
 
                                                                                                    

               Celje, 7. 11. 2017 

 

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT UMETNIŠKE GIMNAZIJE LIKOVNE SMERI NA GCC 

Ponedeljek, 4. 12. 2017, 11.30-13.30 

Spoštovani!                                                                                         

 

Odprta vrata veljajo v svetu prijaznih in dobronamernih ljudi za simbol zaželenosti in 

gostoljubja. Tja, kjer nam jih odpro, se radi odpravimo, saj se tam navadno počutimo dobro 

in prijetno. 

 

V ponedeljek, 4. 12. 2017, bomo ob 11.30 uri na Gimnaziji Celje - Center                                

odprli vrata v programu umetniška gimnazija – likovna smer. 

 

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

Vašim devetošolcem ali pa tudi kakšnemu osmošolcu 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 z učitelji bomo tudi z veseljem odgovarjali  na vprašanja, učencem pa 

bodo naši dijaki radi predstavili, kako potekajo njihovi šolski in obšolski dnevi, pokazali 

izdelke in skušali zadostiti tudi njihovi radovednosti. 

Zaradi lažje organizacije Dneva odprtih vrat Vas prijazno prosimo, če se lahko predhodno 

prijavite in navedete tudi število učencev, ki jih boste pripeljali. V ta namen Vam pošiljamo 

prijavnico, rok za prijavo pa je sreda, 29. 11. 2017. 

Hkrati Vas tudi obveščamo, da bomo v treh zaporednih januarskih sobotah (13., 20., 27. 1.) 

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

so neobvezne, se je pa v preteklih letih izkazalo, da učenci radi pridejo in bolj sproščeno 

spoznavajo svojo potencialno novo šolo. 

 

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

Do srečanja vas vse prav prijazno pozdravljamo. 

  

Vodja programa um. gim. – lik. smer                                                           Ravnatelj 

Darja Poglajen, prof.                                                                                    Gregor Deleja, prof. 

 



 
 

 

PRIJAVNICA NA DAN ODPRTIH VRAT V PONEDELJEK, 4. 12. 2017 

 

 

(Ime in priimek učiteljice/učitelja).....………………………………………………., zaposlen/-

a na (šola)………………………………………………………………………, se prijavljam na Dan 

odprtih vrat na Gimnaziji Celje – Center v programu umetniška gimnazija – 

likovna smer. 

 

 

S seboj bom prilejal/-a ………… učencev 9. in …………učencev 8. razreda. 

 

 

 

E-naslov:  ............................................................ 

 

Tel. št.:  ............................................................ 

 

 

Datum: …………………….                                      Podpis učiteljice/učitelja 

                                                                            

 …………………………………… 

 

Prijave pošljite najkasneje do 27. 11. 2017 na e-mail info@gcc.si oz. po pošti 

Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. 

mailto:info@gcc.si

