
 

 

Pozdravljen bodoči dijak, dijakinja! 

 

Si želiš pokukati v naše učilnice in dobiti izkušnjo, kako poteka pouk v srednji šoli?  

To bo mogoče v prihodnjem tednu. Ker pouk za večino učencev v Sloveniji trenutno poteka na 

daljavo (čeprav si srčno želimo, da se čim prej vidimo v živo), te vabimo, da se nam pridružiš na 

kakšni od videokonferenčnih ur.  

Če te zanima program ekonomski tehnik ali predšolska vzgoja, ti bo pri odločanju o udeležbi na 

učni uri v pomoč kratek opis strokovnih predmetov, ki jih najdeš spodaj.  

Prijavni obrazec najdeš na povezavi https://forms.gle/5JJEZ8TCxj28GYuB7. Prosim, da ga izpolniš 

do petka, 29.1.2021. 

Veselimo se srečanja s teboj! 

Erika Zabret, šolska svetovalka 

  

  

https://forms.gle/5JJEZ8TCxj28GYuB7


EKONOMSKI TEHNIK  

POSLOVANJE PODJETIJ: Ker boste lahko nekoč ustanovili lastno podjetje, je dobro najprej spoznati 
zakonitosti poslovanja podjetja. Pri tem predmetu dijaki pridobivajo potrebna znanja za ustanovitev, 
vodenje in poslovno sporazumevanje. 

EKONOMIKA POSLOVANJA: Predmet predstavlja področje računovodstva. V podjetju so za uspešno 
finančno poslovanje potrebne prave informacije ter podatki. V računovodstvu se ukvarjajo s pripravo 
informacij. Na podlagi le - teh, se v podjetju lažje odločajo in zmanjšujejo tveganja za sprejemanje 
nepravilnih odločitev. 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA: 

USTVARJALNO IZRAŽANJE: To je strokovni predmet, s katerim se dijaki predšolske vzgoje srečujejo vsa štiri 

leta izobraževanja. Njegov glavni cilj je razvijanje ustvarjalnosti na glasbenem, jezikovnem, plesnem in 

likovnem področju. Na področju glasbe se dijaki štiri leta učijo igranja na klavir, kitare in kljunaste flavte, 

kasneje pa lahko izberejo tudi Orffov instrumentarij. V drugem in tretjem letniku se glasbenemu področju 

pridruži še ustvarjanje na jezikovnem, plesnem in likovnem področju, ko se seznanijo s teoretičnimi 

izhodišči za ustvarjanje, ki ga kasneje praktično nadgradijo. Znanje pridobivajo pri pouku v razredu, 

posebna izkušnja pa so projektni dnevi v Kranjski Gori, Pliskovici, Logarski dolini in Luciji pri Portorožu. S 

pridobljenim znanjem, lastnimi spretnostmi in talentom povezujejo umetnostna področja in ustvarjajo 

izdelke, ki jih predstavijo kot gledališke predstave, razstave, zbirke besedil in razredne nastope. Vsako leto 

svoje znanje, ustvarjalnost in izdelke predstavijo staršem ter strokovni javnosti, najraje pa razveseljujejo 

otroke z obiski v vrtcih. 

 

ZNAKOVNO SPORAZUMEVANJE Z MALČKI: V okviru tega strokovnega se dijaki naučijo osnovnih kretenj iz 

uradnega znakovnega jezika, ki ga sicer uporabljajo gluhi. Namen tega je, da bi slišeče malčke že od 6 

meseca naprej naučili kretnje, da bi se le-ti lahko začeli prej sporazumevati. Preden otroci začnejo 

govoriti, se morajo govorni organi še razviti, otrok pa nam ima veliko sporočiti že v tem času. Otrok se 

lahko tako že od šestega meseca naprej nauči osnovnih znakov in namesto, da bi jokal ali cepetal z 

nogami, nam lahko pokaže, kaj želi, na primer, da je lačen, žejen, da bi mleko, da bi še. To so osnovne 

kretnje, s katerimi začnemo učenje pri pouku, nato pa tudi veliko pojemo, igramo in se tudi s praktičnimi 

nastopi v vrtcih učimo, kako malčkom približati znakovni jezik. 

 

VARNO IN ZDRAVO OKOLJE: Pri strokovnem modulu varno in zdravo okolje se dijaki učijo, kako v vrtcu 

ustvariti varno in zdravo okolje za optimalen razvoj otroka, kakšna mora biti stavba, prostori in ustrezna 

oprema, prometna varnost, katere so nalezljive bolezni v predšolskem obdobju, kako varovati zdravje 

otrok, sodelavcev in lastno zdravje, kako načrtovati, organizirati in vrednoti lastno delo in še marsikaj. 

 

PROJEKTNO USTVARJANJE: V okviru projektnega ustvarjanja letos pripravljamo pustovanje »na daljavo«, 

lutkovno predstavo, naravoslovni dan, razstavo Disneyevih junakov, pripravljamo zabaven film naših 

»Kekovk« in spoznavamo otroke s posebnimi potrebami. 


