Projekt

RUTE 2012
V

šolskem letu 2012/2013 smo
na Gimnaziji in ekonomski
srednji
šoli Trbovlje
(v
nadaljevanju
GESŠT)
uspešno
izpeljali projekt RUTE. Cilja projekta
sta bila, da bi zbrali čim več denarja
za pomoč ljudem v stiski in da bi
bili vsi dijaki aktivno vključeni v
dobrodelnost. Dijaki so tudi med
poukom in ob njem spoznali marsikaj
novega o rutah.

Od 1. septembra do 1. decembra 2012
smo vsi zagnano zbirali rute in šale.
1. decembra smo na največji ulični
razstavi od GESŠT do Delavskega
doma Trbovlje rute in šale uspešno
»prodajali«, v decembru pa smo
aktivnost nadaljevali še v Ljubljani v Državnem zboru in ob Ljubljanici
- ter na božično-novoletnih sejmih v
Trbovljah in Zagorju.

V

ZAHVALA

sem, ki vas ne moremo
imenovati, pa ste zbirali in
darovali rute; vsem, ki ste z
nakupom rute ali šala pomagali zbrati
denar; vsem dijakom, učiteljem in
drugim zaposlenim GESŠT ter vsem
drugim, ki ste podprli naš projekt:
-

Bibaleze.si
Delavski dom Trbovlje
DELO
Društvo Ekologi brez meja
E-revir
ETV
Finars
Gasilski zavod Trbovlje
Klub B
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
KSP Hrastnik
Leo klub Trbovlje
Lions klub Trbovlje
Lokalna TV Trbovlje
MCT
Nedeljski dnevnik
Občina Trbovlje
Občina Zagorje ob Savi
Oberč Zagorje
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
OŠ Ivana Skvarče Zagorje
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje
OŠ Trbovlje
POP TV

-

-

-

Radio Center
Radio Kum Trbovlje
Radio Slovenija 1
Regionalni center za razvoj Zasavje
(projekt V 3 krasne);
Sabina Remar, Simona Lampe,
frizerski studio DeLuks - za
pomoč pri modni reviji
Simobil
Slovenske novice (nedeljska izdaja –
Nedeljske novice)
SOP Trbovlje
Sr(e)čno Trbovlje
Šolski razgledi
Tjaša Majdič – oblikovanje
Trgovina Sonia Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje
turška ambasada, češko
veleposlaništvo, belgijsko
veleposlaništvo
učenci OŠ Tončke Čeč Trbovlje
Večer
Zasavc
Zavarovalnica Triglav, enota Trbovlje
Zveza šoferjev in avtomehanikov
Trbovlje
Žurnal

POMLAD 2012
26. april 2012

Od rojstva ideje do zakljucka

Majda Škrinar-Majdič

Rodila se je ideja, da bi vsi dijaki in učitelji lahko zbirali rute in šale
(ne vseh oblačil), potem pa bi rute »prodali« na velikem dogodku, npr.
rute bi obesili na vrvi, vrvi bi držali dijaki in še učenci osnovnih šol
(povezava z osnovnimi šolami, promocija), vrv bi napeljali vse od GESŠT
pa do, npr. MCT - tako simbolično, kako povezani zmoremo VSE. Zbrane
rute in šale bi na vrvi pripeli s kljukicami. Rute bi ljudje lahko vzeli in
dali prostovoljne prispevke že kar v vrečke, ki bi bile tudi pripete na
vrveh. Zbrani denar bi darovali v dobrodelne namene, prispevali bi za
šolski sklad. Pri tem projektu bi sodelovali vsi razredi tudi pri pouku: npr.
nekateri bi delali pri slovenščini promocijo ideje, stike z mediji; reklamo
(pri ekonomskih predmetih); pri umetnosti bi slikali, risali rute; pri kemiji,
fiziki bi preučevali materiale, recikliranje, porabo energije za izdelavo; pri
zgodovini bi preučili, kdaj se začne uporabljati ruta, kakšen pomen ima
v različnih kulturah; pri tujih jezikih bi delali promocijo za splet v tujem
jeziku; pri matematiki bi naredili finančne izračune (tudi tega projekta), pa
statistiko; pri sociologiji, psihologiji bi pripravili okroglo mizo na temo
prostovoljstva (povabili bi predstavnike fundacij, klubov, inštitucij, kake
znane dobrotnike …); pri geografiji bi naredili … Vsak predmet bi se lahko
našel v tem delu in dijaki bi dobili resnično izkustvo avtentične naloge
z učinkom (finančnim, socialnim …). Potem bi sledil projektni dan, ko bi
oddelki predstavili svoje delo drug drugim in medijem (spet promocija),
nato zaključek s »prodajo« rut, kjer bi tisti, ki so naredili finančni plan,
lahko dobili svojo potrditev ali pa ugotovili, da so se »zaplanirali«, kaj je
šlo narobe … Torej, bila bi priložnost življenjskega učenja za vse. Morda
bi sledil zaključek in »prodaja« v DDT, morda še pevski zbor doda svoj
»piskrček« in zapoje venček pesmi (avla), da se »prodaja« odvija še ob
dobri glasbi. Groba ocena zneska – »na oko« - se bi morala gibati od 5
do 10 tisoč €, odvisno od predhodnega dela, zbiranja rut, promocije in
predvsem našega žara.

8. maj 2012
Mislim, da bi lahko postal - »ratal«
- to velik projekt. Izbrali bi nekoga
(konkretno osebo), ki potrebuje
pomoč in v treh mesecih (od
septembra do začetka decembra) bi
lahko nekomu ogromno pomagali.
Takoj septembra bi udarno nastopili
na FB tudi v nemščini, francoščini in
angleščini s prošnjo za donacijo rut.
Rute bi lahko posamezniki darovali
in pošiljali na šolski naslov. To
zbiranje rut bi v bistvu potekalo vse
tri mesece do zaključka akcije. Sproti
bi obveščali na FB o stanju (številu)
rut, objavili kako fotografijo … Zraven
pa bi potekale vse dejavnosti pri
posameznih predmetih. Zadeva bi
morala biti medijsko dobro podprta,
da bi zbrali res zeeelooo veliko
sredstev. Vsak dijak bi imel priložnost
doživeti ta žar dobrodelnosti, to željo
po tem, da nekomu polepšamo svet, da
nekoga morda rešimo pred obupom,
da združeni zmoremo marsikaj …
Če bi nam zadeva šla dobro od rok,
bi, poleg predvidene prodaje rut v
Zasavju, lahko prodajo razširili tudi
v Ljubljano. Najbrž je vse odvisno od
medijske prepoznavnosti akcije – to
bi bila lepa priložnost za dijake, da
se učijo in doživijo moč medijev, moč
reklame.

Mislim, da bi bilo vloženo delo bogato
poplačano z veseljem ob zbranih
donacijah in ob zavesti, da smo
naredili nekaj dobrega. V današnjih
časih je nujno, da vsi dijaki naše šole
dobijo možnost, priložnost, da se
izkažejo v taki akciji.

13. avgust 2012
Ravnateljica Jelena Keršnik je projekt
RUTE »uradno« podprla in se nad
njim tudi navdušila.

20. avgust 2012
Na
sestanku
Skupine
za
koordinacijo
in razvoj ter vodij
aktivov GESŠT je ideja o projektu
RUTE dobila širšo podporo in
oblikovali smo Projektno skupino
RUTE:
Majda
Škrinar-Majdič,
Maruša Stoklasa Drečnik, Zvezdana
Lamovšek, Darja Užmah, Katarina
Bola Zupančič, Irena Kovač-Gregorčič.

27. avgust 2012
Na seji učiteljskega zbora je dobila
ideja o projektu RUTE podporo
celotnega učiteljskega zbora in
oblikovali smo prvo povabilo.

