
Datum, ura in prostor uvodnega sestanka Naziv dejavnosti Ime in priimek mentorja/ice E-mail Kratek opis dejavnosti (300-500 znakov s presledki) Predvideni termin in lokacija srečanj 

5. 9. 2018 (sreda), 12.20 v fizikalnem  kabinetu - vsi, ki niste utegnili, 

se oglasite do prof. Boruta Namestnika Turnir mladih fizikov Borut Namestnik borut.namestnik@gcc.si

Turnir mladih fizikov je namenjen dijakom, ki jih zanima raziskovanje, in vsebuje vse, kar 

se pričakuje od znanstvenega dela: dijaki izvajajo poskuse, beležijo podatke, tvorijo 

razlage in jih preverjajo. Fizikalnih problemov se lotevajo na ustvarjalen način in 

razmišljajo izven ustaljenih miselnih okvirjev. Svoje ugotovitve zagovarjajo pred drugimi 

dijaki, s čimer pridobivajo retorične veščine in jezikovne spretnosti. Slovenskemu 

turnirju mladih fizikov (SiYPT) v marcu sledi ob dobri uvrstitvi v aprilu udeležba na 

mednarodnem turnirju v Avstriji (AYPT) ali na svetovnem turnirju IYPT), ki bo julija letos 

na Poljskem. Vsako sredo ob 13.15 in dodatno po dogovoru.

5. 9. 2018 (sreda), 10.45 v fizikalnem  kabinetu - vsi, ki niste utegnili, 

se oglasite do prof. Simone Jazbec Jurkošek Dodatni pouk matematike za 3. letnik PV Simona Jazbec Jurkošek simona.jazbec.jurkosek@gcc.si

Dodatni pouk matematike je namenjen dijakom 3. letnika predšolske vzgoje. Reševali 

bomo zahtevnejše matematične naloge in se pripravljali na matematična tekmovanja. Vsako sredo od 10.45 do 11.30 v KL1.

6. 9. 2018 (četrtek), ob 8.45 v naravoslovnem kabinetu - vsi, ki niste 

utegnili, se oglasite do prof. Otmarja Uranjeka Foto krožek Otmar Uranjek otmar.uranjek@gcc.si

Člani fotokrožka skrbijo za foto dokumentacijo GCC in se tudi dodatno izobražujejo na 

področju fotografije.

1x mesečno sestanek namenjen razdelitvi dela po planu dela 

in po potrebi za ostale aktivnosti

10. 9. 2018 (ponedeljek), 11. 35 v kabinetu družboslovja v 2. 

nadstropju Klub zgodovinarjev Stanislav Medved stanislav.medved@gcc.si

oddaje šolskega radia, prireditve ob Dnevu OZN  in Dvevu spomina na žrtve holokavsta, 

izdelava večmedijskega projekta, izvedba ankete in njena analiza... Po dogovoru, načeloma ob ponedeljkih.

11. 9. 2018 (torek), od 10.20 do 10.45 v fizikalnem kabinetu Escape Room Otmar Uranjek otmar.uranjek@gcc.si

Ekipa bo razvila idejo postavitve 

sobe pobega in jo tudi tehnično izvedla ter

pripravila za obiskovalce. Med obiskom bodo 

člani ekipe poskrbeli tudi za dežursvo.

V času priprave sobe pobega izven pouka, po potrebi pa tudi 

kakšno uro med poukom. V času sprejemnaja ekip dežurstvo 

3 dijakov po urniku obiska ekip.

11. 9. 2018 (torek), od 10.20 do 10.45 v fizikalnem kabinetu 

Videl, premislil, odklenil! 

(Fizikalni sefi) Otmar Uranjek otmar.uranjek@gcc.si

Ekipa se bo pripravljala na državno tekmovanje

Videl, premislil, odklenil!

Več srečanj izven pouka, pred tekmovanjem pa po potrebi 

tudi med poukom.

