
Srednja šola je obdobje, ko otroci postajamo odrasli. Je obdobje, v katerem je zelo pomembno 

druženje z vrstniki, profesorji pa ti pomagajo pri življenjskih odločitvah. Zaradi tega je potrebno 

izbrati šolo, v kateri se bomo počutili sprejeti in takšna je prav zagotovo Srednja zdravstvena 

in kemijska šola Novo mesto.  

  

Lansko leto sem na Srednji zdravstveni in kemijski šoli zaključila zadnji letnik programa 

kemijski tehnik. Profesorji so zelo spoštljivi, prijazni, polni znanja in tega z veseljem predajajo 

dijakom. Z njihove strani se nikoli nisem počutila samo številka, ampak sem bila vedno 

zaželena. Če si imel kakršnakoli vprašanja, so nanja z veseljem odgovorili in ti pomagali, četudi 

se ni dotikalo teme, ki smo jo imeli pri določenem predmetu.   

 

Najbolj mi bodo ostale v spominu ure malice, ko smo se s sošolci skupaj učili, se pogovarjali 

in smejali. Če se dotaknem samega šolanja, pa so tu zagotovo prijazni profesorji, ki so ti vedno 

pomagali, da dosežeš zastavljen cilj. V dobrem spominu mi bo ostala tudi matura, ker je bila 

velika prelomnica v mojem življenju, tako imenovani test odraslosti. Profesorji so nam že od 

prvega letnika govorili, da si naj čim več stvari zapomnimo, ker nam bo tako pri maturi lažje, 

in imeli so prav. Sprotno delo, učenje in kanček sreče so potrebni, da uspešno opraviš maturo.  

  

Sedaj nadaljujem študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer kemijska 

tehnologija, in lahko povem, da mi je kemijska šola dala dobro podlago za nadaljnji študij, še 

posebno na vseh področjih kemije, tako teoretične kot tudi praktične. Na fakulteti zahtevajo 

nekoliko višji nivo matematike in fizike kakor smo ga obravnavali v srednji šoli, zato je pri teh 

predmetih potrebno vložiti nekoliko več truda. 

   

Vsem, ki sta vam kemija in laboratorijsko delo zanimiva, priporočam, da se vpišete na kemijsko 

šolo v Novem mestu, saj boste tam pridobili veliko novega znanja o kemiji in ostalih 

naravoslovnih vedah.   

 
 


