
 
 

Celje, 11. 11. 2019 

 

Spoštovani, 

 

začetek decembra navadno že malo zadiši po bližajočih se božično-novoletnih praznikih in z njimi 

povezanimi dogodki. Najmlajše nagovarja čarobni svet lučk in pravljičnih junakov, ki vstopajo v njihovo 

življenje, najstniki obarvajo ta čas s svojimi željami in pričakovanji, starejši pa se malo ozirajo na 

prehojeno pot, malo pa na tisto, ki se odpira pred njimi.  

Svet se tedaj malo upočasni, kot da bi si ljudje hoteli oddahniti in se malo poveseliti, preden si bodo 

spet naložili nove, težke in zahtevne naloge. V različnih delih sveta ta praznik praznujejo različno, 

čeprav sta vsem skupna veselje in bučna razigranost.  

 

Na Gimnaziji Celje – Center, kjer poučujemo številne tuje jezike in spoznavamo navade in običaje 

njihovih naravnih  govorcev, bomo letos  v sredo, 11. 12. 2019, med 8.45 in 10.15 v knjižnici na 

delavnici RUSKI BOŽIČ IN NOVO LETO raziskovali, kako praznujejo božič in novo leto v Rusiji, največji 

državi na svetu. Pečejo morda orehovo potico? In če ne, s čim se potem sladkajo? Okrasijo jelko in se 

obdarujejo?   

 

Na delavnici, na katero prijazno vabimo tudi vaše učence, ki jih zanimajo ruski običaji, navade, jezik 

in kultura, bomo odgovorili na ta in še mnoga druga vprašanja, nato pa bomo ob 10.30 povabili učence 

še na prireditev Centrovizija, ki bo trajala do 11.30 v naši športni dvorani.  

 

Zaradi organizacije in izvedbe delavnice vas vljudno prosimo, če bi lahko upoštevali omejitev števila 

učencev, in sicer do 5, in nam sporočili tudi njihova imena čim prej, najkasneje pa do petka, 29. 11. 

2019, na naslov info@gcc.si oz. po pošti na naslov Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 

Celje. Prijavnico najdete v nadaljevanju.  

Če bo število preseglo zmogljivost ene delavnice, bomo organizirali ponovitev. Če pa bi vam morda 

ustrezalo, da pripravimo delavnico, na kateri bi vašim učencem predstavili ruske običaje, navade in 

kulturo pri vas na šoli, nam to sporočite. Z veseljem se bomo odzvali. 

 

Naši spomini na druženje dijakov Gimnazije Celje – Center z osmo- ali devetošolci v ruskih delavnicah 

so izjemno prijetni in verjamemo, da se jim bodo pridružili še novi z letošnjo generacijo. 

Lepo vas pozdravljamo in se zelo veselimo vašega odziva. 

 

Vodja delavnice                                                         Ravnatelj  

Darja Poglajen, prof.                                                                                   Gregor Deleja, prof. 
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PRIJAVNICA 

na ustvarjalno delavnico Ruski božič in novo leto 

 (11. 12. 2019 na GCC) 

 

 
 

Imena in priimki učenk oz. učencev: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

 

 

Ime in priimek učitelja/učiteljice/druge osebe, ki bo spremljal/-a učence:  

___________________________________________________________________________ 

 

E-pošta za pošiljanje obvestil v zvezi z delavnico: __________________________________ 

 

 

Ime in priimek kontaktne osebe (če to ni učitelj spremljevalec): ________________________ 

 

 

E-pošta kontaktne osebe: ______________________________________________________ 

 

 

Osnovna šola:  __________________________________________________________ 

 

 

Delavnice se lahko udeležimo tudi v alternativnem popoldanskem terminu (11.45-13.15): 

 

DA                        NE 

 

Datum: ____________                               Podpis: ______________________           

 

Prosimo, če izpolnjene prijavnice vrnete NAJKASNEJE do 29. 11. 2019 po pošti (Gimnazija 

Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje) ali po elektronski pošti (info@gcc.si). 