11. 9. 2018 (torek), 11.00 pred šolsko knjižnico ŠILA (Šolska impro liga) Mojca Pibernik mojca.pibernik@gmail.com

ŠILA – Šolska impro liga je program improvizacijskega gledališča za kulturno razgibavanje 

dijakov. Spodbuja kreativno mišljenje, hitro odzivanje na različne situacije, 

samozavestno javno nastopanje, skupno reševanje problemov... Tudi letos se bo ekipa 

borila na vseslovenskem tekmovanju improvizacijskega gledališča, kar pomeni najmanj 

dva nastopa v Ljubljani in eno tekmo v Celju proti gostujoči ekipi. V načrtu so številni 

nastopi med drugim na festivalu Fran Razigran, Festival Lent, prijateljske tekme med 

štajerskimi ekipami in še in še. Imeli bomo tudi intenzivne vaje, predvidoma 6. in 7. 

oktobra. Vsak četrtek od 14.00 v MAT2 do 16.15

11. 9. in 13. 9. 2018 (torek, četrtek), 13.15, glasbeni kabinet v 1. 

nadstropju DPZ GCC David Preložnik david.preloznik@gcc.si

Najstarejša vokalna zasedba GCC namenjena dijakinjam vseh treh programov vseh 

letnikov. Številni projekti, koncerti, vsaj 1 zborovsko tekmovanje in 1 mednarodna 

turneja letno. Učenje vokalne tehnike, spoznavanje zborovske literature slovenskih in 

tujih skladateljev.

Srede in petki, 13.15-14.45; občasno tudi sobotne vaje; 

intenzivne vaje v Termah Radenci (18.-20. 1. 2019)

11. 9. in 12. 9. 2018 (torek, sreda), 13.15 , glasbeni kabinet v 1. 

nadstropju Nonet GCC Barbara Arlič Kerstein Barbara.Arlic.Kerstein@gcc.si

Najmlajša dekliška vokalna zasedba GCC namenjena dijakinjam vseh treh programov 

vseh letnikov. Nastopi, koncert, projekti. Spoznavanje zborovske literature različnih 

zvrsti in učenje tehnike petja.

Sreda,13. 15--14. 45, intenzivne vaje Terme Dobrna, marec 

2019

11. in 12. 9. 2018 (torek, sreda), 12.30, glasbeni kabinet v 1. 

nadstropju FaVoZa - fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje - Center Gregor Deleja gregor.deleja@gcc.si

Vokalna zasedba GCC namenjena dijakom vseh treh programov vseh letnikov. Številni 

projekti, koncerti, vsaj 1 mednarodna turneja letno. Učenje vokalne tehnike, 

spoznavanje zborovske literature slovenskih in tujih skladateljev.

Srede in petki, 13.15-14.45; občasno tudi sobotne vaje; 

intenzivne vaje v Termah Lendava (25.-27. 1. 2019)

11. 9. 2018 (torek), 13.15 v fizikalnem kabinetu v pritličju Astronomski krožek Borut Namestnik borut.namestnik@gcc.si

Astronomski krožek je namenjen dijakom, ki jih vznemirja pogled v globine nočnega 

neba in ki si želijo izvedeti, kaj se dogaja v vesolju, katerega delček smo mi in naš planet. 

Teorijo bomo popestrili z opazovanjem in spoznavanjem nočnega neba. Hkrati bo to 

priprava na regijsko tekmovanje v decembru.

Enkrat tedensko po eno uro. Čas in prostor bomo določili na 

uvodnem sestanku. Prvo astronomsko opazovanje bo od 14. 

do 16. 9. 2018 na Kalu nad Hrastnikom. termine kasnejših 

opazovanj bomo določali sproti.

11. 9. 2018 (torek), 14.00 v MATEMATIKI 2 Latinski krožek Martina Kešnar tina.hoyer@gmail.com Dijaki bodo spoznavali osnove latinskega jezika z rim. kulturo, zgodovino in civilizacijo. Torki, 14.00-14.45, MATEMATIKA 2

11. 9. 2018 (torek), 14.00 v MATEMATIKI 2 Medicinska terminologija Martina Kešnar tina.hoyer@gmail.com

Dijaki bodo spoznali strokovni jezik v zdravstvu, toplo priporočam bodočim študentom 

medicine. Torki, 14.00-14.45, MATEMATIKA 2

12. 9. 2018 (sreda), 09.30 v šolski knjižnici Sl(j)emerčine - GCC slam skupina Kristian Koželj kozeljkristian@gmail.com

Pesniško-slamerska ekipa Sljemerčine bo v šolskem letu 2018/2019 nadaljevala z

zastavljenim delom, ki bo obsegalo: redna tedenska srečanja, namenjena vajam iz

kreativnega pisanja in javnega nastopa, organizacijo in izvedbo rednih mesečnih večerov

slam poezije vsako prvo soboto v mesecu v Špitalu za prjatle, občasne javne pesniške

intervencije v obliki flash mobov, dogodkov in projektov. Načrtujemo tudi sodelovanje

pri izdaji 3. številke literarne revije Podstrešje ter izvedbo pesniške delavnice jeseni

2019 in sodelovanje pri festivalu Izrekanja (avgust 2019).
Po dogovoru.

