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TEHNIČNI DAN – EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE, 
27.11.2015 

V petek, 27. novembra 2015, bodo imeli učenci 7., 8. in 9. razreda tehniški dan. Obiskali bodo 
Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice. Razredniki, ki so spremljevalci, so naslednji: Tanja Lekić, Drago 
Ivanšek, Maja Matrić in Andreja Ninković. Učenci bodo preživeli čas od 7.45 do 13.00 v Brežicah, 
natančneje od 8.00 – 12.30 v ETrŠ-ju in v Brežicah. 
 

1. ODHOD 

Zbor učencev je pred šolo ob 7.00. 
 ODHOD iz AP Cerklje ob Krki 7.20 
1. skupina: 7.razred (20 otrok) + 8. razred (9 otrok) = 29 otrok 
 ODHOD izpred šole 7.20 (avtobus iz smeri Črešnjice) 
2. skupina: 8. razred (9 otrok) + 9.razred (17 otrok) =26 otrok 

 

2.MALICA, PRIPOMOČKI, KOSILO 

Razredniki določijo učence, ki prevzamejo hrano v razdelilnici in jo odnesejo s sabo. Učenci naj imajo s 
seboj tršo mapo, pisalo, beležko, da si bodo beležili »videno in povedano«. Učne liste, ki jih bodo otroci 
dobili v toku dneva, naj skrbno rešijo. 
Učenci imajo lahko s seboj tudi  hrano od doma (sadje, voda, …), če ne bi mogli zdržati do 13.30 ob 
šolski malici. V ETrŠ-ju bodo poskrbeli še za zdrav prigrizek (čaj, sadje, prigrizek). Kosilo je 
odpovedano. 

PRIPOROČILO: Šolsko malico pojedo, ko prispejo v srednjo šolo. 

3.PRAVILA/BONTON 

Učenci morajo tudi sami skrbeti za svojo varnost: obnašati se morajo v skladu z bontonom in z 
veljavnim šolskim redom. Upoštevati morajo vsa navodila glede varnosti, ki jih izreče vodja poti ali 
učitelj spremljevalec. Sodelovati smejo pri aktivnostih, ki so predvidene v organizaciji dneva. Po mestu 
hodijo v strnjeni skupini, po pločniku, cesto prečkajo po označenem prehodu za pešce. Pravila bontona 
veljajo tudi v ETrŠ-ju in na avtobusu. 

4.DNEVNI RED 

Tehniški dan bo potekal tako: 

 8.00 – 8.45 uvodna predstavitev 

 8.45 - 9.00       učenci OŠ se zberejo v avli ETrŠ Brezice, 

 9.00 - 9.30       pozdrav in kratka predstavitev šole, 

 9.30 - 12.30     predstavitev dejavnosti šole (4 delavnice) in predstavitev delodajalcev, ki 
zaposlujejo delavce s poklici, za katere izobražuje ETrŠ Brežice (6 delavnic).  

Delavnice bodo predvidoma trajale 15 minut, tako da si bodo učenci lahko od 9.30 do 12.30 pridobili 
informacije o vseh programih, za katere izobražuje naša šola, in o nekaterih poklicih oz. delovnih mestih 
v različnih podjetjih, ki delujejo v brežiški občini. 
Glede na to, da nekateri delodajalci še niso potrdili sodelovanja, se lahko zgodi, da bo tudi kakšna 
predstavitev manj. 
 
Cilj tehniškega dne: 

 Učenci spoznavajo življenje srednje šole ETrŠ. Razvijajo sposobnost razumevanja in vrednotenja 
srednješolskega sistema. 
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 Ogledajo si ETrŠ in spoznajo določene delodajalce. 
 Aktivno sodelujejo pri predstavitvi srednješolskih programov in poklicev 
 Spoznajo pomen srednješolskih programov na ETrŠ. 
 Ob novih spoznanjih rešijo učne liste. 

5.ODHOD NAZAJ 

Predvideni prihod nazaj v Cerklje ob Krki je do 13.30 oziroma 14. ure.   

Odhod domov ( na dva avtobusa): 
12.30 izpred AP glavna postaja 
13.45 izpred AP zdravstveni dom 
 

1. skupina odide na avtobus na glavni avtobusni postaji.. 

2.skupina odide skozi center Brežic na postajališče pri zdravstvenem domu. 

6. ZAKLJUČEK 

Učitelji prevzamejo vlogo spremljevalca – na srednji šoli so učenci  razdeljeni v skupine, kjer bodo pod 
okriljem srednješolskih učiteljev.  

Želim (nam) uspešen dan. 

 

Pripravila: Andreja Ninković, spec. 

 

 

Cerklje ob Krki, november 2015 


