
C. II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
enkrat od 10.50 do 13.30 bi vam radi pokazali nekaj zanimivih izsekov iz našega vsakodnevnega šolskega utripa
na gimnaziji in ekonomski šoli. Življenje na šoli je lahko kljub 
prijetno, zanimivo, predvsem pa zelo raznoliko.

ODPRLI VAM BOMO VSA VRATA NA ŠOLI, KAMORKOLI BOSTE ŽELELI VSTOPITI, BOSTE DOBRODOŠLI.
PONUJAMO PA VAM SEVEDA TUDI ORGANIZIRAN PROGRAM:

1. Pozdrav ravnatelja

Poudariti želimo razgibane in modernejše  pristope poučevanja, ki jih izvajamo izven pouka in uspešno 
vgrajujemo v učne ure pri pouku tujih jezikov na naši šoli. Seznanili vas bomo z našimi in mednarodnimi projekti. 
Pokazali vam bomo dva najlepša primer

2. Kako se kalijo mladi ekonomisti in

Učno podjetje deluje kot pravo podjetje, 
Delajo s sodobno pisarniško in računalniško
pod mentorstvom Jožice Strmole in Antona Brčana
Naši dijaki del šolanja preživijo tudi v tujini, kjer v okviru 
Predstavili vam bodo svoje izkušnje iz Nemčije
tudi naše raziskovalne naloge s področj

3.

Pripravili vam bomo zanimiv skeč v slengu

Trontelj), nemščini (Marija Majzelj Oven

Šport za zdravje  (Dragica Eržen), Stari Rim 

Pokazali vam bomo zanimive odlomke, glasbo, sem ter tja film
(Mojca Saje Kušar), pri angleščini (Maja Zajc Kalar), pri 
Pogačar) ... Zanimivo bo! 

To je naslov zanimive delavnice pri slovenščini 
še z druge plati … 

7. Naravoslovje je lahko prav zanimivo, sploh ni težko

FIZIKA: Pridružite se dijakom 1. letnika pri meritvah 
BIOLOGIJA: Pri redni vaji boste spoznali
KEMIJA: Ne bomo naredili “velikega poka”, če
je pogosta »družabnica« pri raznovrstnih projektih, pokazali vam bomo zanimive primere sodelovanja, nato pa 
vas zaposlili v poliederski delavnici (Matko Peteh, 

Oglejte si naš fitnes, plesno delavnico, športno dvorano, naše pokale in priznanja, pa tudi knjižnico, razstave 
likovnih izdelkov …  
 

 
 

Dobrodošli na Dnevu odprtih vrat!

C. II. grupe odredov 38, 1295 Ivančna Gorica, �: (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852

PROGRAM DNEVA ODPRTIH VRAT 

osipa Jurčiča Ivančna Gorica v sredo, 5. 12. 2012, odpira svoja vrata. Od 
bi vam radi pokazali nekaj zanimivih izsekov iz našega vsakodnevnega šolskega utripa

. Življenje na šoli je lahko kljub mnogim zahtevam, ki jih šola prinaša dijakom, 
prijetno, zanimivo, predvsem pa zelo raznoliko. 

 

O VSA VRATA NA ŠOLI, KAMORKOLI BOSTE ŽELELI VSTOPITI, BOSTE DOBRODOŠLI.
PONUJAMO PA VAM SEVEDA TUDI ORGANIZIRAN PROGRAM:

ravnatelja in predstavitev  dela pri pouku v gimnaziji in ekonomski šoli 

in modernejše  pristope poučevanja, ki jih izvajamo izven pouka in uspešno 
vgrajujemo v učne ure pri pouku tujih jezikov na naši šoli. Seznanili vas bomo z našimi in mednarodnimi projekti. 

primera projektov iz gimnazije in iz ekonomske šole. 

o se kalijo mladi ekonomisti in postajajo uspešni podjetniki?

deluje kot pravo podjetje, dijaki so  v njem zaposleni, opravljajo različna dela in dobivajo plačo. 
pisarniško in računalniško opremo. Pridite pogledat učno podjetje na naši šoli

in Antona Brčana).   
Naši dijaki del šolanja preživijo tudi v tujini, kjer v okviru programa Leonardo da Vinci opravljajo
Predstavili vam bodo svoje izkušnje iz Nemčije, Italije, Španije in z Madžarske (Igor Gruden)

področja turizma (Ana Godec). 

