
DAN ODPRTIH VRAT z delavnicami  

Okoli 1200 učencev devetega razreda iz 28 osnovnih šol savinjske regije je skupaj s svojimi učitelji, 
svetovalnimi delavkami in starši v četrtek, 27. oktobra 2022, 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. Navzoče je pozdravil direktor ŠC Celje, g. Mojmir Klovar.  

  
  

V uvodnem delu prireditve so si ogledal predstavitveni film šol ŠC Celje ter uvodnik novega 
mladinskega celovečernega filma Šepet Metulja, ki se snema v koprodukciji s Šolskim centrom Celje. 
Z odličnimi glasbenim nastopom jih je navdušil šolski bend ERUPTION.   

 

 

Poleg programa v telovadnici in ogleda šole so se učenci udeležili delavnic, ki so jih pripravili učitelji. 
Pomagalo jim je nekaj 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  8 delavnic s področja gradbeništva in okoljevarstva, in sicer:  

• Tridimenzionalni sprehod skozi hišo (mentor Igor Kastelic); 
• Kulturna dediščina (mentorica Marjeta Petriček); 
• Izgubljeni v gozdu s čistimi rokami (mentorici Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan); 
• Veter, sonce in energija (Primož Vouk); 
• Od angleških znamenitosti do angleškega čaja (mentorica Mojca Kostanjšek); 
• Poligon spretnosti I (Srečko Draksler); 
• Poligon spretnosti II (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. Na hodniku naše šole so si učenci lahko ogledali projekcijo Naš 
Plečnik in razstavo maket razglednih stolpov. 

  
 

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

»Dobro organizirano in izvedeno. Poleg tega sem se naučil veliko novega in zanimivega.« 

»Bilo je zanimivo, tudi mentorji so bili zelo skrbni in prijazni.« 

»Bilo mi je zelo všeč. Uživala sem v glasbi in na delavnicah.« 

»Bilo mi je všeč, ker smo se lahko pogovarjali z dijaki in sami naredili par poskusov. Uživali smo.« 

»Všeč mi je bilo žaganje in zlaganje kocke.« 

»Všeč mi je bilo zabijanje žebljev in žaganje.« 

»Delavnica je bila zelo zanimiva. Všeč mi je bilo to, da smo se učili postavljati in preoblikovati pohištvo 
v 3D programu.« 

»Dobila sem dobro priložnost za ogled šole, ki me zanima.« 

»Prireditev mi je bila zelo všeč, pa tudi vzdušje je na šoli super. Profesorica, ki nas je poučevala, je bila 
zelo prijazna.« 

»Všeč mi je bil način priprave dogodka. Band je bil super. Pustili so mi dober vtis.« 

Izjemno smo veseli, da so učenci odšli s pozitivnimi občutki in verjamemo, da smo jim z izvedbo 
delavnic olajšali izbiro srednje šole.  

Organizatorica DOV 



Davorka Polić Jošt  
 