ZAPIS S SEJE:
Za drugi tir našega projekta (izobraževalni
del) vsi učitelji čim prej aktiviramo dijake
in umestimo načrtovano dejavnost v
letno pripravo ter poskusimo tudi z
medsebojnimi dogovori smiselno (ne
preveč v posameznem oddelku ali ničesar
v kakem oddelku …) načrtovati dejavnosti
pri različnih predmetih. Predvidimo tudi
način poročanja o dejavnostih (plakati,
okrogla miza, predstavitev …), da bi se lažje
načrtoval projektni dan. Ta dan (dejavnosti
tudi na več dni) bo zahteval poseben načrt.
Začetek zaključnih dejavnosti načrtujemo v
četrtek, 29. novembra 2012, ko bi (govorilne
ure) kakšno predstavitev pripravili za starše
(morda modna revija z rutami, plakati
s prikazom dejavnosti, ki so se odvile pri
posameznem predmetu, morda šolska
razstava likovnih izdelkov na temo RUTE,
morda kaj na temo prostovoljstva …),
v petek bi lahko bi sledile delavnice za
osnovnošolce (uporaba rut, ruta = simbol
…) ter vrhunec v soboto (delovna sobota

Povabilo
Ožja delovna skupina
projekta RUTE
je danes, 27. avgusta
2012, uspela
pripraviti osnutek akcij
skega načrta.
Z zbiranjem rut bi rad
i začeli takoj,
saj želimo, da bi bil že
prvi šolski dan
v znamenju tega projek
ta . Zato vas
prosimo, da že ta teden
pobrskate po
omarah, aktivirate sorod
nike in sosede
ter prispevate prve
rute in šale v
»košaro« našega projek
ta. Oddate jih
lahko v omarico Irene
Kovač-Gregorčič
ali v MAT kabinet. Upam
o, da se bo že
ta teden nabralo veliko
lepega.

za vse), ko se vse skupaj konča z ulično
prodajno razstavo in zaključno prireditvijo
v DDT.

AKCIJSKI
NACRT

KAJ?

KDO?

DO KDAJ?

Kontrola (komu?),
kazalniki …

Vabilo, letak

MŠM in MSD in TM

31. avgust 2012

MŠM, seznanjenost s
projektom, odzivi

Vabilo v ANG za Euroweek Mateja

6. september 2012

Odziv udeležencev
Euroweeka - št. zbranih rut

Vabilo Scheinfeld

Marjetka

september 2012

Odziv nemških udeležencev

Vabila za družabna
omrežja in spletno stran
šole, za veleposlaništva v
Sloveniji

Ravnateljica, Mateja, 10. september
Marjetka, Alenka,
2012
Maruša

Povabilo dijaški
skupnosti, za ostale
inštitucije

Ravnateljica in MŠM 4. september 2012

Seznanitev staršev

Razredniki

Prvi roditeljski
sestanek

Zapisani odzivi staršev,
njihove ideje

Aktivnosti pri pouku (iz
pouka, ob pouku) v okviru
predmetov (podrobni
zapisi)

Učitelji posameznih
predmetov
– konkretno,
poimensko

Do dec 2012 (lahko
pa tudi celo leto),
npr. pri ekonomiji
ocena projekta …

Število aktivnosti,
zadovoljstvo učencev,
učiteljev, udeležba na
aktivnostih za javnost

Zbornik RUTE

Maruša

januar 2013

Odziv

Projektni dan

Darja

1. december 2012

Št. udeležencev, zadovoljstvo

Ulična prodajna razstava

MŠM, IKG

1. december 2012

Zadovoljstvo, višina zbranih
sredstev

Delne (vmesne) razstave
zbranih rut

Stanka

Od začetka do 1.
decembra 2012

Zadovoljstvo, odzivi, obisk

Medijska pokritost Gobec News

GIMTEAM, Maruša,
Sandi, Marko

Takoj in do
decembra 2012

Medijska pokritost
–letaki, direktno
obveščanje pred
dogodkom

Zvezdana in dijaki

Pošta - dogovori o
sponzoriranju

Romana Železnik

5. september 2012

ravnateljici

Sprotne evidence,
dokazila o posameznih
aktivnostih (2. tir)

Katarina

Sproti, večkrat do
konca projekta

Št. posredovanih inf.,
kvaliteta inf., priprave,
raziskovalne naloge

Sprejemanje rut,
evidence, sortiranje ..

Zvezdana

Sproti, končno
poročilo dec 2012

Urejena evidenca,
zadovoljstvo učiteljev,
dijakov, tudi na FB

Presenečenje 3.
september 2012

IKG

31. avgust 2012

Št. rut, odzivi udeležencev

Zbiranje rut po oddelkih

Razredni
predstavniki

Do 1. decembra
2012

Št. rut, poročanje DS

odziv

SEPTEMBER 2012
1. september 2012
Rute, razstavljene po hodnikih šole, so
pričakale dijake na prvi šolski dan. Na
monitorju smo predvajali posnetke
uporabe rut na sto in en način.

4. september 2012
Tjaša Majdič (bivša dijakinja naše
šole) je izdelala »uradni« letak
projekta RUTE. Z njim smo vabili k
zbiranju na spletni strani, na FB, po
šoli, starše, prijatelje …

5. september 2012
Članica projektne skupine RUTE,
Darja Užmah, je izdelala osnutek
projektnega dneva s predvidenimi
dejavnostmi od septembra do
decembra 2012 in vanj vključila
tudi tabelo s predmeti in z izvajalci
posameznih aktivnosti pri pouku.

6. september 2012
Po prvih razrednih urah so razredniki
potrdili navdušenje dijakov za projekt
RUTE v večini oddelčnih skupnostih.

13. september 2012
Na prvem roditeljskem sestanku smo
s projektom RUTE seznanili starše in
pridobili njihovo podporo.

19. september 2012
Na sestanku šolske dijaške skupnosti
smo »razgrnili« projekt RUTE in
se pogovorili o njihovi aktivni
vlogi pri zbiranju rut, promoviranju
ideje, spodbujanju vseh dijakov oz.
oddelčnih skupnosti.

25. september 2012
Na sestanku Projektne skupine RUTE
smo ugotavljali, da se akcijski načrt
lepo izvaja.

Katarina
Bola
Zupančič
nam
je predstavila tudi obrazec za
evidentiranje dejavnosti pri pouku
(pri posameznih predmetih).
Maruša Stoklasa Drečnik je že pisala
domišljijski spis na temo RUTE pri
prvošolcih in je pričakovala zanimive
izdelke.
Čutili
pa
smo
pomanjkanje
»reklamnih« aktivnosti. Letak je bil
sicer objavljen na spletni strani, a
precej neopazno, podobno je bilo s FB.
Zavezali smo se, da bomo v oktobru
2012 spodbujali več oglaševanja
na FB, na spletni strani (»Naj se več
fotografira, objavlja. Izkoristimo vse
priložnosti za promocijo«).
Vse, ki smo imele neposreden stik z
rutami, smo ugotavljale, da bo večina
rut potrebna pranja. Veliko (učiteljice
in dijakinje, nekatere mame) se nas je
javilo, da bomo oprale večjo količino
rut čez vikend.

e,
eljic me,
t
i
č
U
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k
a
j
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d
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vsi s ute.
r

Sama sem v tem času veliko (pa tudi
skupaj s Tjašo) razmišljala o »etiketi«
za rute. To je bilo potrebno narediti
v oktobru. Poslala sem povpraševanje
za tisk teh etiket in se »spopadala«
s stroški: kolikšni bodo in kdo jih bo
pokril.
Tudi aktivnost pri zbiranju je bila v
posameznih oddelkih zelo različna.
V petek je bila končana prva etapa
(september) zbiranja in naslednji
teden so bili objavljeni rezultati.
Za nas so rute zbirali tudi v knjižnici
Toneta Seliškarja Trbovlje, pridružili
so se v MCT. Projekt smo oglaševali
na Radio KUM Trbovlje. Obveščanje
občine je bilo pravočasno. Zvezdana
Lamovšek je akcijo razširila še na
Ljudski univerzi Zasavje.
Na šoli zbrane in evidentirane
rute je shranjevala knjižničarka
Stanka Klopčič v prostoru knjižnice.
Prijazno se je malce bolj »stisnila«
in omogočila hranjenje do konca
projekta.
Rut je bilo zagotovo dovolj! V
novembru pa je bilo treba poskrbeti
za VELIKO OGLAŠEVALSKO AKCIJO!
Vse za uspešno prodajo! Izražena
je bila bojazen, da je načrt 10000 €
preambiciozen. Najbrž je bilo veliko
odvisno od tega, za koga smo zbirali
sredstva. Verjeli smo v moč promocije
v novembru 2012.

