
Informativni dan 
 

V petek, 13. 2., in soboto, 14. 2. 2015,  je na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje potekal informativni 

dan za bodoče srednješolce. V stavbi gimnazije so se informativnega dne udeležili osnovnošolci, ki 

jih zanimata programa gimnazija in ekonomski tehnik.  

Po skupni predstavitvi šole v predavalnici so učenci skupaj s starši odšli na predstavitve 

posameznih programov.  

Učenci, ki bodo šolanje nadaljevali v gimnazijskem programu, so si najprej ogledali predstavitev 

aktiva matematike. Skupaj s profesorji in dijaki so  igrali matematične igre, matematični slalom in 

človek ne jezi se ter uporabljali interaktivno tablo. Nato so se odpravili v kemijsko učilnico, kjer so 

dijaki, ki obiskujejo krožek kemijska eksperimentalnica, prikazali nekaj zelo zanimivih 

eksperimentov.  Aktiv tujih jezikov je podrobneje predstavil sodoben potek pouka – medpredmetne 

povezave med predmeti, avtentičen pristop pri obravnavi književnega dela, timsko delo ter 

mednarodno izmenjavo za dijake, ki izberejo izbirni predmet kultura in civilizacija.  

Učenci, ki jih je zanimal program ekonomski tehnik, so se odpravili v računalniško učilnico, kjer so 

profesorice podrobneje predstavile potek pouka ter raznovrstne aktivnosti, ki jih ta program izvaja: 

tabor v Osilnici, ogledi podjetij in obiski sejmov tako doma kot v tujini, ekskurzije v tujino ... Nato 

so se odpravili v učilnico, kjer so predstavili predmet podjetništvo. Skupaj z dijaki so učenci 

izdelali magnet za na hladilnik. V duhu valentinovega dneva so izdelali štiriperesne deteljice s 

pikapolonicami za srečo ter poleg dodali še lepo misel.  

Po posameznih predstavitvah so si nato vsi ogledali še razstavo o Petru Kozlerju v avli šole. Kratko 

strokovno vodenje po razstavi so pripravili dijaki, saj je bilo lansko  leto v Kočevju poimenovano 

Kozlerjevo leto.  

Sledil je zabavni program, kjer so zaplesali učenci 1.a in šolska maskota Gimko. Temu je sledila  

manjša pogostitev in kratko družabno srečanje,  na katerem so starši in učenci lahko pokramljali  z 

dijaki in s profesorji in tako pridobili še dodatne informacije.  

Zabeležili smo tudi vtise obiskovalcev, ki jih lahko strnemo takole: 

»Šola mi je zelo všeč, dijaki so videti odprti in profesorji prijazni. Najbolj mi je bila všeč 

predstavitev pri kemiji, ker so bili poskusi zelo zanimivi in zabavni.« M. G. 

»Glede na današnji dan sem se odločila , da nadaljujem moje šolanje na vaši gimnaziji. En velik 

plus je njena bližina, saj bom lahko hitro doma, pa tudi šola je lepa in nova.« M. R 

»Izvedel sem vse, kar me je zanimalo, in še več. Všeč mi je, da ima vsak dijak svojo garderobno 

omarico in imate veliko jedilnico. Šola je blizu  postaje in mojega doma. «  R. I 

Utrinke z informativnega dne si lahko ogledate v galeriji 

https://www.gssk.si/index.php/galerija/category/31-solsko-leto-2014-2015. 
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