
23. OKTOBER 2018  - DAN ODPRTIH VRAT 

Okoli 600 učencev devetega razreda osnovnih šol Savinjske regije je skupaj s svojimi učitelji, 
svetovalnimi delavkami in starši v torek, 23. oktobra 2018, obiskalo Šolski center Celje, saj je na njem 
potekala že tradicionalna promocijska prireditev Dan odprtih vrat.  Učenci so se najprej udeležili 
skupnega programa v telovadnici, ki ga je odlično povezovala dijakinja drugega letnika  Srednje šole 
za strojništvo, mehatroniko in medije.  

V uvodnem delu prireditve so si ogledali kratke filme Vrtiljak odločitev, Bili so naši dijaki ter Dan za 

punce. Z odličnimi glasbenim nastopom jih je navdušil šolski bend ERUPTION,  športno akrobatska 

skupina SKOKCI ter robot NAO, ki jih je prijazno pozdravil in zaplesal. 

  
 

Poleg programa v telovadnici in ogleda šole so se učenci udeležili delavnic, ki so jih pripravili učitelji. 
Asistiralo jim je kar precej dijakov višjih letnikov. S  svojim znanjem, optimizmom in hudomušnostjo 
so navdušili devetošolce.  

Dijaki vodiči pa so poskrbeli, da so učenci našli izbrano delavnico, si ogledali življenje na našem centru 
in se varno vrnili k svojim učiteljem in spremljevalcem iz osnovnih šol. 

  

Naša šola je za učence izvedla  5 delavnic s področja gradbeništva in okoljevarstva, in sicer:  

 Tridimenzionalni sprehod skozi hišo (mentor Igor Kastelic) 

 Ustvarjamo z računalnikom in laserjem (mentor Andrej Hrastnik) 

 Pozorni na okolje (mentorica Alenka Lah Kalan) 

 Preko treh kamnov (mentorica Janja Čuvan) 

 Poligon spretnosti (Srečko Draksler, Janez Kričej) 



 

Namen delavnic je bil, da učenci spoznajo izobraževalne programe ter utrip življenja in dela na šoli.  

Tudi pri ogledu šole je bilo živahno. V avli naše šole so si učenci lahko ogledali tesarske izdelke naših 
dijakov. 

In kaj so menili učenci po zaključku dneva na ŠC Celje? 

»Zelo mi je bila všeč uvodna prireditev v telovadnici, posebej SKOKCI.« 

»Spoznala sem veliko novega in izdelala obesek s pomočjo računalnika.« 

»Učitelj je bil zelo prijazen. Imeli smo se fajn. Nova izkušnja.« 

»Bilo je odlično. Veliko sem se naučil.« 

»Bilo je zanimivo. Imate dobre računalnike.« 

»Vse mi je bilo všeč. Ste prijazni in gostoljubni.« 

»Zelo mi je bilo všeč. Dijakinja Nuša je bila zelo dobra in prijazna. Veliko nam je povedala, pokazala in 

mislim, da sem se veliko naučila. Svečo bom naredila tudi sama doma, kar je čudovito. Hvala vam za 

ta dan, bilo je super.« 

»Imate super dijake in profesorje.« 

»Delavnica mi je bila zelo všeč, saj sem se naučila delati sveče in od danes naprej bom starše 

ozaveščala, da prižigajo čim manj sveč. Če pa jih prižgejo, pa naj bodo električne. Moja mentorica je 

bila dijakinja Eva. Bila je zelo prijazna in nam je pomagala.« 

»Bilo je zabavno in sproščeno. Analizirali smo vodo iz ribnika ter očiščeno vodo.« 

»Dijak Jakob je bil zelo prijazen in nam je pomagal. Naučila sem se merjenja Ph. Bilo je bolj zabavno in 

bolj zanimivo kot sem pričakovala.« 

»Zdelo se mi je zelo zanimivo zato, ker me zanima kemija. Ta delavnica me je zelo navdušila in se bom 

verjetno vpisala v program okoljevarstva.« 

»Poskusi so mi bili zanimivi, ura je hitro minila. Šolski center Celje mi je nasploh všeč in mogoče drugo 

leto pridem na Lavo.« 

»Predstava v telovadnici je bila super. Učitelji in učenci so zelo prijazni.« 

»Bilo mi je v veselje izdelovati izdelek na vaši šoli. Rad pridem na vašo šolo, ker je tukaj vedno 

zabavno.«  

 V galeriji lahko najdete nekaj utrinkov dogajanja. 
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