,
dijakov in ostalih ljubiteljev te e-igre. Kot zanimiv podatek lahko navedemo, da
se nam ni pridružila nobena punca … Turnirja sta zaznamovala dobra atmosfera
in visok nivo tekmovalcev, ki po izpadu iz tekmovanja niso odšli domov, temveč
so ostali do konca in z zanimanjem ter navijanjem pospremili zaključne dvoboje.
Zmagovalci so prejeli praktične nagrade, ostali udeleženci pa so domov odšli
polni dobre volje. (M. L.)

9

V V

V

KSSO ZURA

ČE NE PRIDEŠ, TE NE BO!
Verjetno že vsi poznate naš slogan, ki
krasi vse naše zabave. Če ne prideš,
te ne bo. Kratko in jedrnato povedano, da se moraš zabav nujno udeležiti. Kot vsi študenti, ki pridno in zavzeto
študirajo, rabimo tudi mi nekaj odklopa od vseh obveznosti. Verjamemo,
da ni boljšega, kot odklop na KŠŠO-jevi zabavi, ki jih tudi v preteklem šolskem letu ni manjkalo. Lansko šolsko
leto smo začeli oktobra s KŠŠO-jevo
spoznavno čago v Mariboru. Nadaljevali smo novembra s spoznavno fešto
v Ljubljani v klubu Companeros. Kot
se za KŠŠO-jevce spodobi, sta bili obe
zabavi odlično obiskani. Novega leta
zaradi številnih obveznosti nismo uspeli
izpeljati, nam bo pa to uspelo letos, ko
potujemo v Brno. V letu 2018 smo marca zraven ogleda smučarskih poletov
žurali v Planici, nato pa smo se maja
udeležili največje študentske zabave v
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Sloveniji – Škisove tržnice. Junija smo za
začetek izpitnega obdobja organizirali
tradicionalni ŠOK Odklop, ki je bil letos
v slovenskih notah z Nudi in Tabuji. Po
nekaj letnem premoru smo ponovno
organizirali brucovanje, ki je fenomenalno uspelo. Drugo soboto v oktobru
se je v Rogaški Slatini zbrala množica
ljudi, ki se je zabavala z Lano Jurčevič
in Ines Erbus. (D. L.)

V
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FOTO REPORTAZA SOK-A

ŠOK ODKLOP 2018
Kot ste klubovci že vajeni, je tudi letos potekal tradicionalni ŠOK Odklop. Potekal
je na čudovito junijsko soboto v Šmarju pri Jelšah pri nogometnem igrišču. Kot
vsako leto nam je tudi letos malce ponagajalo vreme, vendar nas to ni ustavilo
pri uspešni izvedbi najbolj šokastične zabave na Kozjanskem in v Obsotelju. Letos so na velikem odru nastopile skupine Tabu, Nude in Jacksoni, ki so dodobra
razgreli zabave željno množico, ki se je poskočnim ritmom slovenske glasbe prepuščala dolgo v noč. (P. R.)
FOTO: Matic Javornik

11

V

V

FOTO REPORTAZA SOK-A
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LAHKIH NOG NAOKROG

MAURTITUS
Piše in foto: Anja Rajgl
Pri meni nič kaj prijetnih 2◦C se v mislih
vračam na sončni Mauritius. Je otoška država, ki leži približno 800 km jugovzhodno od Madagaskarja. Najbolj
aktualen je sicer pri mladoporočencih,
ki svoj dopust preživijo na hotelskih plažah v resortih, jaz pa sem lahko izkusila
tudi njegovo divjo plat.
Na ta otoček, ki ga obdaja Indijski
ocean, najlaže prideš z letalom. Sama
sem letela iz Ljubljane v Istanbul in nato
na Mauritius, kjer sem v zraku preživela
približno 12 ur. Če nisi zares odličen voznik, je najbolje, da najameš taksista, ki
te bo od točke A do točke B zasipal
z različnimi in bogatimi informacijami iz
prve roke. Vozijo se po levi strani, upoštevanje prometnih predpisov, sploh
omejitev hitrosti, pa je tam bolj izjema
kot pravilo.

JEZIK
Mauritius je najbolj kulturno bogata
država, ki sem jo do sedaj obiskala.
Evropske kolonizacije so vplivale na
uradne jezike, to so angleščina, francoščina in mauriška kreolščina. Slednji
se na žalost uporablja čedalje manj,
sploh med mladimi.
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FINANCE
Uradna denarna valuta so mauricijski
rupiji (1e = cca. 40 m. rupij). Pričakovala sem, da bodo cene nižje, predvsem
na tržnici. Na začetku sem imela precej težav pri barantanju, vendar ti čez
čas pride v kri in ti postane izziv. Imajo tudi trgovine, ki jih najdemo pri nas,
kamor zahajajo Evropejci, zato so tudi
cene temu primerne = visooooke.

