Dan odprtih vrat Gimnazije in srednje šole Kočevje
V sredo, 4. 12. 2013, je v prostorih Gimnazije in srednje šole Kočevje potekal dan odprtih
vrat za osnovnošolce, ki bi svoje šolanje želeli nadaljevati na naši šoli. V prvem delu smo
obiskovalce pospremili v predavalnico, kjer jih je nagovorila ravnateljica Gimnazije in
srednje šole Kočevje ga. mag. Marjeta Kamšek. Kasneje so bili povabljeni v učilnice, kjer so
jim profesorji in dijaki predstavili učne predmete. Obiskovalcem so predstavili potek pouka
pri naravoslovnih predmetih (kemija, fizika, biologija), tujih jezikih (angleščina, nemščina,
francoščina), filozofiji, športni vzgoji, strokovnih predmetih za ekonomiste, strokovnih
predmetih za mizarje in obdelovalce lesa. Dijaki so skupaj s profesorji pripravili naravoslovno
delavnico, kjer so izvajali kemijske in fizikalne poskuse. V pritličju stavbe pa so bili
postavljeni različni kotički, kjer so lahko obiskovalci uporabili biološki mikroskop, poskusili
marmelado, ki so jo skuhali dijaki drugega letnika ekonomske šole, pogledali zgodovino
zgradbe in znane Slovence, ki so se v njej šolali ter si ogledali predmete, ki so jih izdelali
dijaki programov mizar in obdelovalec lesa. Za dobro počutje obiskovalcev pa so skrbele
hostese, ki so jih pospremile do učilnic in jih tudi pogostile.
Nekaj obiskovalcev sva tudi pocukala za rokav in jih malo povprašala, kaj jim je bilo na
dnevu odprtih vrat všeč in zakaj so se odločili priti na šolo.

Rebeka Levstik
Kaj ti je bilo v tem odprtem popoldnevu najbolj všeč?
Najbolj mi je bilo všeč to, da je skoraj vsaka učilnica opremljena z interaktivno tablo.
Zakaj si se odločila, da obiščeš Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje?
Že moji vrstniki so mi povedali, da je ta gimnazija precej dobra, pa tudi kar blizu mojega
doma je, živim namreč v Ribnici.

Ana Manca Ruparčič
Kaj ti je bilo v tem odprtem popoldnevu najbolj všeč?
Že ko sem vstopila v avlo šole, me je presenetil lepo okrašen prostor, ko pa smo se udeležili
delavnic, se je moje navdušenje le še povečalo.
Zakaj si se odločila, da obiščeš Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje?
Na to šolo že hodi moja starejša sestra, ki je zelo uspešna in najverjetneje se bom tudi jaz
vpisala na to šolo. Olajševalna okoliščina pri izbiri srednje šole je tudi ta, da je zelo blizu
mojega doma.

Nina Benčina
Kaj ti je bilo v tem odprtem popoldnevu najbolj všeč?
Najbolj navdušena sem bila nad kemijsko delavnico, kjer so profesorica in njeni dijaki iz
kemijskega krožka Čarovniška kemija prikazali nekaj zelo lepih in zanimivih kemijskih
poskusov.
Zakaj si se odločila, da obiščeš in se kasneje se vpišeš na Gimnazijo Kočevje?
Izbirala sem med eno od ljubljanskih gimnazij in kočevsko, odločila pa sem se za kočevsko
zaradi bližine.
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