12. 9. 2018 (sreda), 10.30, TUJI JEZIK 4 Dodatni pouk iz matematike za 2. letnik GIM, UG Danijela Marolt danijela.marolt@gcc.si

Dodatni pouk matematike je namenjen dijakom 3. letnika splošne in umetniške 

gimnazije, ki se želijo pripravljati na tekmovanja iz logike, zabavne in 

"resne" matematike in reševati zahtevnejše matematične naloge. Vsako sredo od 10.30 do 11.00 v TJ4.

12. 9. 2018 (sreda), 10.30 v stari telovadnici Intervalna vadba Špela Sešlar spela.seslar@gcc.si Izvajali bomo različne oblike skupinskih vadb z uporabo različnih rekvizitov. Vsako sredo od 10.30 do 11.10 od oktobra dalje.

12. 9. 2018 (sreda), 10. 30 v SLOVENŠČINI 4 Dodatni pouk iz matematike za 2. letnik PV Lea Turnšek lea.turnsek@gmail.com

Priprave na tekmovanje iz logike in matematike, reševanje zahtevnejših nalog iz sklopa 

obravnavanih vsebin pri pouku. Sreda, od 10. 30. do 11. 00 v SL4.

12. 9. 2018 (sreda), 10.30 v MATEMATIKI 2 Dodatni pouk iz matematike za 1. letnik PV Polona Jurkovšek polona.jurkovsek@gcc.si

Dodatni pouk iz matematike je namenjen  dijakom 1. letnika PV, ki se želijo pripravljati 

na tekmovanja iz znanja matematike in reševati zahtevnejše matematične probleme.  1 x tedensko po dogovoru

12. 9. 2018 (sreda), 10.30 v PSIHOLOGIJI Dodatni pouk iz matematike za 1. letnik GIM in UG Rok Lipnik rok.lipnik@gcc.si

Dodatni pouk iz matematike je namenjen dijakom 1. letnika GIM in UG, ki se želijo 

pripravljati na tekmovanja iz znanja matematike in reševati zahtevnejše matematične 

probleme.  1 x tedensko po dogovoru

12. 9. 2018 (sreda), 10.20 v BIOLOŠKEM KABINETU Akvaristika Vesna Lavrinc vesna.lavrinc@gcc.si Akvaristika je namenjena dijakom, ki želijo nadgraditi znanje o akvaristiki.  1 x tedensko po dogovoru

12. 9. 2018 (sreda), 10.45 v BIOLOŠKEM KABINETU Šolski ekovrt Vesna Lavrinc vesna.lavrinc@gcc.si Dejavnost je namenjena vsem, ki jih zanima delo na vrtu.  1 x tedensko po dogovoru

12. 9. 2018 (sreda), od 10.50 do 11.10 v KLETI 3 Tekmovanja iz družboslovja (geografija, zgodovina) Marko Zevnik marko.zevnik@gcc.si Priprave na tekmovanja, seznanitev z literaturo, vaje na terenu

Po dogovoru. Informacije bodo prijavljeni dijaki dobivali 

preko e-učilnice.



12. 9. 2018 (sreda), od 10.50 do 11.10 v KLETI 3 Statistične igre Marko Zevnik marko.zevnik@gcc.si

Tekmovanje poteka najprej na državnem, potem pa še na nivoju EU, v treh fazah. Ekipo 

sestavljata dva ali trije člani.

Po dogovoru. Informacije bodo prijavljeni dijaki dobivali 

preko e-učilnice.

12. 9. 2018 (sreda), od 10.50 do 11.10 v KLETI 3 Klub ljubiteljev slapov Marko Zevnik marko.zevnik@gcc.si

Dijaki bodo spoznavali teoretično in na terenu zakonitosti nastanka slapov v bližnji in 

širši okolici Celja. Z vzročno-posledičnim opazovanjem bodo spoznali pomen 

naravnogeografskih dejavnikov pri nastanku slapov.

Začetek oktobra, v ponedeljek 8. šolsko uro ali v soboto 

(ekskurzije).

12. 9. 2018 (sreda), 11.00 v TUJI JEZIK 7 Dodatni pouk iz matematike za 4. letnik PV Marija Zdolšek marija.zdolsek@gcc.si

Dodatni pouk iz matematike je namenjen  dijakom 4. letnika PV, ki se želijo pripravljati 

na tekmovanja iz znanja matematike in reševati zahtevnejše matematične probleme.