RUTE

Ž

ivimo v kapitalizmu. Že od malih nog smo obkroženi s konkurenco, z borbo
za napredek. Če želiš biti, ostati, obstajati, se boriš. Si najboljši. Si prvi med
najhitrejšimi in najuspešnejšimi. In v našem poštenem, ljudem prijaznem svetu
imamo vsi seveda enake možnosti za boj.
Po televiziji vidimo uspešne može, ki otroku polagajo na srce, da so mu z marljivostjo
in s poštenostjo odprta vsa vrata. Obstaja pa tudi rek, da ko se ti zaprejo vrata, se ti
odpre okno. Kaj pa, če si rojen v izbo brez oken in vrat? Celo življenje lahko praskaš zid,
vrtaš luknje, saj imamo vsi enake možnosti, naša družba ne priotizira in ne pozna stvari,
kot je nepotizem, upanje pa seveda umre zadnje. Nekaterim pa ne uspe in upanje, kot
kaže, na koncu vseeno umre. In če so ti uspeh, položaj, moč in ne nazadnje ime in pravi
priimek položeni v zibelko, je to nekako tako kot, če bi 42-kilometrski maraton začel na
desetih kilometrih prednosti. Ta maraton lahko odtečeš prvi, lahko imaš krizo, a z nekaj
kilometri prednosti končaš med prvimi, še vedno pa lahko obupaš ali pa se zadovoljiš z
˝doseženimi˝desetimi kilometri. In tako si na zunaj v vseh pogledih pisana, svilena rutka,
viseča nekje na vrvici, na sončku.
Koliko nepravičnosti pa je za to popolno rutko? Za to nam ni mar. Mi smo siti in na
toplem. Daleč od oči, daleč od srca. A to mišljenje je utvara, saj ta daleč ni več tako
daleč. Takšni ljudje lahko delajo celo življenje za golo preživetje. Tem ljudem se okna ne
odpirajo. Ti ljudje praskajo zid in redkokateri pride tako daleč, da izvrta kakšen tunelček
premera treh centimetrov v izbi, ki mu predstavlja cel svet. Ti ljudje pa niso popolne
rutke. Ti ljudje so puste, žalostne, od moljev načete, strgane, obrabljene rute, ki ne visijo
na sončku, visoko na vrvi, temveč so vržene na tla.
Žalostno je, da je naš svet takšen in imamo takšen ˝nabor˝rut, a še bolj žalostno je, da
skoraj ni ljudi, ki bi to rutko s tal pobrali, jo oprali, zakrpali in drugačno obesili v vrsto
enakih. Jo obesili visoko v zrak, na sonce. Kajti kot niso vse rute le-te, na tleh, tudi niso
vse na vrvi, v zraku. So tudi tiste, ki so obstale na grmu, ali pa tiste, ki jih veter odnese
na klop ali pa še dlje. Kot so tudi ljudje, ki so pošteni in dobri. Ljudje s srcem. Ljudje,
ki sočloveku pomagajo vstati. Pa četudi sami ob te niso več cela rutka in se obrabijo.
In takšni ljudje so naša prihodnost. Ljudje s čistim, z nepokvarjeni srcem kot nedolžni
otroci, ki jih svet še ni pokvaril. In ti ljudje so kljub kakšni praski in luknjici najlepše rute.
Kristina Rožanc, 3. b

oktober 2012
1. oktober 2012
Po prvem mesecu zbiranja rut so bili
znani prvi podatki:
Razred

Število rut

Zaposleni GESŠ

161

4. C

113

1. A

88

2. C

58

3. A

39

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

22

1. C

14

2. E

9

2. A

8

1. E

8

4. A

2

SKUPAJ

Foto: prvo štetje rut

Foto: predaja rut s Portugalske.

522
*Septembrska lestvica zbranih rut in šalov

4. oktober 2012
Skupina, ki se je vrnila z Euroweeka na
Češkem, nas je razveselila s kupom rut
in šalov, ki so jih zbrali dijaki različnih
evropskih držav in nam jih poklonili.
Menda so tudi spraševali, če lahko
»kopirajo« naš projekt v svojih državah.

Foto: predaja rut z Nizozemske

18. oktober 2012
Tujim predstavništvom v Sloveniji smo
poslali povabilo k zbiranju oz. darovanju
rut za našo akcijo.
Foto: predaja rut iz Bolgarije

25. oktober 2012
Pri podžupanji Občine Trbovlje Jasni
Gabrič in gospodu Branku Krevlu
sem imela delovni sestanek. Izrekla
sta nam tudi osebno podporo in
pripravljenost pomagati pri projektu.
Dobila sem še nekaj nasvetov,
idej, navodil in usmeritev za vse
prošnje, ki smo jih morali oddati, da
smo pridobili vsa soglasja za našo
prireditev. Pomagali so nam pri
pridobitvi vrvi (1400 m). Gabričeva
je svetovala, da imamo na dan naše
prireditve kakšne panoje zunaj, npr.
pred DDT, da posredujemo podatke o
poteku projekta, da bodo objavili na
STA, predvsem pa smo dobili iskreno

podporo projektu.
zapisala Majda Škrinar-Majdič

Tjaša Majdič je izdelala predlogo za
etiketo, s katero smo »opremili« vse
rute in šale.

27. oktober 2012
Oblikovali in odposlali smo novico za
STA:

RUTE šali RUTE šali
ŠALI rute ŠALI rute
Še slab mesec in v Trbovljah bomo
imeli največjo dobrodelno ulično
razstavo rut. Na Gimnaziji in
ekonomski srednji šoli Trbovlje že od
1. septembra 2012 zbiramo rute in
šale: velike, majhne, lepe, prosojne,
trikotne, otroške, ženske, moderne,
svilene, volnene, tople, svetle, temne,
pisane, mehke, bombažne, bleščeče,
svetleče, žametne, stare, nove RUTE.
In šale. Od mamic, očetov, babic,
dedkov, tet, stricev, prijateljic, sošolcev,
znancev,
sosedov,
sodelavcev,
ambasad, tujine. RUTE in ŠALI!
Zbranih že 2171! In ne bo se ustavilo
pri tej številki, kajti rute in šali še
polnijo učilnico učnega podjetja, kjer
dijaki vestno vodijo evidenco. 5000?
Pustimo se presenetiti!
Pomagamo vsi: dijaki, učitelji, drugi
zaposleni na naši šoli, druge šole v
okolici, navdušeni posamezniki, celo
šole iz številnih evropskih držav in
prepričani smo, da take razstave še
niste videli.
Projekt Rute Gimnazije in ekonomske
srednje šole Trbovlje teče, se nadaljuje,
gradi, zbira, pere, suši, lika, predvsem

pa živi in uspeva! Zakaj? Ker je
pomemben namen, ki nas bo pripeljal
do zastavljenega cilja. Namen pa je
več kot dober. Dobrodelen! Najboljši!
Pomagati ljudem v stiski. Tako, kot zna
le Gimnazija in ekonomska srednja
šola Trbovlje.
Pa v Trbovljah? Ja, tukaj, kjer je
najvišji dimnik v Evropi, kjer pozdrav
Srečno ni le skupek šestih črk,
ampak je njegov pomen globlji, kjer
je doma mat kurja in ljudje, ki so
že v preteklosti znali stopiti skupaj,
marsikaj spremeniti, predvsem pa si
medsebojno pomagati!
Verjamemo, da bomo z izkupičkom
te dobrodelne »prodaje« nekomu
močno polepšali praznični december.
Vrvi, na katere bomo obesili rute,
bomo napeljali od gimnazije pa do
Delavskega doma Trbovlje, torej
skoraj 1400m. Ste dobili idejo, s
čim boste obdarili svoje najbližje v
prazničnih dneh? Seveda –z rutko ali
s šalom z naše dobrodelne razstave.
Pridite! Oglejte si in kupite! Za dober
namen, obdaritev, dobrodelnost,
presenečenje … Zakaj? Ker znamo
pomagati! In nekomu polepšati
čarobni december!
Torej, 1. decembra vsi v Trbovlje, saj
res ne smete zamuditi tega dogodka!
Projektna skupina RUTE, GESŠT

NOVEMBER 2012

meseca oktobra so dijaki oddelka 2. e
s 333 zbranimi dobrodelnimi izdelki.

