
DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE, 19. 4. 2018 

 

V četrtek, 19. aprila 2018, je Šolski center Celje obiskalo okoli 1000 učencev 7. in 8. razreda 
in njihovih spremljevalcev iz 27 osnovnih šol. 

 

Učenci so se najprej udeležili skupnega programa v telovadnici, ki sta ga povezovali dijakinji 
prvega letnika  Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, Eva in Nuša.  

 

Uvodnemu pozdravu direktorja ŠC Celje, gospoda Igorja Dosedle, je sledil ogled kratkih 
filmov Vrtiljak odločitev, Bili so naši dijaki ter Dan za punce.  



 

Z odličnim glasbenim nastopom je učence navdušil šolski bend ERUPTION ter legendarni 
SKOKCI.  

 

 

 

 

 

 V spremstvu dijakov-vodičev so si učenci ogledali prostore šole.  

 



 

Na hodniku C-etaže je bilo zelo živahno. Dijak tretjega letnika programa gradbeni tehnik, 
Domen Bajec, je nagovoril osnovnošolce in jih povabil k ogledu razstave -  fotografij 
objektov, ki so se  uvrstili v ožji izbor za mednarodno arhitekturno nagrado za trajnostno 
prenovo in gradnjo v Alpah  »Costructive Alps«.  

 

Poleg ogleda programa v telovadnici prostorov šole so se učenci udeležili delavnic, ki so jih 
pripravili učitelji. Naša šola jim je ponudila 7 delavnic s področja gradbeništva in 
okoljevarstva, in sicer: 

 Tridimenzionalni sprehod skozi hišo (mentor Igor Kastelic) 

 Znamenite zgradbe (mentor Ljubomir Milenkovič) 

 Mozaik (mentorica Marjeta Petriček) 

 Ustvarjamo z računalnikom in laserjem (mentor Andrej Hrastnik) 

 Pozorni na okolje (mentorica Alenka Lah Kalan) 

 Preko treh kamnov (mentorica Janja Čuvan) 

 Poligon spretnosti (mentorja Srečko Draksler, Janez Kričej) 
 
Namen dogodka je bil, da učenci spoznajo izobraževalne programe ter utrip življenja in dela 
na šoli.  
 

In kakšni so bili njihovi vtisi? Navajam nekaj izjav:   

 »Danes smo se veliko naučili. Bilo mi je zelo všeč, saj se tudi malo zanimam za 
arhitekturo. Učitelj je bil prijazen in veliko nas je naučil.« 

 »Bilo je super. Uživala sem v ustvarjanju svoje hiše na računalniku. Te delavnice so mi 
pomagale za izbor srednje šole.« 

 »Delavnica mi je bilo zelo všeč, ker rada delam s kemijskimi pripomočki in imam rada 
kemijo.« 

 »Vso so bili zelo prijazni.« 

 »Na današnji delavnici sem se imela zelo lepo. Izdelovali smo sveče in mila. Bilo je zelo 
zabavno. Jakob in Luka sta bila najboljša.« 



 »Mentorji imajo smisel za humor in so zelo prijazni. Izdelki so bili dišeči, vzdušje je bilo 
prijetno.« 

 »Izvedeli smo veliko stvari: kako se naredijo sveče in mila in kako se reciklirajo sveče. 
Izdelali smo veliko stvari, ki smo jih lahko odnesli domov.« 

 »Za izdelavo  mozaikov moraš imeti natančno roko. Roka se ti ne sme tresti. Tudi 
moraš imeti natančen vid in mirne živce. To delo je tudi sproščujoče. Drugače pa je 
dan bil odličen in zabaven. Hvala za ta dan.« 

 »Na ŠC Celje imate super bend in veliko različnih šol.« 

 »Delavnica Mozaik je bila zanimiva in poučna. Naučila sem se veliko novega o 
mozaikih in jih tudi nekaj naredila. Učiteljica je bila ustrežljiva in prijazna.« 

 »Bilo je zanimivo spoznavati nove stvari. Tudi naučiš se kaj novega, zanimivega. 
Spoznala sem šolo o kateri nisem prej nič vedela. Bilo je dobro.« 

 »Zanimivo mi je bilo, ko smo si ogledali celotno šolo in ko smo bili v NEVI.« 

 »Bilo je zelo zanimivo in zabavno, ker smo imeli zanimive delavnice. Vesela sem tudi, 
da sem dobila obesek z mojim imenom.« 

 »Naučila sem se pravilno žagati.« 

 Super je bilo. Všeč mi je bili, da ste nam pustili kreativnost.« 

 »Na hodnikih preveč ogrevate. Šola je zelo lepa.« 

 Zelo dobra in glasna glasba, prijazni animatorji, dober uvod in Skokci – vsi zadeti koši 
v uvodu.« 

 »Lepo je in profesorji niso tečni ampak so zelo prijazni in radi pomagajo. Vsi so tudi 
zelo prijazni.« 

 
 
Svetovalna delavka 
Davorka Polić Jošt 
 