12. 9. 2018 (sreda), 13.15 v KLET 5 Nemški krožek na PV Bojan Kostanjšek bojan.kostanjsek@gcc.si

Krožek je namenjen dijakom predšolske vzgoje, ki želijo pridobiti osnovna znanja v 

nemškem jeziku. Pri krožku bomo obravnavali osnovna slovnična poglavja in pridobivali 

besedišče, ki se veže na strokovna področja predšolske vzgoje (otrok, nega, otroške 

pesmice...). Spoznavali bomo tudi sodobno glasbeno produkcijo v nemško govorečih 

deželah in spoznavali nemško govoreče dežele - pokrajine, mesta, ureditev, ...)

Termin bo znan po uvodnem sestanku in uskladitvi urnikov. 

Predvidoma enkrat tedensko.

12. 9. 2018 (sreda), 13.15 v dijaškem kabinetu Sledko - šolski spletni časopis Laura Korošec, 2. i laurakorosec1602@gmail.com

Vsi, ki vas zanima novinarstvo (pisanje novic, kolumn, satir, intervjujev in drugih žanrov) 

ter organizacija raznih dogodkov na šoli, ste vabljeni, da se pridružite novinarski ekipi 

Sledka. V okrivu Sledka se pripravijo tudi novinarske delavnice z gosti, obiski medijskih 

hiš in pisanje prispevkov za Novi tednik, Dnevnik ...

Vsak prvi teden v mesecu, novinarske delavnice v Termah 

Dobrna (20. in 21. 10. 2018)

13. 9. 2018 (četrtek), 07.05, kabinet matematikov (2. nadstropje) Dodatni pouk matematike - 2. letnik GIM, UG Tatjana Ravničan Ganzitti tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si

Dodatni pouk je namenjen dijakom, ki želijo reševati zahtevnejše matematične 

probleme, raziskovati v matematiki in se pripravljati na matematična tekmovanja. Vsak četrtek od 7.05 do 7.50 v učilnici filozofija.

13. 9. 2018 (četrtek), 07.05 v TUJEM JEZIKU 4 Tehnike pomnjenja Danijela Marolt danijela.marolt@gcc.si

Interesna dejavnost je namenjena vsem, ki želijo spoznati ali izpopolniti različne tehnike 

pomnjenja besed, števil, obrazov in drugih vsakodnevnih podatkov iz šolskega okolja ali 

širše. Hkrati se bomo tudi pripravljali na tekmovanje v pomnjenju - Memoriada 2019. predvidoma ob četrtkih, 7. uro

13. 9. 2018 (četrtek), 13.15 v  kabinetu biologije in kemije Kemijski krožek Jožica Kovač jozica.kovac@gcc.si

Atraktivne poskuse bomo prepletali z eksperimentalnim raziskovanjem izzivov kemije na 

številnih področjih vsakdanjega življenja. Spodbujali bomo vedoželjnost, spoznavali 

sodobne analizne metode in se urili v izvajanju različnih laboratorijskih tehnik.

Termin bo znan po uvodnem sestanku in uskladitvi urnikov. 

Predvidoma bodo srečanja vsak drugi teden.

13. 9. 2018 (četrtek), 13.15 v kabinetu družboslovja v 2. nadstropju Šahovski krožek Jože Škorjanec joze.skorjanec@gcc.si Ukvarjali se bomo s teorijo in igro. Poudarek bo na igri.Vabljeni tudi začetniki.

Dogovor na uvodnem sestanku na  osnovi števila dijakov in 

urnika.

14. 9. 2018 (petek), 12.25, MATEMATIKA 2 Dodatni pouk iz matematike za 4. letnik gimnazije Miro Skalicky miro.skalicky@gcc.si

Dejavnost, namenjena dijakom, ki želijo nadgraditi svoje matematično znanje in se 

pripravljati na tekmovanja. petek, 6. ura

14. 9. 2018 (petek), 13.15 v TUJI JEZIK 5 Korejski krožek Hana Škrijelj hana.hangug@gmail.com

Pri krožku korejščine se dijaki naučijo pisati v hangeulu in osnove korejskega jezika. 