5. november 2012
Projektna skupina RUTE je imela
sestanek in nastal je ta zapis:
Oktobra smo pridno in uspešno
spodbujali zbiranje na vseh mogočih
koncih. Rute smo tudi prali, sušili,
likali. Nekaj rut je bilo potrebno
izločiti, saj so bile preveč strgane
ali zapacane, da bi jih namenili
»prodaji«. Razmišljamo o pametni
reciklaži. Dijaška skupnost aktivno
sodeluje, tudi z okrožnico poziva vse
dijake k zbiranju. Obljubljajo še večjo
angažiranost v novembru. Dijaška
skupnost bo še ta teden oblikovala
vabilo za devetošolce – vabimo jih
kot prostovoljce za 1. december.

Začeli smo s postopkom prijave za
Guinnessovo knjigo rekordov. Romana
Forte je imela s tem kar precej dela.
Fotografije vseh rut (vsake posebej)
bi morda lahko služile kot dokazno
gradivo za utemeljitev rekorda.
Odgovora na našo prijavo pa zelo
dolgo ne dobimo. Šele januarja so
nas obvestili, da je bila leta 2010
postavljena veriga iz več kot 6000
rut na 6000 m dolgi poti v Bejrutu.
Morda pa se za Guinnessa potrudimo
kdaj drugič.
Oddali smo tudi vlogo lokalni
skupnosti za pridobitev soglasja za
našo ulično razstavo rut

6. november 2012
Znani so novi podatki:
Razred

Število rut

Na vse OŠ v Zasavju smo poslali
vabilo za likovni natečaj EKSPLOZIJA
VZORCEV.

2. E

333

4. C

240

2. A

181

VABILO:

1. B

122

Ostali

773

Likovni natečaj EKSPLOZIJA VZORCEV

SKUPAJ OKTOBER

1649

SEPTEMBER + OKTOBER

2171

*Oktobrska lestvica zbranih rut in šalov

Zbranih je 2171 rut. Zmagovalci

Naš
letošnji
dobrodelni
in
izobraževalni
projekt
RUTE
zagotovo že poznate. Nekateri
med vami tudi pridno zbirate rute,
da bomo 1. decembra naredili

največjo dobrodelno razstavo od
stavbe trboveljske gimnazije pa do
Delavskega doma Trbovlje.
Tokratno vabilo pa je namenjeno
vsem likovnim navdušencem. Radi
bi, da na papir izlijete svoje ideje o
vzorcih na rutah in šalih, lahko pa
prepustite domišljiji prosto pot in
narišete, naslikate karkoli na temo
RUTE.
Vaše izdelke pričakujemo do 26.
novembra na naslov GESŠ Trbovlje,
Gimnazijska 10, 1420 Trbovlje, ali pa
osebno v tajništvu šole. Izdelke bomo
razstavili na naši šoli in na panojih v
Delavskem domu Trbovlje, najboljši
trije pa dobite tudi nagrade.
Sedaj pa barvice, voščenke, flomastre,
svinčnike, barve, čopiče kar v roke in
veselo na delo.
Likovnega natečaja so se udeležile
tri osnovne šole: OŠ Trbovlje, OŠ
Toneta Okrogarja Zagorje, OŠ Ivana
Skvarče Zagorje. Razveselili so nas
s številnimi izdelki, izbrali smo (po
svoji presoji) najboljša dela, podelili
nagrade in izdelke razstavili v DDT.
Nagrajenci so: Ina Breznikar, 9. b, OŠ
Trbovlje, Tina Fabjan, 9. c, OŠ Trbovlje,
Selvir Hercegovac, 8. a, OŠ Toneta
Okrogarja, Hasan Mujedinović, 8. a,
OŠ Toneta Okrogarja.

2.

7. november 2012
V Nedeljskem dnevniku je bil
objavljen članek o naših RUTAH in
potem so nas vsak dan razveseljevali
paketi rut dobrih ljudi iz vse Slovenije,
ki so prebrali ta članek. Mnogi so nam
napisali tudi nekaj vrstic podpore in
priznanje za našo dobrodelno akcijo.
Ta dan smo se na naši šoli sestale
predstavnice projektne skupine
RUTE s predstavnicami trboveljskih
organizacij
RK,
Karitas, ZPM,
socialnega skrbstva in predlagale
smo: Z zbranimi sredstvi dobrodelne
ulične razstave bomo pomagali:

1.
Štiričlanski družini, ki se preživlja
z nizko pokojnino in socialno
pomočjo. Dva otroka sta otroka s
posebnimi potrebami in potrebujeta
več pozornosti in skrbi kot običajni
otroci. Družini je grozila tudi
deložacija. Bolna mama obupuje pod
pritiski pomanjkanja, otroka pa težko
razumeta, da nimajo. Svoja otroka ima
zelo rada in zelo lepo skrbi zanju, tiha
in mirna ne pokaže, da je pod stalnim
pritiskom in duševno obremenitvijo.
V humanitarnih organizacijah družini
že dalj časa pomagajo, vendar pa ta
pomoč ne zadošča.

Mladi, komaj devetnajstletni bodoči
mamici. Obkrožena je z ljudmi, od
katerih ne more pričakovati ne
materialne niti moralne pomoči.
Deklica je živela v družini , ki je bila
popolnoma nespodbudna za njen
razvoj. V družini je bilo šest otrok,
deklica je bila najstarejša in je
velikokrat morala biti mama svojim
bratcem in sestrici. Pred časom so
vsi otroci odšli v rejniške družine. Ves
čustveni pretres, ki ga je doživljala

3.
Šestčlanski družini. Štirje otroci
potrebujejo več, kot so jim starši
sposobni nuditi. Oče je sicer
zaposlen, vendar so zaradi minulega
nesrečnega dogodka dolžni večino
plače dajati zavarovalnici. Tako letos
nimajo denarja za osnovne stroške in
so bili kar nekaj časa brez elektrike .
Zdaj jim grozi že druga deložacija. Ko
bo družina poplačala minule dolgove,
verjamemo, da bo lahko zaživela
kolikor toliko materialno normalno
življenje. Do tedaj pa potrebujejo
pomoč za poplačilo osnovnih
sprotnih stroškov. Poskušajmo družini
pomagati prebroditi ta krizni čas!

8. november 2012
kot otrok, ji je verjetno spodbudil tudi
hudo bolezen, ki jo je doletela pri
14-ih letih. K sreči se je ta bolezen
umirila, vendar pa brez pomoči s
svojim otrokom ne bo mogla zaživeti
življenja vesele mlade mamice. V
humanitarnih organizacijah so se
zavezali in ji tudi obljubili, da ji bodo
stali ob strani, poskušali pridobiti
manjše stanovanje, čim dlje stran od
okolja , ki zanjo ni spodbudno.

Oddali smo vlogo za dovoljenje
uporabe pločnikov in prijavo na
policijo.

14. november 2012
Na seji učiteljskega zbora smo
postregli z »novicami« projekta,
z navodili za delo, s podatki o
nadaljnjem poteku aktivnosti in
obljubili simulacijo postavitve vrvi ter
napovedali natančna pisna navodila.

Koledar prireditev

16. november 2012
Izdelan in poslan je bil letak z vabilom
na zaključne prireditve. (na levi)

17. november 2012

29. november: ob 17.00
Modna revija s Sabino Remar in Simono Lampe
v telovadnici Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje.

