
DOGODKI 
NA ŠC CELJE



Črke plešejo
Ustvarjalke modnih oblačil oddelka 1A1 so, pod mentorstvom prof. Mateje
Logar, pri predmetu Modni trendi ustvarjale vzorce za tekstil. Poigravale so se s
črkami. Nastali so zanimivi in privlačni vzorci, ki so jih razstavile na ogled v
šolski knjižnici.
Točen naslov: Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ura: 8.00 – 15.00

9. 5. – 10. 6. 2022



Knjižni zakladi šolske knjižnice pripovedujejo ...
Knjižnica Šolskega centra Celje je ena izmed največjih šolskih knjižnic v
Sloveniji. Med bogatim knjižničnim fondom so tudi knjige, ki so zelo
dragocene, posebne in unikatne. Prisluhnite njihovim zgodbam.
Ura: 8.00 – 14.00

9. 5. – 13. 5. 2022



10. 5. 2022

Vabljeni na pohod čez gozd na bližnji hrib.
Štart bo izpred šole na lokaciji Pot na Lavo 22 je ob 13.15

Svetovni dan gibanja



Lov za izgubljeno knjigo (soba pobega)
Knjižničarji smo opazili, da je iz vitrine v tihi čitalnici, kjer so shranjene
najdragocenejše knjige, izginila knjiga. Kdo jo bo najhitreje našel?
Ura: 8.00 – 14.00

10. 5. – 13. 5. 2022



V sodelovanju s Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje smo za
vsak kabinet/pisarno nabavili eno lončnico. a
Spatifil iz zraka odstranjuje oz. filtrira 5 zelo nevarnih strupov (benzen,
formaldehid, trikloretilen, ksilen in amonijak) ter zmanjšuje elektro smog,
hkrati pa ga zlahka uvrstimo med eno izmed najlepših sobnih rastlin.

11. 5. 2022

Spatifili na delovnem mestu



Srečanje vseh oblikovnih, tekstilih in frizerskih šol 
Slovenije
Vabimo vas na ogled festivala vseh oblikovnih, tekstilih in frizerskih šol
Slovenije. Na srečanju se bo predstavila tudi srednja šola za Storitvene
dejavnosti in logistiko. Dijaki s programov frizer in modni ustvarjalec bodo
prikazali svoje kreacije na temo Legende.
Točen naslov: Festivalna dvorana Ljubljana
Ura: 16.00 – 17.00

16. 5. 2022



Predstavitev ŠK Impro liga
Sočasno z izvajanjem Tednov vseživljenjskega učenja pri nas izvajamo tudi študijski krožek z 
naslovom Impro liga.

V krožku se spoznavamo s pravili in triki javnega nastopanja, dramske igre in improviziranja. 

Tokrat bomo krožek odprli tudi vsem, ki jih zanima, kaj počnemo na naših rednih srečanjih.

Ura: 18:00 - 19:00

16. 5. 2022



Predstavitev ŠK Sma pač s hribu
V času izvajanja Tednov vseživljenjskega projekta se sočasno izvaja tudi študijski 
krožek o narečnih zgodbah z naslovom Sma pač s hribu. V krožku se učimo o izvoru 
in značilnostih kozjanskega narečja, specifičnih narečjih posameznih manjših krajev 
in zapisujemo zgodbe v narečjih. Tokrat bomo eno izvedbo odprli tudi za vse, ki 
želijo o krožku izvedeti kaj več ali pa se nam morda celo pridružiti.
Ura: 18:00 - 19:00

18. 5. 2022



Predstavitev aktualnih projektov na MIC – ŠC Celje
Kot vsako leto, bomo tudi tokrat nekaj ur namenili promociji in predstavitvi 
nacionalnih in mednarodnih projektov, ki jih letos izvajamo na MIC-u. Predstavili 
bomo projekte, ki so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada in MIZŠ: 
Atena, Munera 3 in mednarodnih projektov: Erasmus+, KA1 in KA2, BlendVET
(Finančni mehanizem EGP).
Ura: 08:00 - 12:00

19. 5. 2022



Svetovni dan čebel
Obiščite virtualni čebelnjak v četrtek, 19.5.2022 v zbornici Šolskega centra
Celje (8.00-9.00) ter v zbornici Srednje šole za storitvene dejavnosti in
logistiko (9.30 – 10.30).
Podelite nepozabno izkušnjo skupaj z nami.

19. 5. 2022



Žalec Fashion Week
19. 5. 2022

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko; smer ustvarjalec modnih
oblačil so pripravili razstavo svojih kreacij, ki so jih ustvarili pod budnimi očesi
svojih mentorjev.
Točen naslov: Knjižnica Žalec
Ura: 16.00 – 19.00



Zaključni koncert glasbenikov ŠCC za dijake zaključnih 
oddelkov vseh šol ŠC Celje
Dogodek se bo odvil v ponedeljek, 23. 5., ob 10.00 do 10.45 v atriju pred 
ŠCC. 
Nastopajoči: Glasbeniki ŠCC pod mentorstvom Metke Jagodič Pogačar.