Skozi različne aktivnosti kot so kuhanje, plesanje ipd. pa spoznavajo korejsko kulturo

Začetna skupina (srede, 13.15 v FI2), nadaljevalna skupina 

(petki, 13.15 v MA1)

14. 9. 2018 (petek), 13.15 v SLOVENŠČINI 2 Debatni klub GCC Valerija Zorko, Jure Macuh valerija.zorko@gcc.si jure.macuh96@gmail.com

Debatni klub je namenjen vsem dijakom, vseh treh smeri. Če želiš  nadgraditi svoje 

znanje argumentacije, retoričnih spretnosti (tako v slovenščini kot v angleščini), širiti 

znanje z različnih področij, ob tem pa se zabavati in spoznavati vrstnike od blizu  in 

daleč, se nam pridruži. Udeležil-a se boš lahko 4 državnih, eden bo letos  tudi na GCC, in 

dveh mednarodnih turnirjev. Pridruži se nam  - ne bo ti žal!

Vsak petek ob 13.15. Pred turnirjem bodo priprave potekale 

tudi v soboto dopoldan.

17. 9. 2018 (ponedeljek), 8.45 v šolski knjižnici Slovenščina ima dolg jezik - književnost na filmu Nataša Grobelnik, Maja Rak natasa.grobelnik@gcc.si maja.rak@gcc.si

Dejavnost je namenjena vsem dijakom, ki jih zanima snemanje kratkih 

filmov. S kratkimi filmi bomo sodelovali na tekmovanju iz znanja 

slovenščine Slovenščina ima dolg jezik:

Književnost na filmu 7. Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev 

in dijakov s književnimi besedili: spoznavanje s sporočilnostjo in 

sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in s 

prenosom književnega dela v filmski jezik. Drugi cilji tekmovanja so: 

spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje in rabo sodobnih 

medijev ter skupinsko delo učencev in dijakov. Tekmovanje poteka na 

šolski, regijski in državni ravni. Slavistično društvo Slovenije dijakom 

podeli bronasto, srebrno ali zlato priznanje na državni ravni. Lanskoletne 

kratke filme si lahko ogledate na FB-strani GCC. Termine bomo določili na uvodnem sestanku.

17. 9. 2018 (ponedeljek), 9.30 v šolski knjižnici Interact klub Celje Iva Planko iva.planko00@gmail.com

Interact klub Celje deluje kot podmladek svetovnega združenja Rotary 

International, mednarodne nepolitične, neprofitne in neverske 

dobrodelne organizacije. K sodelovanju ste vabljeni vsi, ki želite svoj 

prosti čas nameniti kvalitetnemu druženju, prostovoljskemu in 

humanitarnemu delu ter koristiti številne možnosti za izmenjave po 

Sloveniji in tujini.

Tedenski sestanki ob ponedeljkih in torkih ob 14. 

uri (izmenjaje).

17. 9. 2018 (ponedeljek), 13.15 v šolski knjižnici Filmski krožek Žan Žvižej zvizej_zan@hotmail.com

Pri filmskem krožku bomo spoznali osnove filmske režije, snemanja, 

montaže, scenarija, animacije in na splošno osnove filmskega jezika. 

Poudarek bo na praktičnih vajah, v katerih bomo uporabili teoretično 

znanje, v sklopu šolskih dejavnosti pa bomo ustvarjali razne 

audiovizualne izdelke.

Začetek okrobra, dobivali se bomo predvidoma 

vsako drugo soboto od 9:00 - 12:00. Termin je 

prilagodljiv.

17. 9. 2018 (ponedeljek), 13.15 v kabinetu za biologijo in 

kemijo Eko dejavnost: Higiena in voda Majda Kamenšek Gajšek majda.kamensek.gajsek@gcc.si

Dejavnost za tiste, ki jim ni vseeno za stanje voda. spoznali, ozavestili, 

preizkusili boste, kako higienske navade vplivajo na porabo pitne vode in 

stanje vodotokov.

Redna srečanja, predavanja, delavnice,projektno 

delo (razstava, anketa) in ekskurzija. Dejavnost bo 

zaključena in predstavljana za Teden vode v marcu.



18. 9. 2018 (torek), 13.15 pred likovnim kabinetom v 2. 

nadstropju LIKOVNI KROŽEK Mojca Šmit mojca.smit@gcc.si

K likovnemu krožku vabim dijake, ki radi likovno ustvarjajo in želijo 

doseči širše likovno znanje. Sodelovali bomo na različnih likovnih 

natečajih. Termine srečanj bomo določili na sestanku.