1. december: od 9.30 do 10.30
največja dobrodelna ulična razstava RUTE, ŠALI
od Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje do Delavskega doma Trbovlje(DDT)

ob 11.00

Natisnili so nam etikete za naše RUTE
(nekaj čez 4000 komadov). Vsem so
bile zelo všeč in smo takoj poskusili,
kako jih prilepimo na rute različnih
materialov. Bili smo zelo zadovoljni.
Etikete smo morali naročiti še dvakrat,
saj je število zbranih rut preseglo tudi
najbolj optimistične napovedi.

okrogla miza RUTE (vodi : Nasta Doberlet-Bučalič) v DD Trbovlje

od 11.00 do 12.00
predstavitev projekta RUTE pred DD Trbovlje in v avli DD Trbovlje

od 11.00 do 12.30
MINI Miklavžev sejem pred DDT ali v avli DDT (prodaja izdelkov
ustvarjenih iz poškodovanih rut, …)

od 17.00 do 18.00
prodaja rut se nadaljuje v avli DDT

ob 18.00
koncert (in še kaj) pevskega zbora Gimnazije in ekonomske srednje šole
Trbovlje (vstopnina: RUTA, ŠAL z dobrodelne razstave)v gledališki dvorani DDT.
Na tej prireditvi bo tudi licitacija »posebnih« rut.

18. november 2012
Vsi učitelji smo dobili navodila,
usmeritve:
Ta teden (čim prej) vsi učitelji vpišemo
svojo prisotnost in označimo, če bomo
s seboj pripeljali tudi pomočnika.
Razredniki
naredimo
natančne
sezname, o kakršnih smo govorili
na sredinem sestanku. Ravnateljica
potem razporedi učitelje in dijake na
vseh 28 mest.
Na »Google Map« (pripravi Marko
Lapuh) dobi vsak učitelj svoj položaj,
enako tudi dijaki, ki pridejo na
določeno mesto (ne vsi pred šolo).
Učitelji se zberemo v šoli ob 8.00

in dobimo še zadnja navodila in
morebitne pomočnike (če jih ne
zagotovimo sami. Prosim, naj ima
vsak učitelj s sabo ščipalke za perilo,
s katerimi se da lepo pritrditi rute
in šale na vrvi, in škarje ali rezilo,
če bi bilo vrv potrebno prerezati.
Razredniki naj naročijo dijakom, da
imajo tudi oni vsaj nekaj ščipalk s
seboj. Po razstavi boste lahko vse
ščipalke pospravili.
Potem se odpravimo na svoje »točke«.
Nekateri (blizu šole) odnesejo škatlo
z rutami, ostali pa na svojem mestu
počakajo, da kombi pripelje škatlo,
vrv, vrečke za denar. Vsak učitelj
skrbi za 50 m vrvi in 13 dijakov naše
šole (nekateri dijaki bodo imeli še
pomočnike). Teh 13 dijakov vsak
učitelj razporedi, da držijo 50 m
vrvi. Učitelji in dijaki, ki držijo vrvi, z
navdušenjem spodbujajo »prodajo«
med mimoidočimi. Dijaki se zberejo
na določenih mestih ob 9.00,
postavitev pa naj bi stala od 9.30 do
10.30, ko učitelj pobere preostanek
rut, jih zloži v škatlo, pobere vrečke
z denarjem in vse skupaj spravi do
DDT (počaka kombi za škatle) in
odda vrečke z denarjem Ireni KovačGregorčič. Dijaki imajo potem naprej
različne zadolžitve. Tisti, ki posebnih
zadolžitev nimajo, gredo pred
Delavski dom, spodbujajo še prodajo
na MINI Miklavževem sejmu.

Ob 11.00 je v DDT okrogla miza na
temo RUTE
Od 11.00 do 12.30 bodo dijaki
predstavljali na stojnicah ali na
panojih svoje projektno delo RUTE
Od 11.00 do 12.30 bo potekal tudi
MINI Miklavžev sejem pred DDT
(prodaja izdelkov iz poškodovanih rut
in ostala ponudba)
Od 17.00 do 18.00 se nadaljuje
prodaja rut (vstopnice za večerno
prireditev)
0b 18.00 do cca 19.30 prireditev v
gledališki dvorani

V ponedeljek, 19. novembra, bomo
5. učno uro naredili simulacijo
postavitve dela razstave z dijaki
četrtih gimnazijskih oddelkov. Če ste
to uro prosti, se nam pridružite.

19. november 2012
S četrtošolci smo v telovadnici
izpeljali simulacijo postavitve vrvi z
rutami – navzoči so bili vsi učitelji,
ki so imeli takrat prosto uro. V sredo
smo simulacijo ponovili s prvošolci in
drugimi učitelji, kasneje v tem tednu
pa so učitelji ŠVZ naredili simulacije
z vsemi drugimi dijaki.

21. november 2012
Naši dijaki - Črt Dragar, Neja Berger,
Kristina Rožanc, Peter Adamič - so
bili gostje v oddaji Gymnasium
na Radio SLO1. Tema oddaje je
bila dobrodelnost. Med drugim so
govorili tudi o našem projektu RUTE
in doživeli zelo pozitiven odziv
poslušalcev in voditeljice oddaje.
To popoldne smo mnogi namenili
ustvarjalni delavnici »Kaj narediti s
strganimi, poškodovanimi rutami?« in

22. november 2012
lepljenju etiket na zbrane rute.

Ta delavnica je bila najbolj
obiskana delavnica v zadnjih
dvajsetih letih na naši šoli.
Udeležilo se je je 15 učiteljev in več
kot 30 dijakov. Pridružile so se tudi
mame treh naših dijakov. Nastali
so lepi izdelki iz poškodovanih
rut – pokazali smo super primere
reciklaže. Vse (do tega dne zbrane
rute) smo opremili z etiketami,
rute smo tudi fotografirali.

26. november 2012
Ravnateljica je izdelala in objavila
seznam učiteljev in dijakov in njihovo
razporeditev na največji ulični
razstavi (seznam pomočnikov je bil
pripravljen, a dokončan šele v noči na
1. december).
»Pripravljalci, ustvarjalci« modne
revije RUTE smo se sestali z našo
bivšo dijakinjo, sedaj pa znano
manekenko Sabino Remar, in z
oblikovalko Simono Lampe (tudi
bivšo dijakinjo naše šole) in s frizerko
(frizerski studio DeLuks). Naredili smo
načrt za četrtkov modni dogodek v
šolski telovadnici. Veselili smo se, da
nam bodo pomagali strokovnjaki.

28. november 2012
Dobili smo podrobna navodila za
»veliki dan«:

NAVODILA učiteljem ZA SOBOTO,
1.12.2012
V predalčke boste dobili:
-

-

številko svoje pozicije na naši trasi
(trasa je v spletni učilnici pod
Dejavnosti – RUTE, razdeljena na pet
delov);(mogoče slikca enega dela
trase)
dobili boste seznam dijakov, za
katere ste zadolženi (v soboto
preverite navzočnost);

-

-

razredniki boste dobili tudi sezname
dijakov svojega oddelka in njihove
pozicije.
Če kdo ne prepozna lokacije
svojega položaja, lahko pomagamo
Trboveljčani z dodatnimi pojasnili.

Razredniki, prosim, seznanite dijake
z njihovim položajem na trasi in
kateremu učitelju so dodeljeni. Dijaki
pridejo na določeno mesto ob 9.00
(ne hodijo vsi pred šolo). Prosim, da
jih še enkrat opozorite, da s seboj
prinesejo nekaj ščipalk za perilo.
Vsi učitelji pa se v soboto ob 8.00
dobimo v šoli. V šoli bomo dobili
vrečke za dobrodelne prispevke, vrv in
barvne nalepke. Večje število ščipalk
in škarje (če bi slučajno kje morali
prerezati vrv) prinesemo sami. V šoli
bomo dobili tudi pomočnike (tisti, ki
imate svoje, pa vas lahko počakajo na
vaši poziciji). Ker pomočnike še vedno
privabljamo, bo dokončni razpored
znan šele v petek. Škatle z rutami
bomo nekateri odnesli sami (bližnje
pozicije), ostalim jih pripelje kombi.
Vsi učitelji bomo na svojih položajih
ob 9.00, kjer preverimo seznam z
dijaki. Učitelji skrbimo za hitro in lepo
postavitev, za učinkovito prodajo in za
tri vrečke, kamor dajejo dobrodelne
prispevke.
Ob cca 10.30 poberemo preostanek
rut in šalov in jih zložimo v škatle