23. 5. 2022



Poletje bo, zato z glavo na e-skiro!
Srednja šola za storitvene dejavnosti; program Logist, sodeljuje s policijo, Zavodom
vozim, Splošno bolnišnico Celje, zavarovalnico Triglav ter ostalimi sponzorji. Izvedli bodo
poligon varne vožnje z e-skirojem, ki so ga pripravili 4. letniki logističnega tehnika, v
sklopu raziskovalnih nalog. Prav tako bodo dijaki predstavili vse pasti in svoje predloge,
kako bi izboljšali varno vožnjo z e-skirojem.
PROGRAM: Predstavitev prispevkov o varni uporabi e-skiroja Zakonska določila
Fizikalne zakonitosti za vožnjo z e-skirojem Poškodbe s skiroji in prikaz prve pomoči
Vadbena vožnja z e-skirojem na skiro poligonu
Točen naslov: Planet Tuš Celje
Ura: 14.30 – 17.00

23. 5. 2022



Čebelice, čebelice ...
Svetovni dan čebel obeležujemo 20. maja. 
Delavnica je namenjena krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga čebele in vsi drugi opraševalci 
imajo za kmetijstvo in biotsko pestrost. 
Delavnico bo pripravil Žan Podbregar, ki bo udeležence seznanil tudi s čebelarjenjem. 
Točen naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Ura: 10:30 - 11:30

23. 5. 2022



Najboljši med najboljšimi: kresnik 2022
V knjižnici Šolskega centra Celje vas vabimo na razstavo vseh nominirancev in
finalistov za literarno nagrado kresnik, najboljši roman leta.
Ura: 7.00 – 16.00

23. 5. – 27. 5. 2022



Skupina za boljšo kvaliteto življenja
V prvem delu bomo obdelali teme in vsebine, ki se dotikajo vseh nas in naših življenj. Prvi del bo
časovno omejen na največ dvajset minut. Prvi del srečanja bomo ustvarjali vsi. Potrebovali bomo
beležko in pisalo. Naša prva tema bo kvaliteta življenja. Kaj za nas to pomeni, ali jo lahko
izboljšamo, ali imamo voljo in energijo za akcijo. V skupini boste dobili potrebno podporo. Med
seboj bomo delili izkušnje. Drugi del bodo sestavljale različne meditacije in načini sproščanja
(vodena meditacija, zvočna meditacija, meditacija z našim glasom, gibalna meditacija ...). Za ta
del boste potrebovali blazino in odejo, da vas med meditacijo ne bo zeblo. Se vidimo v Modnem
ateljeju!
Točen naslov: Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ura: 19.00 – 20.00

25. 5. 2022



Predstavitev ŠK Gremo online
Letos na ŠC Celje izvajamo študijski krožek z naslovom Gremo online. Z učitelji raziskujemo možnosti 
uporabe sodobne tehnologije pri pouku, pripravljamo pa tudi portal za online testiranje, preverjanje in 
ocenjevanje znanja. Vabimo vas, da se nam pridružite.

Ura: 15:00 - 15:45

25. 5. 2022



Vzpostavitev šolskega vrta
V sklopu sodelovanja vseh šol se je vzpostavil šolski vrt, ki ga bomo predstavili.
Na naši delavnici bomo spoznali osnovo postavitve, analize in postopke, ki so bile izvedene pred
samo postavitvijo.
Tako si bomo pogledali postopek izbire in priprave območje, kjer se je vrt postavil, nato analize
prsti in samega postopka izdelave in postavitve gred.
Skupaj bomo spoznali sestavo v visoki gredi in kako kombiniramo sosede.
Ura: 15.00

27. 5. 2022



Zdrav duh v zdravem telesu
Za ravnovesje našega duševnega in telesnega zdravja je treba poskrbeti za oboje – telo in duha. Če smo 
telesno pripravljeni, zmoremo več napora in če smo razgledani, razumemo, čemu je fizična dejavnost 
pomembna. Udeleženci bodo za pridobivanje kondicije na voljo različne aktivnosti: pohod, kolesarjenje in 
kopanje v Thermani Laško, Woop park v Ljubljani in adrenalinski park Menina.

Točen naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava

Ura: 08:00 - 17:00

31. 5. 2022



Naj 2022
V knjižnici Šolskega centra Celje bomo pripravili razstavo najbolj branega gradiva v šolskem letu
2021/2022.
Katero gradivo je bilo najbolj iskano?
Kateri roman so si uporabniki največkrat izposodili?
Vljudno vabljeni v knjižnico, morda boste dobili še kakšen bralni namig.
Ura: 07:00 - 15:00

31. 5. 2022 – 3. 6. 2022



Permakulturno vrtnarjenje
Permakultura zahteva poseben način življenja, kmetovanja.
Gre za življenje v conah in odsekih, ki nam omogočajo čim manj poseganja v naše življenje prav
tako njihov način pomaga, da nam je življenje olajšano.
Tako nam vrta ni potrebno prekopavati in zalivati ali morda to pomeni, da lahko gremo v copatih
po solato.
Cone in okoliši se razporedijo po nujnosti in pogostosti obiskovanja, tako tiste, ki jih najbolj
potrebujemo postavimo bližje in tiste, ki jih potrebujemo manjkrat pa dlje narazen.
Ura: 15.00

2. 6. 2022



Učitelj naj bo!
Dijaki se bodo preizkusili v vlogi učitelja. Za udeležence bodo pripravili delavnico, kjer bodo
stožnice konstruirali s prepogibanjem papirja, geometrijskim orodjem,…
Točen naslov: Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Ura: 10:30 - 12:10

2. 6. 2022



Poletni bralni klub vabi
V knjižnici Šolskega centra Celje bomo pripravili poletno obarvan knjižni kotiček z izborom knjig
za poletni oddih in posebne priporočilne sezname počitniškega branja.
Ura: 07:00 - 15:00

6. 6. 2022 – 12. 6. 2022
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