18. 9. 2018 (torek), 14.00 v kabinetu dijaške skupnosti v 

pritličju GCC INFO - računalniški krožek Matic Pilko matic.pilko@gmail.com

Uvod v programiranje, programski jeziki, izdelava programov in 

projektno delo za vse dijake, ki želijo pobliže spoznati 21. stoletje in se 

naučiti vsaj osnove tega, kar bo zagotovo postalo neizbežna nujnost v 

bližnjih prihodnosti.

Vsak drugi in četrti četrtek ali sredo v mesecu – 

torej 2x na mesec za 2 do 3 šolske ure

19. 9. 2018 (sreda), 10.30 v šolski knjižnici Japonski krožek Denis Orel Šanko sanko.denis@gmail.com

Tečaj japonščine je odprt navdušencem vsega, kar se dotakne teme 

Japonske. Dijaki se spoznajo z vsemi japonskimi pisavami, med katerimi 

se za uspešno delo podrobno naučijo pisave hiragana. Prav tako pa se 

seznanijo z osnovami jezika, ter začetnimi japonskimi pismenkami. Pri 

učenju jezika pa se spotoma pogovarjamo tudi o japonski popularni 

kulturi, zgodovini, tradiciji,... itd.Vsako leto organiziramo tudi obisk 

restavracije z japonskimi jedmi, ter organiziramo tečaj japonske 

kaligrafije.

Po dogovoru, glede na želje dijakov in razporeditve 

po skupinah. Točne termine bomo določili na 

uvodnem sestanku.

19. 9. 2018 (sreda), 11.00 v šolski svetovalni službi v 2. 

nadstropju Prostovoljstvo Nives Laul, Helena Maher Resinovič

nives.laul@gcc.si, 

helena.maher.resinovic@gcc.si

Prostovoljske aktivnosti v različnih ustanovah (Dom za starejše Savinja, 

OŠ Glazija, Karitas, CUDV Dobrna, ...)

Dva sestanka na šoli, ogledi ustanov, v katerih 

dijaki želijo opravljati prostovoljstvo, ostala 

srečanja po dogovoru. Prostovoljno delo izvaja 

dijak v ustanovi, po dogovoru z njimi.

19. 9. 2018 (sreda), 13. 15 v TUJI JEZIK 2 Supervizorji Helena Maher Resinovič, Nives Laul

helena.maher.resinovic@gcc.si, 

nives.laul@gcc.si

Skupina dijakov (iz vseh letnikov in programov), ki jih povezuje jih interes 

za psihološke teme, izmenjujejo izkušnje z vrstniki (o odnosih, soočanju z 

duševnimi obremenitvami, stresom …), ki delijo pogovor v varni, zaupni 

skupini. Občasno bomo organizirali predavanja zunanjih strokovnjakov, ki 

delajo na področju psihološkega svetovanja in pomoči. Redna skupinska srečanja po dogovoru, 

predvidoma na 14 dni.

19. 9. 2018 (sreda), 13.15, stara telovadnica MEPI - Mednarodno priznanje za mlade

Tina Bradeško, Marjeta Brežnik, Miha 

Gartner, Alja Pristovšek, Otmar, 

Uranjek + zunanji sodelavci

tina.bradesko@gcc.si, 

marjeta.breznik@gcc.si, 

miha.gartner@gcc.si, 

alja.pristovsek@gcc.si, 

otmar.uranjek@gcc.si

MEPI - Mednarodni program za mlade je netekmovalen program 

prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih 

dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, 

vztrajnost, odgovornost do sebe in ne nazadnje služenje (njihovi) 

skupnosti. Sestavljajo ga štiri področja (služenje oz. prostovoljno delo, 

odprava, veščine in rekreativni šport) na treh stopnjah (bron, srebro, 

zlato). Merilo za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti 

udeleženca, doseženo z njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih 

zmožnostih in tekmuje le sam s sabo. Po predhodnem dogovoru z mentorjem.

19. 9. 2018 (sreda), 13. 15 v glasbenem kabinetu v 1. 

nadstropju Lutkovno-glasbeni krožek Mojca Šmit, Suzana Tovornik moja.smit@gcc.si, suzana.tovornik@gcc.si

V krožek vabiva vse dijake PV, ki imajo željo popeljati lutko skozi glasbo 

in igro v otroški svet. Termin bomo določili po uvodnem sestanku.

20. 9. 2018 (četrtek), 13.15 v šolski knjižnici Bralni klub Tanja Tratenšek tanja.tratensek@gcc.si

Namenjen je vsem dijakom z veseljem do branja leposlovja vseh žanrov, 

z ljubeznijo do knjig in pisane besede. Na bralni seznam umestimo 

aktualna dela, ki obravnavajo različne teme, ki so blizu dijakom. 

