Dragi učenci, dragi starši!
V tem posebnem letu vas vabimo na poseben informativni dan. Kljub izrednim razmeram
vam bomo poskušali karseda izčrpno prikazati delo na naši šoli: predstaviti programe, smeri in
postopke za vpis ter naslikati tudi vsakdanji utrip gimnazijskega življenja.
Prijazno vabljeni!

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROGRAMOV IN SMERI NA GIMNAZIJI KOPER
1. DEL: 9.00–10.00 / 10.00–11.00
V petek dopoldne se predstavitev vsake smeri ponovi dvakrat zapored, da učenci lahko obiščete
dve videokonferenci.






Gimnazija – oddelki splošne smeri
Gimnazija – športni oddelki
Umetniška gimnazija likovne smeri
Umetniška gimnazija glasbene smeri

INFORMATIVNI DAN
petek, 12. 2. 2021
dopoldan

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PREDMETNIH PODROČIJ in
DEJAVNOSTI NA ŠOLI

INFORMATIVNI DAN
petek, 12. 2. 2021
dopoldan

2. DEL: 11.00–11.45
Na povezavah vas pričakujejo profesorji in dijaki, ki vam bodo v ponavljajočih se predstavitvah
pokazali in povedali nekaj o utripu na šoli. Postopek vključevanja: kliknete na povezavo, počakate v
Zoom čakalnici, da se nabere skupinica, spustijo vas na videokonferenco – in predstavitev
posameznega področja se začne.

Slovenščina
Italijanščina
Angleščina
Matematika
Biologija

Družboslovje
Kemija
Fizika
Informatika
Športna vzgoja

Strokovni predmeti
likovne smeri
Strokovni predmeti
glasbene smeri

Info ura pri profesorjih
inštrumentov – kontakt:
urska.lenarcic-ceranic@gimkp.si

VEČ INFORMACIJ O DELU IN UTRIPU NA NAŠI ŠOLI, SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI GIMNAZIJE KOPER.
Programi (po zavihkih – splošni oddelki, športni oddelki, umetniški oddelki)
Fotografije in videoposnetki
Projekti in druge dejavnosti

Dragi učenci, dragi starši!
V tem posebnem letu vas vabimo na poseben informativni dan. Kljub izrednim razmeram
vam bomo poskušali karseda izčrpno prikazati delo na naši šoli: predstaviti programe, smeri in
postopke za vpis ter naslikati tudi vsakdanji utrip gimnazijskega življenja.
Prijazno vabljeni!

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROGRAMOV IN SMERI NA GIMNAZIJI KOPER
1. DEL: 15.00–16.00






Gimnazija – oddelki splošne smeri
Gimnazija – športni oddelki
Umetniška gimnazija likovne smeri
Umetniška gimnazija glasbene smeri

INFORMATIVNI DAN
petek, 12. 2. 2021
popoldan

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PREDMETNIH PODROČIJ in
DEJAVNOSTI NA ŠOLI

INFORMATIVNI DAN
petek, 12. 2. 2021
popoldan

2. DEL: 16.00–16.30
Na povezavah vas pričakujejo profesorji in dijaki, ki vam bodo v ponavljajočih se predstavitvah
pokazali in povedali nekaj o utripu na šoli. Postopek vključevanja: kliknete na povezavo, počakate v
Zoom čakalnici, da se nabere skupinica, spustijo vas na videokonferenco – in predstavitev
posameznega področja se začne.

Slovenščina
Italijanščina
Angleščina
Matematika
Biologija

Družboslovje
Kemija
Fizika
Informatika
Športna vzgoja

Strokovni predmeti
likovne smeri
Strokovni predmeti
glasbene smeri

Info ura pri profesorjih
inštrumentov – kontakt:
urska.lenarcic-ceranic@gimkp.si

VEČ INFORMACIJ O DELU IN UTRIPU NA NAŠI ŠOLI, SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI GIMNAZIJE KOPER.
Programi (po zavihkih – splošni oddelki, športni oddelki, umetniški oddelki)
Fotografije in videoposnetki
Projekti in druge dejavnosti

