
DRAGI OSNOVNOŠOLEC, DRAGA OSNOVNOŠOLKA, VABIMO TE NA DELAVNICE NA I. GIMNAZIJO V CELJU: 

Datum 
izvedbe 

Področje in naslov Opis 

17. 1. 2023 
ob 12.00 

Debata Skrivnost, za katero vaše mame ne želijo, da jo izveste: naučite 
se zmagati vsako družinsko diskusijo z enim priročnim trikom - 
debato. 
  
Debaterji I. gimnazije v Celju vas bomo v uro in pol dolgi debatni 
delavnici naučili nekaj več o učinkoviti retoriki, tehniki 
debatiranja, strukturi in idejni zasnovi argumentov in nalogi 
govorcev v debati. Predhodne izkušnje z debato niso potrebne, 
izbrali bomo tempo, ki bo ustrezal vsem in se nato pri vajah 
razdelili v skupine.  
 
Vabljeni vsi, ki si želite postati čim bolj razumljivi in prepričljivi 
in ki uživate pri razmišljanju izven okvirjev! 
  
Število mest je omejeno, zato so za udeležbo obvezne prijave 
na: nina.trojner@prvagim.si 

19. 1. 2023 
ob 14.00 

 

Kemijska delavnica 

Jaz pomagam pri 
gorenju, jaz pri 
gašenju, jaz pa vozim.  
Kdo smo? 

Na kemijski delavnici bodo učenci pridobivali in spoznali 
lastnosti različnih plinov. Delavnica je namenjena 
devetošolcem. 
 
Število mest je omejeno, zato so za udeležbo obvezne prijave 
na: lea.glazar@prvagim.si 

20. 1. 2023 
ob 9.00 

Dan odprtih vrat za 
klasike 

Vabimo te, da se nam pridružiš na dnevu odprtih vrat klasične 
gimnazije, ki smo ga tokrat poimenovali Vabilo na čaj in še kaj. 
Ob skodelici čaja bomo s teboj poklepetali profesorici latinščine 
in dijaki klasiki vseh štirih letnikov klasične gimnazije. 
 
Izvedel/izvedela boš nekaj osnovnih informacij o klasični 
gimnaziji, sodelujoče dijake boš lahko vprašal/vprašala vse, kar 
te zanima, na koncu pa se v znanju o Rimu in Rimljanih ter o I. 
gimnaziji v Celju lahko preizkusiš v kvizu. Najboljši bodo 
nagrajeni. 
 
Veseli bomo, če se nam pridružiš. Če se za to odločiš, se do 13. 
1. 2023 prijavi: ivana.sikonija@gmail.com   
Vale! 

24. 1. 2023 
ob 13.30 

 

Športna delavnica 

"Pridi in sprejmi 
športni izziv!" 

 

Sprejmi izziv in opravi KAJUH EXATLON ali HIP HOP delavnico, 
kjer se boš preizkusil/a v izvajanju motoričnih izzivov na 
zabaven in atraktiven način. 

Prijavi se na eva.jurkovnik@prvagim.si do srede, 18. 1. 2023.  

Veselimo se tvoje udeležbe. 
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