Osredotočamo se na obdobje odraščanja in medčloveških odnosov, na 

dela, ki jih spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, k odkrivanju sbe in 

lastnega pogleda na svet. Mnenja o prebranem izmenjamo v obliki 

sproščenega skupinskega pogovora, kjer lahko vsak izrazi svoje mnenje o 

prebranem. Organiziramo tudi literarna srečanja s pisatelji, v aprilu 

(mesecu knjige) pa pripravimo še dodatne aktivnosti (popoldan branja, 

nagradni izlet za zveste bralce, Menjaj branje in sanje ...).

Termine srečanj bomo določili po prvem sestanku. 

Načrtujemo od 5 do 7 srečanj v šolskem letu.

2. 10. 2018 (torek), 13. 15 v plesni dvorani (klet) Plesna skupina Špela Lužar spela.luzar@gcc.si

Plesna skupina GCC je namenjena dijakom in dijakinjam vseh treh 

programov. Pripravljamo plesne točke za prireditve znotraj šole in izven. 

Vključeni smo v projekt Šolski plesni festival. Tekmuje se v solo plesih - 

hip hop, pop, latino ter plesnih v paru - standardnih in latinsko-ameriških 

plesih. 1x tedensko, po dogovoru



3. 10. 2018 (sreda), 11.30 v šolski knjižnici Središče - Dokumentarno-raziskovalno gledališče Aljaž Primožič, 3. b aljaz.primozic123@gmail.com

Središče letos poskuša z obliko raziskovalno-dokumentarnega 

gledališča.Gre za gledališče, ki v procesu ustvarjanja uprizoritve 

uporablja zlasti zgodovinske vire in javna mnenja. Dobivali se bomo na 

okroglih mizah, ogledih filmov, branju dokaznih gradiv, povabili bomo 

goste itd. na temo homofobije. Potem bomo ob koncu naslednjega 

šolskega leta in med počitnicami sestavili besedilo na podlagi ugotovitev, 

ki jih bomo zbrali med procesom. Tako bomo ustvarili predstavo, katere 

premiero načrtujemo v začetku šolskega leta 2019/20. Na razprave ste 

vabljeni vsi, pri predstavi pa bodo žal lahko sodelovali le dijaki prvih treh 

letnikov, saj četrtih ob premieri ne bo več na šoli.

Torki, vsake 14 dni, 14.00 - 14.50; občasno tudi 

drugi termini, vikend intenzivnih vaj v aprilu, 

učilnica SL2

3. 10. 2018 (sreda), 10.30 v šolski knjižnici AFS - mednarodne dijaške izmenjave Gregor Deleja gregor.deleja@gcc.si 3- in 10-mesečne dijaške izmenjave po Evropi in svetu.

10. 10. 2018 (sreda), 13.15 v SLOVENŠČINI 2 

Priprave na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 

priznanje

Jasmina Temnik Kerš (3. in 4. letnik), 

Tanja Štante Benčina (1. in 2. letnik)

tanja.stante.bencina@gcc.si, 

jasmina.temnik.kers@gcc.si

Poglobljeno razumevanje, primerjanje, analiza književnih del in dodatnih 

strokovnih člankov za pripravo na tekmovanje. Redna srečanja.

18. 10. 2018 (četrtek), 14.00 v plesni dvorani (klet) Sodobni ples in plesno gledališče Sandra Jazbec sandrajazbec@gmail.com

Krožek je namenjen vsem, ki se radi izražate z gibom, plesno ustvarjate in 

vas zanima odrsko udejstvovanje. Skupaj pripravljamo plesno-gledališke 

projekte in sodelujemo na številnih kulturnih dogodkih.

Četrtki od 14.00-15.00. Če se na novo vključujete 

me kontaktirajte pred prvim obiskom.

Ni uvodnega sestanka - vsi, ki bi sodelovali pri umetniških 

projektih, se oglasite do prof. Ane Pečnik v kabinet 

likovnikov v 2. nadstropju F. U. G. - Fakultativno umetniško gibanje Ana Pečnik anna.pecnik@gmail.com

F. U. G. je umetniško gibanje dijakov (vseh treh programov), ki se z video-

performansi odzivajo na aktualne dogodke pri nas oz. širše v svetu. 