3. Prireditev v domačem in v tujih jezikih   

skeč v slengu (Vesna Celarc) ter točke v  ruščini (Irena Mori)

Marija Majzelj Oven) in francoščini (Marjeta Pogačar). Pridružite se nam!

4. Predstavitev projektov  ekonomistov  

Stari Rim s ponudbo rimskega kruha (Ana Godec) in Turistični tabor Kozj

5. Delavnice pri tujih jezikih 

Pokazali vam bomo zanimive odlomke, glasbo, sem ter tja film … in veliko smeha v vseh
(Maja Zajc Kalar), pri nemščini (Jasmina Balaban), 

6. Lepa beseda lepo mesto najde 

delavnice pri slovenščini (Vesna Celarc in Majda Simonič). Poglejmo na svoj materni jezik 

Naravoslovje je lahko prav zanimivo, sploh ni težko 

Pridružite se dijakom 1. letnika pri meritvah in poskusih v fiziki (Maruša Potokar)
Pri redni vaji boste spoznali, kako sta vonj in okus povezana med seboj (dr. Boris Osolnik)

a poka”, čeprav ne rečemo, da ne bo pokalo (Marko Tomažič)
je pogosta »družabnica« pri raznovrstnih projektih, pokazali vam bomo zanimive primere sodelovanja, nato pa 

(Matko Peteh, Katarina Azinović).                              

8. Naša šola diha s športom,  s kulturo … 
Oglejte si naš fitnes, plesno delavnico, športno dvorano, naše pokale in priznanja, pa tudi knjižnico, razstave 

nevu odprtih vrat! 

 

Ravnatelj:

: (01) 78 78 720, faks: (01) 78 78 560, ID: SI11898852 

. Od 8.00 do 11.00 in nato še 
bi vam radi pokazali nekaj zanimivih izsekov iz našega vsakodnevnega šolskega utripa 

zahtevam, ki jih šola prinaša dijakom, 

O VSA VRATA NA ŠOLI, KAMORKOLI BOSTE ŽELELI VSTOPITI, BOSTE DOBRODOŠLI. 
PONUJAMO PA VAM SEVEDA TUDI ORGANIZIRAN PROGRAM: 

v gimnaziji in ekonomski šoli  

in modernejše  pristope poučevanja, ki jih izvajamo izven pouka in uspešno 
vgrajujemo v učne ure pri pouku tujih jezikov na naši šoli. Seznanili vas bomo z našimi in mednarodnimi projekti. 

podjetniki? 

v njem zaposleni, opravljajo različna dela in dobivajo plačo. 
na naši šoli (dijaki 3. letnikov 

opravljajo delovno prakso. 
Igor Gruden). Spoznali pa boste 

(Irena Mori), v angleščini (Sonja 

se nam!    

Turistični tabor Kozjak . 

… in veliko smeha v vseh jezikih: v španščini 
(Jasmina Balaban), pri francoščini (Marjeta 

(Vesna Celarc in Majda Simonič). Poglejmo na svoj materni jezik 

 

).           
(dr. Boris Osolnik).                

(Marko Tomažič)! MATEMATIKA 
je pogosta »družabnica« pri raznovrstnih projektih, pokazali vam bomo zanimive primere sodelovanja, nato pa 

Oglejte si naš fitnes, plesno delavnico, športno dvorano, naše pokale in priznanja, pa tudi knjižnico, razstave 

Ravnatelj: Milan Jevnikar   

 


