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Datum: 19. januar 2021 
 

 
Zadeva: Obvestilo o tehniškem dnevu VIRTUALNICA SREDNJIH ŠOL 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Zaradi neverjetno hitrih sprememb smo se situaciji prilagodili tudi mi in se glede na 
številne izzive, ki smo jim priča okoli nas, odločili, da za učence od 7. do 9. razreda 
izpeljemo tehniški dan z naslovom VIRTUALNICA SREDNJIH ŠOL. 
Tehniški dan bo v torek, 26. januarja 2021, z začetkom ob 7.30. Učenci bodo 
virtualno oz. ON LINE obiskali različne šole iz Posavja in Dolenjske. 
Seznanili se bodo z delom in utripom tistih srednjih šol, za katere se najpogosteje 
odločajo. Bolj podrobne informacije o samih programih in predmetnikih, o utripu šol 
in delovanju dijakov bodo iztočnica za dneve odprtih vrat, ki sledijo v prihajajočih 
tednih. K nam bodo prišle: Gimnazija Brežice, Šolski center Krško-Sevnica, Ekonomska 
in trgovska šola Brežice, Gimnazija Novo mesto, Kmetijska šola Grm in biotehniška 
gimnazija, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola. 
Odločili smo se, da se razredi združijo, (tam kjer sta dva oddelka)  na povezavi oziroma 
v svoji virtualnici, ki jo bodo prejeli v spletni učilnici in preko elektronskega naslova 
dva dni pred izvedbo. Vsak razred začne s svojim razrednikom, nadaljuje s 
predstavitvami in rotacijami le-teh. Sledi klepet z bivšimi dijaki, ki bo pričaral drug 
pogled. 
Za malico in kratke odmore smo poskrbeli, saj vemo, da so videokonference naporne 
tako za otroke kakor tudi  za nas, odrasle. Zaključili bomo ob 12. uri.  
 
Mislimo, da je to posebna priložnost, ko se lahko iz lastnega fotelja, kavča ali sedežne 
garniture približate srednješolskemu svetu in izveste kaj novega o njem. 
 
 

V upanju, da bomo preživeli lep, poučen dan, prežet z dogodivščinami, 
Vas lepo pozdravljamo. 

 

Pripravila: 
Andreja Ninković, Alojz Blažić 
  
         Ravnateljica: 
         dr. Maja Matrić, l.r. 
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