Celje, januar 2021
Dragi učenci in učenke 9. razreda,
najprej vam želimo, da bi bilo leto 2021 prijazno, zdravo in uspešno ter vas prav prijazno
pozdravljamo v upanju, da vam ti koronačasi ne povzročajo preveč težav. Prepričani smo, da
bo strokovnjakom kmalu uspelo »obračunati« s to nadlogo in da se bomo lahko kmalu spet
družili kot nekoč.
Leto 2021 bo za vas precej prelomno, saj boste naredili pomemben korak – za sabo boste
prestopili prag srednje šole. Verjetno se že zelo intenzivno ukvarjate z izbiro in tehtate, katera
od srednjih šol vam bo ponudila največ – znanja in zanimivih obšolskih dejavnosti, pri katerih
se boste lahko naučili še obilico prijetnih stvari, okrepili stara prijateljstva ter stkali nova.
Dosedanje meje vašega sveta se bodo razširile tudi s spoznavanjem novih jezikov.
Gotovo veste, da se je na Gimnaziji Celje – Center mogoče že nekaj let med mnogimi tujimi
jeziki učiti ruščino, in to kot DRUGI ali tretji tuji jezik. Dosedanje izkušnje učencev, ki smo se
odločili, da se učimo ruščino kot drugi tuji jezik, so izjemno prijetne in dobre.
V preteklih letih smo prirejali delavnice čajanke, na katerih smo devetošolce pri nas na GCC ali
na njihovi šoli seznanjali z ruskim jezikom, njihovo zanimivo pisavo cirilico, navadami in običaji
itd. Letos se zaradi koronavirusa ne smemo družiti, zato vam ponujamo drugačen način
sodelovanja, in sicer likovni natečaj z naslovom MOJA BABUŠKA/MATRJOŠKA in kviz RUSIJA,
ALI TE POZNAM?
Za sodelovanje na natečaju naredite naslednje:
1. Na format A4 ali A3 ustvarite babuško/matrjoško po svoji zamisli. Izbira tehnike je
poljubna: risanje, slikanje z različnimi barvami, lepljenje koščkov najrazličnejših
materialov (najrazličnejši papir, blago, usnje, …) Bodite čim bolj ustvarjalni.
2. V desni spodnji kot svojega izdelka ne pozabite razločno napisati svojih podatkov:
Ime in priimek, razred:
Osnova šola:
Domači naslov:
Vaš e-naslov:
3. Izdelek fotografirajte in fotografijo najkasneje do 15. 1. 2021 naložite na spletni
povezavi: https://www.gcc.si/spletno-srecanje-in-oddaja-likovnih-del/
Velikost fotografije naj ne presega velikosti 10 MB.

Vaših izdelkov bomo zelo veseli in jih bomo tudi razstavili v šolski knjižnici in vas na odprtje
tudi povabili s posebnim pisnim vabilom. Rezultate likovnega natečaja in kviza bomo razglasili
v sredo, 20. 1. 2021, ob 17. uri, ko vas vabimo na kratko ZOOM SPLETNO SREČANJE Z NAŠIMI
DIJAKI, ki se učijo ruščino kot drugega in tretjega tujega jezika, profesoricama ruščine in našo
rusko naravno govorko oz. lektorico - tam bomo razglasili zmagovalce kviza in likovnega
natečaja. Na srečanje se prijavite na zgornjem obrazcu, kjer boste oddali tudi vaša likovna
dela.
Če pa ste se odločili za sodelovanje na kvizu, odgovorite na vprašanja, ki jih najdete na TEJ
POVEZAVI najkasneje do 19. 1. 2021.
Vabimo vas tudi k ogledu kratkega filmčka na temo ruščine, ki ga je posnela naša
četrtošolka Jerneja Čerenak (likovna gimnazija – umetniška smer), ki je v okviru medšolskih
izmenjav, ki jih izvajamo na GCC, eno šolsko leto preživela v Rusiji. Film najdete na TEJ
POVEZAVI.
Če bo koronavirus slučajno predolgo vztrajal, bomo pripravili spletno odprtje razstave vaših
likovnih izdelkov in vas o tem zagotovo obvestili, da boste lahko dogodku prisostvovali na
daljavo. Nanj bomo povabili tudi vse, ki se boste poskusili v kvizu in se tudi vam zahvalili s
pisnim vabilom ter … No, tudi to naj ostane presenečenje"
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Dober izziv, ali ne? V teh časih, ko se tako ne moremo veliko družiti, bo morda tole povabilo k
sodelovanju na likovnem natečaju in/ali kvizu prav prijetna popestritev. Če potrebujete pa
namig, kako se lotiti babuške/matrjoške, pa vam pošiljamo tudi spletno povezavo k besedilu
o tej zanimivi leseni lutki.
Veselimo se vaših babušk/matrjošk in/ali rešitev kviza RUSIJA, ALI TE POZNAM?.
Lepo vas pozdravljamo.
»Ruska družina« gimnazijcev, ki se učimo ruščino kot drugi tuji jezik in bomo veseli, če se nam
boste v jeseni pridružili.
in ravnatelj
Gregor Deleja, prof.