(pobere jih kombi – razen tisti, ki ste
blizu DDT in jih lahko kar odnesete).
Vrečke z denarjem vsi odnesemo
do DDT, kjer jih predamo Ireni
Kovač-Gregorčič. Dijaki gredo k DDT,
nekateri (navodila bo dala Nasta)
se udeležijo okrogle mize, nekateri
imajo zadolžitve pri pevskem zboru,
nekateri na
MINi sejmu ali na
predstavitvah projekta pred DDT.
Tisti dijaki, ki nimajo posebnih
zadolžitev, gredo vseeno k DDT
in tam spodbujajo dogajanje.
Tudi učitelji, ki nimate po razstavi
posebnih zadolžitev, pred DDT
spodbujate aktivnosti, se morda
udeležite okrogle mize, pomagate
pri prodaji na sejmu (preostanek rut
naj bi se potem prodajal še pred
DDT). Za prodajo pred DDT na MINi
Miklavževem sejmu sta zadolženi
Gabi in dijaška skupnost.
Okrog 12.30 bo najbrž zaključeno
dopoldansko dogajanje. Popoldne
bomo od 17.00 do 18.00 v avli DDT
prodajali rute in šale (zadolženi MŠM
in IKG), saj so vstopnica za prireditev
ob 18.00. Na to prireditev smo
vabljeni vsi.

26. - 29. november 2012
Intenzivno smo urejali škatle z rutami
in šali in etiketirali dodatno zbrane
rute in šale.

29. november 2012
Navdušila nas je modna revija RUTE
v šolski telovadnici – to je bil lep in
učinkovit uvod v zaključek celotnega
projekta. (fotografije in več o modni reviji
na naslednji strani)

30. november 2012
Do 12.00 tega dne so v učnem
podjetju evidentirali 5340 rut in
šalov.
Po 12.00, v soboto in še naslednji
teden pa smo zbrali še več kot 300
rut. Zraven pa lahko prištejemo še
okrog 250 poškodovanih rut, ki so
bile izločene že pred evidentiranjem.
Najuspešnejši:
Razred

Število rut

4. C

586

2. E

549

2. A

438

Ostali

4067

OD SEPTEMBRA SKUPNO

5640

poškodovane rute

250

*Novembrska lestvica zbranih rut in šalov

V DDT smo postavili panoje in na
njih predstavili, kaj vse smo počeli
pri pouku na temo RUTE. Razstavili
smo tudi nekaj izdelkov z likovnega
natečaja.

MODNA REVIJA
29. november 2012

November se je začel z velikim
pričakovanjem, saj je bila pred nami prva
izmed mnogih dejavnosti, povezanih s
projektom RUTE. Nekaj mesecev prej,
ko so se rute že nabirale v knjižnici
naše šole, sva z Danijelo zbirale ideje za
različno uporabo rut. Iz predlogov, ki so
jih napisali dijaki, sva izbrali šestdeset
zelo zanimivih in raznolikih načinov
uporabe. Rute se največkrat uporabljajo
kot modni dodatek pri ženskah, velikokrat
pa tudi pri moških. Poznamo veliko več
kot petdeset načinov zavezovanja rut
okoli vratu in glave, velikokrat pa se
uporabljajo kot poletne majice, obleke
ali pasovi. Rute se uporabljajo tudi v
zdravstvene namene, kot na primer povoji
za noge, roke, glavo in ostale dele telesa,
priljubljene pa so tudi pri okraševanju
sobe, pohištva ali božične jelke.   Nekaj
dni pred 1. decembrom sva organizirali
modno revijo. Tako sva nekaj zbranih
načinov prikazali s pomočjo modelov dijakinje naše šole. V prvem delu modne
revije sva pripravili dogodke na temo
Kje in kako lahko uporabljamo rute, v
drugem, modnem delu, pa so se dijakinje
sprehodile po modni pisti s pomočjo
manekenke Sabine Remar. Oblečene so
bile v kreacije modne oblikovalke Simone
Lampe. Celotni projekt, skupaj z modno
revijo, je bil zelo uspešen in zanimiv. Zelo
sva veseli, da sva ga lahko soustvarjali.   
Maruša Zmrzlak, Danijela Blagojević

RUTE dobrodelnosti

R

ute … Vse okrog nas, vsak dan z nami, med nami in ob nas. Lahko nam
predstavljajo le modni dodatek, lahko kaj več, ali pa so v današnjih časih (na
žalost) statusni simbol. Vse nam pove že to, da eni lahko storijo marsikaj, a
so neetični in brezobzirni, medtem ko drugi ne morejo, pa so vseeno srčni, bojeviti
in požrtvovalni.

RUTE SKOZI ZGODOVINO (povzetek)

R

uta je kos blaga, ki se nosi okrog vratu, na glavi ali okoli pasu, da bi nam
bilo topleje, ker z njo skrbimo za čistočo, nošenje pa nam lahko narekujeta
moda ali vera. Rute so različnih barv in vzorcev. Že tisoč let jih nosijo
ženske in moški na vseh kontinentih iz različnih razlogov. Egipčanska kraljica
Nefretiti je nosila svileno ruto, ki je v Egiptu predstavljala statusni simbol. Kitajski
vojaki so z nošenjem rut pokazali, kakšna je njihova naloga v vojski in kateri čin
imajo. Rimljani so jih uporabljali za brisanje potu. Francoski kralj Louis XIV. je bil
nad rutami tako navdušen, da je na dvoru zaposlil delavca, ki je skrbel zanje. Tudi
slovenska narodna noša ne bi bila popolna brez rut (peče, avbe). Za muslimane pa
je ruta verskega pomena. Ženska si z njo zakrije lase in ramena, tako da je viden
le obraz. Skozi zgodovino se je pomen rute spreminjal, še danes pa je pomemben
modni dodatek žensk in tudi moških.
							

					

Elvedina Mujkić in Nina Cestnik,
mentorica Dragica Babič

Žalostno je, da na svetu obstajajo takšne razlike in s tem tudi vsakodnevna
žalost tega sveta. Na eni strani so že omenjeni bogati ljudje, ki si lahko privoščijo
vse (ne le v materialnem smislu), tudi rute, kar je za njih le majhen delček stroškov,
praktično nič. Ti ljudje so izredno vzvišeni in brezobzirni. Tudi ko beseda nanese
na dobrodelnost, skupno dobro ali pa skupno korist, ostanejo tiho in se po vseh
neetičnih pravilih igre obrnejo drugam, kot da se ni nič zgodilo. Na drugi strani pa
opazimo povsem drugačno sliko: revne ljudi, ki si le s težavo privoščijo kakšno ruto,
kvečjemu predpasnik. A so v nasprotju z zgoraj omenjenimi bogataši veliko bolj
srčni, delavni, domoljubni ter tudi dobrodelni, pa čeprav komaj premorejo kaj, kar
bi lahko darovali. Skrajno žalostno pa se mi zdi, da tisti, ki imajo, nočejo pomagati,
tisti, ki pa praktično ne morejo, saj imajo komaj za predpasnik, s katerim bodo
ugajali bogatim in jim prinašali denar, pa se trudijo in pomagajo po najboljših
močeh.
Ob zaključku pa se mi zdi potrebno izpostaviti to, da prava dobrodelnost ni tista,
ko nekaj pač damo, ker dajo ostali. Ne! Prava je tista, ko začutimo, da nekaj lahko
damo, pa čeprav imamo sami komaj za predpasnik, kaj šele za ruto …
Črt Dragar, 3. b

POVZETEK IZOBRAŽEVALNEGA
DELA PROJEKTA
Projekt RUTE je bil že ob predstavitvi
ideje zasnovan dvotirno: dobrodelno
in izobraževalno. Izobraževalni del je
potekal v okviru rednih ur pouka pri
šolskih predmetih (SLO, MAT, ANG, NEM,
FRA, GEO, KEM, ŠVZ, ekonomski predmeti).
Pred začetkom izobraževalnega dela smo
v projektni skupini RUTE pripravili model
urne priprave, da bi ob izdaji biltena lažje
napisali primer kulikularne priprave.
Ob zaključku pa smo zbrali mnenja in
vtise učiteljev ter dijakov: vsi so svoja
pričakovanja izpolnili in bili z izpeljanimi
aktivnostmi zadovoljni. Najbolj kritični so
navedli, da bi bili lahko izdelki tudi boljši.
Vse pa je prevzelo pozitivno timsko delo.
Aktivnosti, izpeljane pri teh urah, smo
predstavili na panojih v avli DDT, ko smo
imeli zaključno dobrodelno prireditev.
pripravila Katarina Bola Zupančič

