Celje, 30. 11. 2020

OBVESTILO O PRIPRAVAH NA PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI OSNOVNOŠOLCEV na
Gimnaziji Celje - Center (9., 16., 23. januar 2021)
Spoštovani!
Leto 2020 je zaznamovalo obdobje virusa, za leto 2021 pa si želimo, da bi bil ta virus čim prej pozabljen.
Vsi si znova želimo običajnih šolskih in službenih izzivov, zato naj bo naslednjih dvanajst mesecev
prijetnih, lepih in zadovoljnih.
Morda bomo prav skupaj našli kakšno novo, še neprehojeno pot, po kateri bo vredno stopiti v
prihodnost.
Da bi prav mladim naredili leto čim prijaznejše, a jim vseeno ponudili dovolj znanja in razvili njihove
sposobnosti, ne da bi jih pri tem izpostavljali stresnim situacijam, bomo po dobrih preteklih izkušnjah
tudi letos organizirali za osnovnošolce, ki se želijo vpisati v program umetniška gimnazija – likovna smer,
priprave na preizkus likovne nadarjenosti. Potekale bodo tri sobote zapored, 9., 16. in 23. 1. med 10.
in 12. uro v risalnici v II. nadstropju GCC oz., če to ne bo mogoče, preko spleta. Vsa podrobnejša
navodila bodo objavljena na šolski spletni strani (http://www.gcc.si/), naj pa poudarimo, da udeležba
na pripravah nikakor ni pogoj za pristop k preizkusu oz. uspešnost pri preizkusu likovne nadarjenosti,
ki bo letošnje šolsko leto potekal v sredo, 10. 3. 2021, v popoldanskih urah.
Na povezavi https://www.gcc.si/prijavnica-preizkus-likovne-nadarjenosti/ najdete prijavnico na
priprave. Vse likovne pedagoge in svetovalne službe vljudno prosimo, če jo lahko posredujete
zainteresiranim učencem in jih opozorite tudi na informacije na spletni strani GCC, vse učence pa
vabimo, da se na priprave prijavijo najkasneje do 5. 1. 2021 preko zgornje povezave.
Prijave nam bodo pomagale pri organizaciji delavnic, zato se že vnaprej zahvaljujemo zanje. Učenci se
po želji lahko udeleži tudi samo posamičnih priprav. Seznam potrebščin: 9. 1. (svinčnik in radirka), 23.
1. (tempera barve, čopiči, lončki za vodo), 26. 1. (barvni kolaži A4, škarje, lepilo, lepilni trak), vse
podrobnejše informacije pa bomo v začetku januarja objavili tudi na spletni strani.
Prijazno Vas pozdravljamo.
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