HRANA IN PIJAČA
Ker je to država, kjer namesto dreves
rastejo sladkorni trsi, je vodka skoraj
zastonj, prav tako tudi pivo. Sama sem
s seboj imela ''domači šnops'' (kot zdravilo, se razume) pa so mi domačini dejali, da kaj tako močnega še niso pili.
Svetujem ti, da si raje naroči kakšno
pivo, ker je voda iz pipe daleč od neoporečne, tvegaš pa lahko s tisto v
plastenkah.
Hrana je precej podobna indijski. Bila
sem povabljena na tradicionalno večerjo, kjer pribora ne poznajo in vsako
hrano nesejo v usta s palcem in kazalcem. Čeprav so mi zagotovili, da bodo
uporabili čim manj pekočih začimb, se
je meni prej zdelo obratno. Očitno so
navajeni, da po jedi ne čutijo nič (vsaj
tako se je meni zdelo). Prevladuje seveda riž, ki ga lahko ješ na tisoč in en

LAHKIH NOG NAOKROG

način, vsaka jed pa vsebuje curry.
Na mojo srečo sem ta rajski otok obiskala v novembru, zato sem lahko jedla kokos in lubenico direktno iz narave.
Najbolj te bodo zagotovo navdušile
banane, ki so manjše in slajše od teh,
ki jih kupiš v Sloveniji. Domačini jih večinoma spečejo v ovitku skupaj s čokolado.
PRENOČIŠČE
Spala sem v mladinskem kampu na
vzmetnici, ki je ležala na tleh, v največjem prahu in umazaniji. Vsekakor boljša
odločitev kakor hotel, saj je vse skupaj
bolj pristno pa še več socialnih stikov
lahko navežeš. Nekatere ohranjam še
danes.
ZABAVA
Vsepovsod. Na vsakem koraku. Ni večera, ki ga ne bi preživela ob glasbi,
dobri hrani in pijači. Enkrat na plaži,
drugič v diskoteki. Punce obvezno
potujte z moškim, kar vam bo olajšalo
ogromno težav. Tukaj so vsi odprti in
pripravljeni za druženje, zato naj ti ne
bo nerodno. Pogovarjaj se z domačini,
ker boš tako prišel v najbolj popularen
klub, pa še v VIP prostor te bodo spravili.
KULTURA
Mauritius je kot ogromen mozaik. Vsak
priseljenec je s seboj prinesel košček
svoje kulture. Tako se ponašajo s kitajskimi pagodami, angleškimi katedralami, mošejami in indijskimi templji. Najbolj me je presenetila njihova strpnost.
Njim se zdi zdijo naši prepiri z begunci
nesmiselni, ker jim je bila strpnost do
drugačnih položena že v zibelko. Kulturni mir je prav navdihujoč, saj je njihovo glavno sporočilo širiti ljubezen in
dobre misli.

NARAVA
Filmske plaže so tukaj realnost. Pesek,
palme in kristalno čista voda so vsepovsod, z njimi pa tudi turisti. Vzemi si
čas in se raje sprehodi do neokrnjene
naravne plaže, ki ti bo zagotovo ostala v spominu. Mi smo si na samotni
plaži zakurili ogenj in tam preživeli nekaj najlepših ur v popolnem miru in
spontanosti. Koralni grebeni niso nič
kaj posebnega, je pa zato plavanje z
delfini in obisk bližnjega otoka Benitier,
za kar odšteješ približno 30 €. Vredno
se je odpraviti tudi na kakšen treking in
si ogledati njihovo džunglo ter slapove
sredi nje. V naravi se pazite opic in kokoši, ki znajo biti zelo agresivne.
Glavno mesto me na žalost ni prepričalo. So me pa zato ljudje. Popolni
neznanci so nas spraševali o naših
čustvih in željah ter nam skozi besede
o njihovi kulturi in drugačnem načinu
življenja odpirali nova obzorja. Večji
kulturni šok sem doživela, ko sem prišla
nazaj domov in se zavedala, da mi bo
redko kdo zastonj pomagal. Doživela
sem krajo denarja in ko sem se o tem
s komerkoli pogovarjala so mi vsi želeli
pomagati in mi ponujali hrano. Zaradi
takšnih stvari mi bo Mauritius za vedno
ostal v prekrasnem spominu.
Torej, obiščite otok in se sami prepričajte, ali besede Marka Twaina držijo:
''Najprej je bil Mauritius, šele nato nebesa.''
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STUDENTSKA KUHNA

