
 

Svet energije, interaktivni multimedijski center GEN 

  

Vsako leto obišče najuspešnejši razred na šoli interaktivni multimedijski center Svet energije v  

Krškem. 

Svet energije je interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem omogoča potovanje v svet  

energije in energetike. Z njim želijo pri mladih spodbuditi zanimanje za naravoslovje in tehnične 

vede. Podaja celovite in strokovno utemeljene informacije o pomenu energije in njene rabe v 

vsakdanjem življenju, o tehnologijah proizvodnje električne energije ter njenih gospodarskih, 

družbenih in okoljskih vidikih. 

Multimedijski center je prikazan v dveh delih. V pritličju se obiskovalci aktivno sprehodijo po 

interaktivni razstavi, ki jim na sodoben način približa energijo in energetiko.  V kletnih prostorih 

vstopimo v »eksperimentalnico«, kjer lahko na različnih interaktivnih eksponatih izvajamo 

eksperimente, povezane z električno energijo, elektrotehniko in magnetizmom. 

 Dijaki so bili najbolj navdušeni nad  eksperimentalnico. V njej so lahko izvajali različne poskuse. 

  

                                                                                                                                Martin Orehek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pozor(!)ni za okolje in zmagovalni  

 

SŠTS je letos drugič zapored sodelovala v Goodyearovi kampanji Pozor(!)ni za okolje, ki je s 

sodelovanjem več kot 16.000 dijakov iz 33 srednjih šol že prerasla v nacionalno 

gibanje za zmanjševanje ogljičnega odtisa.  

Naši dijaki so bili ponovno zelo uspešni in so postali zmagovalci kampanje 2015/2016 za 

“najboljši EKOfilm in vsestransko inovativnost.”  

Okoljske aktivnosti smo predstavili v EKOpraktiku, knjigi, ki ji je vsaka od sedelujočih šol dodala 

svoj list in ki je tako postala vir idej in aktivnosti za zmanjševanje ogljičnega odtisa, hkrati pa 

potrdilo, da je slovenskim dijakom mar za okolje in da so za to tudi pripravljeni kaj storiti. 

EKOpraktik si lahko ogledate na spletni strani projekta Pozorni za okolje. 

Posebno pozornost smo letos posvetili ravnanju z električnimi in elektronskimi odpadki. Učitelji 

tujih jezikov smo sestavili gradivo o ravnanju z OEEO, predvsem o ravnanju z računalniki, 

mobilnimi telefoni, sijalkami in baterijami. Ker je gradivo v angleščini, smo ga obravnavali v 

desetih oddelkih pri pouku tujega jezika, za konec pa smo organizirali še šolsko tekmovanje v 

ravnanju z OEEO, ki se ga je udeležilo 32 dijakov. Zmagal je Uroš Kastelic iz ET 4B oddelka.   

 

 

                  

Zmagovalni EKO-film: http://www.pozornizaokolje.si/                    Podelitev nagrade Pozorni za okolje 2015/2016 

 

http://www.pozornizaokolje.si/
http://www.pozornizaokolje.si/


                   

   Zbiranje EKO obljub na informativnem dnevu šole       Kdo bo zmagovalec tekmovanja v ravnanju z OEEO?       