Ustvarjalnost je pomembna podjetniška
veščina, zato jo začnejo dijaki
ekonomskega tehnika poudarjati in
razvijati že v 1. letniku in nato nadaljujejo
pri različnih strokovnih modulih v
višjih letnikih. Tako so se preizkusili
tudi pri projektu RUTE. Prav vsi dijaki
tega programa so spoznali metodo
skupinskega dela, ki je namenjena
predvsem zbiranju številnih idej s

pomočjo možganske nevihte. V vseh
razredih so bile izvedene aktivnost,
katerih cilj je bil zbrati čim večje število
idej za različne načine uporabe rut.
Dijaki so morali biti pri tem izvirni in
domiselni. Skupaj so zbrali 63 različnih
idej, ob katerih so se spomnili preteklosti,
filmov, otroških dni, sveta mode …
Projektno delo so dijaki izkoristili
za izdelavo letakov za oglaševanje
dobrodelne akcije in vabil za revijo rut.
Nekateri njihovi izdelki so bili objavljeni
na šolski spletni strani, ni se jih dalo
zgrešiti po šolskih hodnikih, odpravili
pa so se tudi na teren in poskrbeli za
reklamo na javnih mestih.

Pri trženjskem spletu (4P) so dijaki
načrtovali izdelek, ceno, prodajno pot
in promocijo ter pri tem preizkušali
različne metode dela: delali so v
skupinah, združevali znanje in ideje
ter zapisovali predloge, kako bi lahko
potekala akcija prodaje rut. Ob koncu
projekta so preverili, kako so se dejanske
aktivnosti izvajale in v kolikšni meri so se
razlikovale od dijaških predlogov.
Dijaki 3. e pa so v projektu RUTE
sodelovali tudi tako, da so vodili evidenco
zbranih rut po posameznih donatorjih.
Vsak četrtek so dijaki in delavci šole
v učilnico učnega podjetja prinašali

zbrane rute. Dijakinje, ki so zaposlene
v oddelku tajništva, so jih sprejele,
preštele in vpisale v evidenco, na koncu
vsakega meseca pa so naredile analizo
po donatorjih in pripravile obvestilo, ki
se je nato objavilo na oglasni deski, na
spletnih straneh šole in na Gobec News.
Učenje strpnosti do idej drugih, nova
znanja, zabava in timski duh – vse to je
povezovalo dijake srednje ekonomske
šole pri projektu RUTE.
pripravila Zvezdana Lamovšek
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Postavili smo največjo ulično razstavo rut in šalov in doživeli izjemen odziv vseh –
dijakov, učiteljev, pomočnikov, bivših in bodočih dijakov, študentov, staršev, Trboveljčanov,
mnogih obiskovalcev in kupcev. Tudi s prodajo na Mini Miklavževem sejmu smo bili
uspešni. Navdušili smo tudi z okroglo mizo, ki jo je pripravila Nasta Doberlet Bučalič,
in z večerno zaključno prireditvijo v gledališki dvorani DDT, ki jo je pripravila Maruša
Stoklasa-Drečnik. Zborovodja Blaž Rojko je izvrstno pripravil šolski pevski zbor. Bučno
smo zaploskali tudi vsem drugim pevskim nastopom in se razgreli ob uspešni licitaciji
rut in šalov.

Okrogla miza: Vloga in pomen rut v različnih kulturah in subkulturah
Ena izmed dejavnosti v okviru projekta Rute je bila tudi okrogla miza, na kateri smo
z gostjami spregovorile o zgodovinskem in razvojnem vidiku pomena rut, povezale
pomen rute z vero in predstavile rute kot modni dodatek. Naše gostje so bile: ga. Ela
Porić (predstavnica islamske skupnosti v Sloveniji in kulturno-izobraževalnega zavoda
AVERROES, ki je tudi darovala ruto za večerno licitacijo), ga. Sonja Sivko (solastnica
trgovine Sivko-Cestnik d. o. o.), dijakinji tretjega letnika gimnazijskega programa Nina
Cestnik in Elvedina Mujkić (avtorici seminarske naloge Zgodovina rut). Vsebinsko
obogatitev je dodala tudi dijakinja drugega letnika Neja Berger, ki je posnela intervju z
nosilko projekta RUTE Majdo Škrinar Majdič.
zapisala: Nasta Doberlet-Bučalič

“Tako je tudi zaključna prireditev prinesla prijetno toplino
in pozitiven občutek, da še znamo prisluhniti in pomagati
ljudem, ki nas potrebujejo.”

Več kot uspešna prodajno-ulična razstava rut je bila za nami. Po 11. uri se je dogajanje
preselilo pred in v DDT: Mini Miklavžev sejem, okrogla miza, predstavitev projektov, izdelkov
… Ob 18. uri pa je bil na vrsti še zaključek celotnega projekta RUTE – glasbena prireditev
z dražbo izbranih rut. Voditelja Neja Berger in Peter Adamič sta pod mentorstvom Maruše
Stoklasa Drečnik več kot uspešno vodila in predstavljala nastopajoče: Pevski zbor GESŠT,
Vokalna skupina Uosm, mlajša in starejša glasbena skupina Roka Hvale, solistki Maruša
in Kim. Popolno vzdušje pa je doseglo svoj vrhunec z dražbo rut, kjer so obiskovalci
prireditve z draženjem in z nakupom znova pokazali, da jim dobrodelnost in pomoč nista
tuji. Tako je tudi zaključna prireditev prinesla prijetno toplino in pozitiven občutek, da še
znamo prisluhniti in pomagati ljudem, ki nas potrebujejo. In iz dobre spomladanske ideje
mentorice Majde Škrinar Majdič narediti zimske praznike še čarobnejše …
pripravila Maruša Stoklasa Drečnik

DECEMBER 2012
3. december 2012
Ravnateljica je poslala okrožnico:V
Zasavju živimo dobri ljudje. To smo v
soboto, 1. 12. 2012, dokazali na GESŠ
Trbovlje. Dopoldanska razstava rut se je,
kljub bojazni nekaterih, izkazala za več
kot uspešno. Res, da nismo prodali vseh
rut, a izkupiček je čudovit. Samo z rutami
je bilo dopoldan zbranih več kot 7400
EUR, na Mini Miklavževem sejmu pa več
kot 700 EUR.
Tudi zvečer smo bili uspešni. Pevci so
nam pripravili čudovit koncert, med
katerim se je izvedla tudi licitacija
rut, ki so jih prispevala predstavništva
nekaterih evropskih držav. Na licitaciji
smo zbrali 490 EUR, z večerno prodajo rut
skoraj 600 EUR, s prodajo drugih izdelkov
pa več kot 100 EUR. Skupaj smo torej
samo z rutami zbrali 8493 EUR, z Mini
Miklavževim sejmom 877,70 EUR. Skupaj
smo torej zbrali 9370,70 EUR.
Da, tudi to je GESŠ Trbovlje! Hvala
profesorici Majdi Škrinar Majdič za
idejo, dobro voljo in vso energijo, ki
jo je prenesla na ostale. Hvala vsem
zaposlenim in dijakom na GESŠ Trbovlje.
Hvala vsem, ki ste darovali rute, in
hvala vsem, ki ste darovali prispevke
in pomagali, da prekosimo sami sebe.
Če še kdo dvomi, da na GESŠ Trbovlje
učimo in vzgajamo z zgledom, naj se nam
prihodnje leto pridruži.