MLEČNI RIŽ Z JABOLKOM IN CIMETOM
Kuha: Petra Oprešnik
Sestavine:
• 1 jabolko,
• malo soli,
• 2,5 l mleka,
• malo limoninega soka,
• malo cimeta,
• malo sladkorja ali medu,
• 1 lonček riža.
Mleko zavremo, vendar ga med kuhanjem nimamo na najvišji temperaturi, da
se nam ne prižge. V vrelo mleko zakuhamo riž, ki ga posolimo in temperaturo
ognja zmanjšujemo. Na zmernem ognju
kuhamo toliko časa, da je riž mehak. Če
nam mleko povre in se začne riž sprijemati ponve, mleko po potrebi dolivamo.
Potem potresemo cimet. Toliko, da se riž
malo obarva. Jabolko naribamo in ga
pokapljamo z limoninim sokom in damo
v riž.
Kuhan riž nadevamo v skodelice, ki jih
zvrnemo na desertni krožnik in lepo okrasimo. Malo še potresemo s cimetom in
takoj postrežemo.

POHANE ŠNITE
Sestavine:
• par rezin kruha,
• 100 ml mleka,
• vanilin sladkor,
• 1 jajca,
• olje za cvrtje,
• sladkor v prahu za posip.
Kruh narežemo na približno 1,5 cm debele rezine. Pripravimo si dva globoka
krožnika oziroma plitki skledi. V eno vlijemo mleko in dodamo vanilin sladkor, v
drugo pa ubijemo jajca in jih z vilicami
dobro razžvrkljamo. Na kuhalnik pristavimo globljo ponev in v njej segrejemo
plast olja. Rezine kruha najprej namočimo v mleko, toliko da se malo napijejo,
nato jih pomočimo v stepena jajca in na
koncu zlato rjavo ocvremo v segretem
olju. Med cvrtjem jih obrnemo, da se
lepo obarvajo in zapečejo še na drugi
strani. Ocvrte rezine odložimo na papirnate brisačke, da se odcedi odvečna
maščoba. Postrežemo, dokler so še vroče in jih po vrhu potrosimo s sladkorjem
v prahu.
Pa dober tek!
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NAPOVEDNIK

V letu 2018 …
… vam bo KŠŠO postregel s še več izobraževanji in predavanji, izleti po Sloveniji
in Evropi, obiskovali boste športne dogodke, kot so smučarski skoki v Planici, pomerili se boste na športnih igrah in se nasmejali na stand-upu! Seveda pa nas tu
in tam čaka tudi kakšna zabava, maja pa pošten ODKLOP!
Za več ažurnih dogodkov spremljaj našo Facebook stran Klub KŠŠO.

JANUAR – Delavnica obnovitve znanja prve pomoči
FEBRUAR – smučanje s KŠŠO
MAREC – v Planico s KŠŠO
APRIL – Dvodnevni izlet v eno izmed evropskih mest in
Prvomajanje s KŠŠO

MAJ – Stand up Rogaška Slatina
JUNIJ, JULIJ, AVGUST – Športne igre in Stand up Jelšingrad
SEPTEMBER – Športne igre in Stand up Jelšingrad
OKTOBER – Brucovanje s KŠŠO
NOVEMBER – KŠŠO trojke
DECEMBER – Predsilvestrovanje Šmarje pri Jelšah
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KLUBSKE UGODNOSTI

KLUBSKE UGODNOSTI
Dragi član, tudi v letu 2019 tvoj najljubši
študentski klub le zate pripravlja obilo
ugodnosti in zabave. Svoje članstvo
lahko dokazuješ s klubsko člansko izkaznico, ki jo že imaš ali pa jo kmalu
najdeš v domačem poštnem nabiralniku. Seznam klubskih ugodnosti najdeš
na naši spletni strani, ažurne ugodnosti
in dogodke objavljamo na Facebook
strani Klub KŠŠO, nekaj pa si jih lahko
prebereš tudi na tej strani …

“Ipak si član najjačega
•
•
•
•
•
•
•

cenejše karte za ŠOK Odklop,
stand-up predstave,
popust pri novoletnem izletu,
popust pri smučanju s KŠŠO,
športni turnirji,
krvodajalske akcije,
brezplačna izobraževanja.

študentskega kluba f
Sloveniji!”

Za vsa ostala vprašanja in
informacije smo dostopni
na:
• uradni Facebook strani: Klub
KŠŠO
• e-mail naslovu: info.ksso@
gmail.com
• spletni strani: www.ksso.si

Uradne ure Kluba študentov
šmarske regije in Obsotelja
so:
• petek, od 18. do 20. ure
• sobota, od 10. do 12. ure
Najdeš nas v Šmarju pri Jelšah |
Celjska cesta 28 | 3240 Šmarje
pri Jelšah

18

18

19

20

