
22. OKTOBER 2019  - DAN ODPRTIH VRAT z delavnicami 

Okoli 630 učencev devetega razreda osnovnih šol savinjske regije je skupaj s svojimi učitelji, 
svetovalnimi delavkami in starši v torek, 22. oktobra 2019, 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 sta ga povezovala dijaka Katarina in Tilen. Navzoče je pozdravila 
tudi ravnateljica SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije, ga. Simona Črep. 

  
 

V uvodnem delu prireditve so si ogledali filme o zgodovini Šolskega centra Celje,  predstavitveni film 

šol ŠC Celje ter film Bili so naši dijaki. Z odličnimi glasbenim nastopom jih je navdušil šolski bend 

ERUPTION in  športno akrobatska skupina SKOKCI.  

  
 

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 z osnovnih šol. 

   

 



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

 Ustvarjamo z računalnikom in laserjem (mentor Andrej Hrastnik) 

 Kulturna dediščina (mentorica Marjeta Petriček) 

 Pozorni na okolje (mentorica Alenka Lah Kalan) 

 Od angleških znamenitosti do angleškega čaja (mentorica Mojca Kostanjšek) 

 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 projekcijo prostorskih 

inštalacij naše šole, nagrajene raziskovalne naloge ter plakate in projekcijo projektnih dni. 

 

 In kaj so menili učenci po ogledu ŠC Celje in delavnicah? 

» 

10/10.« 

»It is great!« 

»Bilo je zanimivo in poučno!« 

»Prireditev mi je bila všeč, ker je bilo veliko glasbe. Všeč so mi bili SKOKCI. Tudi delavnica je bila 

zanimiva in poučna.« 

»Zelo mi je bilo všeč, ker sem se naučila delati sveče. Mogoče bom kakšno naredila doma. Varčevala 

bom s svečami zaradi našega planeta, da ga ne uničimo.« 

»Užival sem v predstavitvi šole.« 

Navdušila me je glasbena skupina in košarkarji.« 

Všeč mi je bilo, da sem se nečesa novega naučila.« 

»Dijakinja, ki mi je pomagala, je bila prijazna. Lepo je bilo delati z njo.« 

»Bilo je lepo, čeprav si te delavnice nisem sam izbral. Če bi lahko, bi definitivno šel na isto delavnico. 

Profesorica je odlična.« 

»Delavnica je bila zelo zanimiva. Izvedela sem veliko novega in ustvarila svoja 2 mozaika.« 

 

Davorka Polić Jošt 