Krožek je namenjen vsem, ki se želijo na

malo drugačen način, skozi  video umetnost, izražati in sporočati svoja 

stališča. Pri krožku se prav tako ukvarjamo s

pisanjem scenarija, izbiro primernega prostora za snemanje, 

scenografijo, kostumografijo, dramaturgijo, igro, gibom … Če si se v tem 

opisu našel/-a, prijazno vabljen/-a v naše vrste!

Srečanja bodo potekala po dogovoru oz. ob 

aktualnih dogodkih (natečaji ...).

Ni uvodnega sestanka - vsi, ki bi sodelovali pri glasbenih 

projektih zasedbe The Šlagers, se oglasite do prof. Saša 

Šonca v glasbeni kabinet v pritličju The Šlagers Sašo Šonc saso.sonc@gcc.si

Vokalnoinštrumentalna zasedba, namenjena dijakom vseh treh 

programov, ki jih zanima pop, jazz, soul ,funk. latino in podobne glasbene 

zvrsti. Številni nastopi, koncerti in projekti,sodelovanje s ostalimi 

glasbenimi zasedbami na GCC.

Torek, od 14.00-15.30, music room (klet),po 

potrebi dodatne in intenzivne vaje

Uvodni sestanek v mesecu marcu (tekmovanje v maju). AJKTM - ali je kaj trden most? Otmar Uranjek, Maja Rak otmar.uranjek@gcc.si, maja.rak@gcc.si

Ekipa se bo pripravljala na državno tekmovanje

AJKTM Redna srečanja od marca do maja.

Razpis v mescu septembru - zaključek natečaja na 

prireditvi Ta veseli dan kulture. Naj kratka zgoba

Tanja Tratenšek, Ljuba Koprivc 

Bertoncelj

tanja.tratensek@gcc.si, 

ljuba.koprivc.bertoncelj@gcc.si Vsakoletni dijaški literarni natečaj za dijake z vesljem do pisanja.

Termin uvodnega sestanka bo v oktobru

GCC START UP - podjetniški krožek in SIA - Social Impact 

Award Matic Pilko, Gregor Deleja gregor.deleja@gcc.si

V družbi, ki se nenehno spreminja in postaja vse bolj zapletena, se 

povečuje tudi občutek negotovosti, zato je vedno večje povpraševanje po 

ljudeh, ki imajo znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti, značilne za 

podjetne posameznike. Učenje podjetnosti in podjetništva v srednji šoli 

lahko mladim pomaga premagovati ovire, ki so posledica sprememb na 

trgu dela, pripomore k večji učinkovitosti na delovnem mestu, pomaga in 

koristi družbi in spodbuja osebnostni razvoj. Podjetnost tako postaja ena 

pomembnejših kompetenc, ki jo intenzivno uvajamo v izobraževalne 

programe GCC in z različnimi dejavnostmi pri dijakih razvijamo 

inovativnost in ustvarjalnost. #GCCStartUp je podjetniški obšolski 

izobraževalni program, ki temelji na konceptu learning by doing oziroma 

izjemno praktičnem pristopu k učenju in razvoju kompetenc 21. stoletja. Po dogovoru - glede na urnike udeležencev

Termin uvodnega sestanka bo po objavi razpisa - 

predvidoma v prvi polovici oktobra Mladi za Celje - mladinski raziskovalni natečaj Gregor Deleja gregor.deleja@gcc.si

41. mladinski raziskovalni natečaj Mestne občine Celje - vabljeni vsi, ki 

ste raziskovali že v OŠ oz. v preteklih šolskih letih. Po dogovoru z mentorji.

Termin uvodnega sestanka bo po objavi razpisa. Scholar's Cup Mateja Glušič Lenarčič mateja.glusic.lenarcic@gcc.si

Tudi letos se boste lahko vsi  zainteresirani dijaki udeležili  

#enostavnodrugačnega angleškega tekmovanja World Scholar s Cup.  Z 

vrstniki iz Slovenije se boste 2. in 3. februarja ¨2019 pomerili v debati, 

pisanju eseja in v individualnem ter skupinskem preverjanju znanja, 

najuspešnejši pa boste lahko del svetovnega dogodka, ki bo letos 

predvidoma v Indoneziji.  Priprave na tekmovanje bo vodila prof. Mateja 

Glušič Lenarčič. Po dogovoru z mentorico.

Termin uvodnega sestanka bo po novem letu. Finančna matematika in statistika Simona Jazbec Jurkošek simona.jazbec.jurkosek@gcc.si

Priprave na tekmovanja iz finančne matematike in statistike ter 

spoznavanje finančno-statistiščena področja. Po dogovoru z mentorico.


