
 

14. IN 15. 2. 2020 

INFORMATIVNI 

DNEVI 2020 
Predstavitve programov in delavnice 

Predstavitve programov za učence bodo potekale v petek ob 9.00 

in 15.00 ter v soboto ob 9.00. 

Pol ure pred predstavitvijo programov in uro po predstavitvi 

programov si lahko ogledate delavnice in razstave izdelkov naših 

dijakov, ki smo jih pripravili za obiskovalce. 

 

Program Aranžerski 

tehnik 

──── 

Program Trgovec 

──── 

Na informativnih 

dnevih bodo pri 

predstavitvi 

programa Trgovec 

sodelovali 

predstavniki podjetij 

Spar, Engrotuš in 

Deichmann ter 

predstavniki 

Trgovinske zbornice 

Slovenije 

──── 

Vabimo Vas, da se 

seznanite z našimi 

programi ter ostalimi 

dejavnostmi na šoli. 

Poljanska cesta 28 a 

1000 Ljubljana 

01 300 68 40 

http://www.sts-ljubljana.si 

petek, 14. 2. 2019 ob 9.00 

petek, 14. 2. 2019 ob 15.00 

sobota, 15. 2. 2019 ob 9.00 

 



PREDSTAVITVE PROGRAMOV 

PETEK DOPOLDNE 

PROGRAM UČILNICA 

Trgovec 005 
Trgovec 016 
Aranžerski 
tehnik 

028 

Aranžerski 
tehnik 

018 

 

INDIVIDUALNO SVETOVANJE v PETEK 

med 10.30 in 14.00 

PROGRAM PROSTOR 

Trgovec 126 
Aranžerski 
tehnik 

avla 

 

 

PETEK POPOLDNE 

PROGRAM UČILNICA 

Trgovec 005 
Aranžerski 
tehnik 

028 

Aranžerski 
tehnik 

018 

 

 

SOBOTA DOPOLDNE 

 

PROGRAM UČILNICA 

Trgovec 005 
Aranžerski 
tehnik 

028 

V vseh treh terminih bost učence pozdravili ravnateljica in pomočnica ravnateljice. Ravno tako bo v 
vseh treh terminih prisotna svetovalna delavka. 
 

RAZSTAVE 

 

Na hodnikih v kleti, pritličju in prvem nadstropju si lahko ogledate razstave izdelkov dijakov 

programa aranžerski tehnik. Temi letošnjih razstav sta: 

 Hrestači, 

 Gregorjevo. 

V prvem nadstropju levo bo razstava risb dijakov drugega letnika programa aranžerski tehnik in risb 

dijakov, ki obiskujejo krožek risanja. 

V avli v pritličju šole bo razstava lutk, ki so oblečene v kreacije narejene iz tapet. 

  



 

DELAVNICE, PREDSTAVITVE PREDMETOV IN DEJAVNOSTI NA ŠOLI 

DEJAVNOST PROSTOR Petek 
dopoldne 

Petek 
popoldne 

Sobota 
dopoldne 

Delavnica risanja 025 
☑ ☑ 

 

30 – letnica slovenske osamosvojitve  in 
domoljubna literatura 

027 
☑ ☑  

Pisava v bohoričici in domoljubna literatura 027  
 ☑ 

Delavnica praktični pouk - računovodstvo 104 
☑ ☑ 

 

Predstavitev dela v učnem podjetju 106 
☑ ☑ ☑ 

Predstavitev poučevanja informatike 112 
☑ ☑ ☑ 

Prikaz 3D tiskanja. 118 ☑   

Zabavna geografija 214 
☑ ☑ ☑ 

Antični Grki 214 
☑ ☑ 

 

Različne možnosti učenja in poučevanja tujih 
jezikov (igre, zanke in uganke, predstavitev 
materialov in učnih gradiv) 

216 
☑ ☑ ☑ 

Šolska prodajalna Deichman in 
izmenjevalnica oblačil 

317, 318 
☑ ☑ ☑ 

Prikaz dela pri športni vzgoji FITNES 
☑ ☑ ☑ 

Uporaba geometrijskih likov pri ustvarjalnem 
delu 

hodnik 3. 
nadstropje levo 

☑ ☑ ☑ 

Predstavitev krožka Likovna terapija 
hodnik poleg 
učilnice 214 ☑   

Predstavitev in degustacija mlekarne Podjed 
hodnik pritličje 
levo 

☑ ☑ 
 

Poslovno povezovanje s trgovskimi podjetji 
hodnik pritličje 
levo 

☑ ☑ ☑ 

Predstavitev knjižnice knjižnica 
☑ ☑ ☑ 

Predstavitev modelov organskih sistemov 
človeka, ogled mikroskopskih preparatov, 
preprosti kemijski poskusi, ogled preparatov 
pod lupo 

LABORATORIJ 
☑ ☑ ☑ 

Delavnica keramike Lončarija 
☑ ☑ 

 

Voden ogled šolskega vrta šolski vrt 
☑ ☑ ☑ 

 



DELAVNICE, PREDSTAVITVE PREDMETOV PO PROSTORIH 

 

KLET: 
KNJIŽNICA, LONČARIJA, FITNES 
 

PRITLIČJE 
HODNIK, UČILNICE 025, 027, LABORATORIJ 
 

PRVO NADSTROPJE 
UČILNICE 112, 104, 106, 118 
 

DRUGO NADSTROPJE 
HODNIK, UČILNICE 214, 216 
 

TRETJE NADSTROPJE 
HODNIK LEVO, UČILNICE 317, 318 
 

ČETRTO NADSTROPJE 
ŠOLSKI VRT 
 
 