Posebno pohvalo izrekam dijakinji Dini
Mujkić, ki je organizirala akcijo zbiranja
oblačil in drugih pripomočkov, ki jih
bo naša prejemnica pomoči, bodoča
mamica, lahko uporabila. Dina, odlično
opravljeno!
Upamo, da vas bodo rute prijetno grele in
da jih boste z veseljem nosili kot modni
dodatek. Še najbolj pa nas bo v mrzlih
dneh grela misel, da smo pomagali tistim,
ki so pomoči najbolj potrebni.
Ravnateljica Jelena Keršnik

4. december 2012
Ob
prisotnosti
dveh
dijakov,
ravnateljice in voditeljice projekta
RUTE smo izročili denar (8.493
€) organizaciji RK Trbovlje za tri
trboveljske družine. Na sestanku
predstavnikov oddelčnih skupnosti
sem (MŠM) vse seznanila z uspehom
projekta, finančnim izkupičkom in
se zahvalila dijakom za njihovo
angažiranost.

4.-19. december 2012
Ob pomoči gospe Barbare Žgajner
Tavš smo urejali vse formalnosti
obiska v DZ in (zelo zamudno) z MOL
pridobivali dovoljenje za postavitev
razstave na ulicah Ljubljane. Na šoli
pa smo vse rute sortirali po barvah,
jih zložili v škatle in pripravili za
obisk prestolnice.

RUTE smo predstavili v DZ in napeli vrv ter postavili razstavo na Hribarjevem nabrežju
ob Ljubljanici. V DZ smo bili zelo lepo sprejeti in prisotni poslanci so se izkazali z
»nakupom« rut. Malo manj so nas navdušili Ljubljančani, saj niso pokazali tolikšnega
zanimanja za naše RUTE, kot smo pričakovali. Vseeno smo bili z dnevnim izkupičkom
1300 € zadovoljni.
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21., 22. december 2012
Rute in šale smo prodajali na
praznični stojnici v Trbovljah. Kljub
mrazu smo vztrajali in uživali v
»prodaji« . Dijaki so prešteli darovan
denar in bili zadovoljni s 337,51 €.

JANUAR 2012
Zbiranje rut in vse druge aktivnosti
našega projekta RUTE so potekale od
septembra do decembra 2012.
Skupaj smo z rutami in s šali zbrali
10871,50 €.
9793 € smo dali v dobrodelne
namene družinam, ki so bile potrebne
pomoči, s 100 € smo se pridružili tudi
dobrodelni akciji Občine Trbovlje,
ostalo smo dali v šolski sklad GESŠT.
Kar nekaj škatel toplih šalov in rut smo
podarili ljubljanskim brezdomcem
(predajo smo izpeljali, ko smo bili z
RUTAMI v Ljubljani) in trboveljski
organizaciji RK.

23. december 2012
Rute in šale smo pripeli na vrvi tudi
na Božičnem sejmu v Zagorju. Veselili
smo se pohval obiskovalcev in zbranih
dobrodelnih prispevkov: 341,01 € +
400 € (donatorska pogodba Občine
Zagorje).

24. in 29. december 2012
Predali smo denarno pomoč družinam,
prizadetim v zadnjih poplavah
(1300 €).

Še vedno pa nam je ostalo okrog 2000
rut in šalov, ki jih želimo spremeniti v
uporabne izdelke. Nadaljevali bomo z
aktivnostmi za koristno uporabo teh
izdelkov.

SAMOEVALVACIJA PROJEKTA RUTE
Cilji

Kazalniki

Da bi zbrali čim več denarja za pomoč ljudem v stiski in da bi bili vsi dijaki aktivno
vključeni v dobrodelnost.
Da dijaki tudi med poukom in ob njem
spoznajo veliko novega o rutah (povezovanje različnih učnih vsebin in novih spoznanj).
-

motiviranost za zbiranje in ostale
aktivnosti
število zbranih rut
udeležba na aktivnostih
višina zbranih denarnih prispevkov
število ur in vključenih oddelkov v
aktivnosti pri pouku
kvaliteta izdelkov pri izobraževalnem
delu
zadovoljstvo vseh deležnikov

MOTIVIRANOST

O

d 1. septembra 2012 do 1. decembra 2012 je motiviranost dijakov za
zbiranje rut strmo rastla iz tedna v teden. To potrjujejo evidence, ki kažejo,
da so se v zbiranje vključili VSI oddelki, nekateri zelo vneto (evidenco so
strogo vodili v učnem podjetju in je shranjena). Najuspešnejši oddelki pri zbiranju
4. c 586, 2. e 549 in 2. a 438 (skupaj 1573 rut in šalov) so prispevali 26 % vseh
zbranih izdelkov. V nekaj oddelkih smo preverili, koliko dijakov je aktivno zbiralo
rute. Rezultat je od 80 % do 92 %. Izjemen je bil tudi odziv na FB – všečkanje,
zapisi podpore in lepih misli, posredovanje vabil, spodbujanje akcije. Tudi pri
aktivnostih pri in ob pouku so dijaki zavzeto delali in se sami javljali za naloge
(seminarska naloga, kratke raziskave, zbiranje podatkov, eseji na temo rut).

ŠTEVILO ZBRANIH RUT

Š

tevilo 6000 zbranih rut in šalov je preseglo tudi najbolj optimistična
pričakovanja. Zagotovo je to logična posledica zgornjega zapisa, saj so
motivirani dijaki aktivirali starše, sorodnike, prijatelje, prav tako smo se

izkazali učitelji in drugi zaposleni, medijska podpora pa je tudi pripomogla k
uspešnemu zbiranju rut in šalov zunanjih udeležencev.

Udeležba na aktivnostIH

K

udeležbi na aktivnostih štejemo: urejanje in pakiranje rut, etiketiranje,
modna revija, aktivnosti 1. decembra 2012 in RUTE v prestolnici, RUTE na
prazničnih stojnicah v Trbovljah in Zagorju, oglaševanje.

Udeležba je bila razveseljiva. Dijaki so aktivno sodelovali pri pripravi oglaševanja
in samem oglaševanju (reklamni letaki). Posebno prijetno vzdušje je bilo na
delovnem popoldnevu, ko smo iz poškodovanih rut ustvarjali uporabne izdelke
(5 učiteljic in tri mame in 1 sorodnica) , v učilnici pa etiketirali rute in šale (32
dijakov, 10 učiteljev). Prvega decembra so manjkali le dijaki, ki so imeli vnaprej
dogovorjene druge obveznosti. Aktivno prisotni so bili tudi vsi učitelji. Število
obiskovalcev je preseglo pričakovanja - na modni reviji, na ulični razstavi, okrogli
mizi in na večerni prireditvi v DDT. Za prodajo v Ljubljani in na stojnicah v Trbovljah
in Zagorju smo hitro dobili dovolj prostovoljcev.

Višina zbranih denarnih prispevkov

V

išina zbranih denarnih sredstev je presegla tudi najbolj optimistične
napovedi, saj smo začetno napoved vodje projektne skupine RUTE od 5000
€ do 10000 € , ki se je večini zdela nerealna, presegli. Skupaj smo z RUTAMI
zbrali 10871,5 €.

Zadovoljstvo vseh deležnikov

P

ohvalo projektu so izrazili vsi: učitelji, dijaki, starši, javnost. Pisno sta nas
pohvalila tudi župan Trbovelj Vili Treven in župan Zagorja Matjaž Švagan.
Dobivali smo ustne in pisne pohvale, zapise na FB in elektronska sporočila.
Projekt nas je na zelo učinkovit način povezal in dokazali smo, da res skupaj
zmoremo marsikaj.

Št. ur in vkljucenih oddelkov

v aktivnosti pri pouku in ob pouku

Pri pouku smo se v projekt RUTE vključili v 58-ih urah, opravljene pa so bile
tudi številne ure za domače delo, priprava seminarske naloge, eseji kot domače
naloge, priprava gradiva za plakate ...Vključena je bila večina oddelkov.

Cilje smo realizirali. Projekt in njegovi učinki so presegli
pričakovanja. Delovali smo izjemno povezano, zagnano in
z veliko dobre volje. Mislim, da se je spet izkazalo, da »če
hočeš, koga vneti, moraš sam goreti«. Veliko nas je »gorelo«
in zato smo mnoge pošteno »vneli«.
Zapisala Majda Škrinar-Majdič, vodja projekta RUTE
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