
 
 

Celje, 20. 10. 2020 

 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT UMETNIŠKE GIMNAZIJE LIKOVNE SMERI NA GCC 

v ponedeljek, 30. 11. 2020, od 10.45 do 13.10 na Gimnaziji Celje - Center  

 

Spoštovani, 

 

odprta vrata veljajo v svetu prijaznih in dobronamernih ljudi za simbol zaželenosti in gostoljubja. Tja, 

kjer nam jih odpro, se radi odpravimo, kasneje pa tudi vračamo, saj se tam navadno počutimo dobro 

in prijetno.  

V ponedeljek, 30. 11. 2020, bomo ob 10.45 na Gimnaziji Celje - Center odprli vrata v programu 

umetniška gimnazija – likovna smer (»v živo«, če bodo razmere pravšnje ali »na daljavo«). 
 

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite našega Dneva odprtih vrat, na katerem bomo Vam in Vašim 

devetošolcem natančno predstavili program umetniška gimnazija – likovna smer, predvsem strokovne 

predmete (risanje in slikanje, likovno teorijo, predstavitvene tehnike, bivalno kulturo, osnove varovanja 

dediščine, plastično oblikovanje in umetnostno zgodovino). V sproščenem klepetu bomo tudi z 

veseljem odgovarjali na vsa vprašanja, učencem pa bodo naši dijaki predstavili, kako potekajo njihovi 

šolski in obšolski dnevi, pokazali izdelke in skušali zadostiti tudi njihovi radovednosti. Za učitelje bomo 

v vmesnem času pripravili spremljevalni program in druženje s kolegicami in kolegi, ki poučujejo v 

programu. Program se bo zaključil do 13.10. Če bo dan odprtih vrat potekal preko spleta, bomo datum 

in ure prilagodili tako, da ne bodo posegale v dopoldanski pouk na daljavo (predvidoma 2. 12. 

popoldan). O tem vas bomo pravočasno obvestili. 

Zaradi lažje organizacije Dneva odprtih vrat Vas prijazno prosimo, če se lahko vnaprej prijavite in 

navedete tudi število učencev, ki jih boste pripeljali. V ta namen Vam pošiljamo e-prijavnico, rok za 

prijavo pa je sreda, 25. 11. 2020. Na prireditvi bomo razglasili tudi rezultate natečaja »Secesijska 

lepotica«. 

Hkrati Vas tudi obveščamo, da bomo v treh zaporednih januarskih sobotah (9., 16. in 23. 1.) znova 

organizirali priprave na preizkus likovne nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v program. Priprave niso 

obvezne, se je pa v preteklih letih izkazalo, da učenci radi pridejo in bolj sproščeno spoznavajo svojo 

potencialno novo šolo. 28. 1. 2021 bomo pripravili tudi tradicionalno srečanje likovnih pedagogov na 

GCC. Tokratni gost bo mag. Andrej Kamnik, tema pa izrazne možnosti »stop-motion« snemalne 

tehnike.   

Zelo se veselimo dneva, ko bomo znova odprli vrata za Vas in Vaše učence. 

Do srečanja vas vse prav prijazno pozdravljamo.  

Vodja programa um. gim. – lik. smer      Ravnatelj 

Otmar Uranjek, prof.        Gregor Deleja, prof. 

https://www.gcc.si/prijava-dan-ug/
https://www.gcc.si/likovni-natecaj-secesijska-lepotica/
https://www.gcc.si/likovni-natecaj-secesijska-lepotica/

