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Predstavili vam bomo: 
• programe GIMNAZIJA, TEHNIK OPTIK in TEHNIK STEKLARSTVA

• šolske in obšolske dejavnosti

• vpis v dijaški dom

• štipendiranje

• in še marsikaj drugega

Pridite in se prepričajte, zakaj nam zaupa že 
70 generacij dijakov in staršev!



ŠOLSKI CENTER 
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Prehod iz osnovne šole v srednjo predstavlja za vsakega mladostnika 
pomemben dogodek. Tudi pri meni je bilo tako. Sprva je bilo v meni pol-
no misli in dvomov, ali sem se pravilno odločila in kako lahko to vpliva 
na moje nadaljnje življenje. To je normalno, saj je redkokdo že na začet-
ku prepričan v svoje mišljenje oz. svoja dejanja. V prvih mesecih šolanja 
sem se morala prilagoditi celotnemu »sistemu«, ki se seveda razlikuje od 
osnovnošolskega. Predvsem je bila razlika v tem, da sem morala postati 
bolj samostojna, prevzeti več odgovornosti in se naučiti uporabljati ve-
ščine, ki sem jih pridobila v osnovni šoli.

Šolski center Rogaška Slatina me je kot šola pozitivno presenetil, saj so 
se profesorji/profesorice in ostali zaposleni res potrudili, da ne bi preveč 
občutili prehoda iz osnovne v srednjo šolo. Prav tako sem se na začet-
ku leta najbolj bala fazaniranja, ki predstavlja »težko preizkušnjo« večini 
bodočih dijakov. Moj strah je bil povsem odveč, saj fazaniranje ni bilo 
prehudo, pač pa precej zabavno. Že samo v pol leta, odkar sem bila na 
šoli, sem navezala mnogo novih prijateljstev, saj je naša šola majhna in 
je zato povezanost dijakov še večja. Menim, da so prav dijaška leta sino-
nim za spoznavanje samega sebe in za globlja prijateljstva, kljub raznim 
spremembam in dogodkom, ki pa jih vidim kot popotnico za življenje.

      
                     Manca Posilovič, 2. letnik gimnazije


