
»Srednja šola je začetek nove življenjske poti, ki si jo izberemo sami, z malo truda pa si lahko to pot naredimo lepšo 
in uspešnejšo.«  
 
To so misli, ki so me vodile skozi srednješolska leta. Z izbiro srednje šole se ti v življenju odpre nova pot, po kateri 
boš hodil večji del svojega življenja, zato je zelo pomembno, na katero srednjo šolo se vpišeš. Sama na koncu 
osnovne šole nisem bila povsem prepričana, katero smer naj si izberem. Odšla sem na informativne dneve in na 
koncu me je Srednja zdravstvena in kemijska šola, smer kemijski tehnik, najbolj prepričala. Šolo so predstavili tako, 
kakor so jo kasneje tudi izpeljali, in to je bila še dodatna potrditev, da sem se pravilno odločila.  
 
Učni program je bil zelo razgiban in zanimiv. Profesorji so predavali zelo dobro in večkrat so se radi tudi malo 
»pohecali«, tako da ure nikoli niso bile dolgočasne. Če si vsaj malo sodeloval pri pouku, si odnesel veliko informacij 
in tako je bilo potrebno manj truda vložiti doma. Profesorji so tudi zelo dostopni za dodatne razlage in si vedno 
vzamejo čas, če kdo potrebuje kakšno dodatno uro za razlago snovi.  
 
Najbolj pomembne in seveda zanimive pa so bile praktične vaje. Prakse je bilo zelo veliko in v vseh štirih letih 
šolanja sem dobila ogromno praktičnega znanja in sposobnosti. Znanje, ki sem ga pridobila pri praksi, sem lahko 
tudi pokazala in uporabila, ko smo v četrtem letniku imeli prakso pri delodajalcu.  
 
Zaradi mature sem bila že v prvem letniku zelo v skrbeh, a na koncu sem ugotovila, da to pa le ni tako grozna stvar. 
Skozi vsa štiri leta se skupaj s profesorji pripravljaš, utrjuješ in dopolnjuješ znanje, a nekaj truda moraš pa tudi vložiti 
sam. Svetujem ti, da se pripravljaš sproti in potem res ne potrebuješ skrbeti, kako ti bo šlo. Iz prve roke lahko 
povem, kako neverjeten je občutek, ki ga dobiš, ko z izjemnim uspehom odpišeš maturo. Ves trud in trdo delo sta 
na koncu poplačana. Z uspešno opravljeno maturo si še eno stopnjo bližje poklicu, ki si ga želiš opravljati.  
 
Vsem bodočim dijakom in dijakinjam želim veliko sreče pri vpisu v srednjo šolo. Dobro premislite, kaj vas veseli in 
kam si sami želite. Če se boste odločili za kemijsko šolo, vam lahko rečem le eno: »Dobra odločitev in ne bo vam 
žal.«  
 

 


