
        
 

 
VESELJE DO ZNANOSTI 

 

 

Na Gimnaziji Celje - Center se zavedamo, da se ne učimo le, da bi vedeli, temveč da bi svoje 

znanje znali koristno uporabiti. Izkušnje kažejo, da medgeneracijsko povezovanje in 

sodelovanje prispevata k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki postaja tako bolj 

razumljiva za vse in spodbuja mlade k hitrejšemu usvajanju novih znanj ter hkrati veča željo 

po inovativnosti. Naravnih zakonov ni mogoče dognati le z razmišljanjem in predvidevanjem, 

temveč je treba teze dokazati v praksi – z eksperimentiranjem.  

 

Da bi mladim čim bolj približali naravoslovne znanosti, v četrtek, 10. novembra 2022, 

pripravljamo prireditev Veselje do znanosti. Prireditev se bo pričela ob 12.00 uri v športni 

dvorani Gimnazije Celje - Center.  

 

V uvodnem delu letošnje prireditve bomo prisluhnili predavanju dr. Toma Turka, ki bo 

spregovoril o vlogi in pomenu znanosti v današnjem času.  

 

Dr. Tom Turk je redni profesor za biokemijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je član 

uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija. Dolga leta je bil tudi predsednik državne 

maturitetna komisije za biologijo. Raziskuje predvsem toksine in biološko aktivne snovi iz morskih 

organizmov. Izpopolnjeval se je v Bostonu in Gainesvillu v ZDA ter v Trentu (Italija). Sam ali v 

soavtorstvu je objavil več kot 60 znanstvenih prispevkov. V različnih poljudnih revijah je objavil več 

člankov s tematiko življenja v morju. Kot soavtor je sodeloval pri pisanju dveh srednješolskih in dveh 

osnovnošolskih učbenikov. Je potapljač in popotnik. Ukvarja se z naravoslovno fotografijo tako pod 

vodo kot nad vodo. Je avtor dveh knjig o življenju v morju: »Živalski svet Jadranskega morja« in »Pod 

gladino Mediterana«. 

V drugem delu prireditve bodo naši učitelji in dijaki z Vami in Vašimi učenci v delavnicah 

odkrivali čarobnost in uporabnost naravoslovnih znanosti. 

 

K sodelovanju vabimo učitelje in učence tretje triade oz. dijake 1. in 2. letnika, ki jih 

eksperimentiranje veseli. Posebej veseli bomo mentorjev (učiteljev in učencev), ki bi želeli 

voditi posamezni eksperiment in bdeti nad njegovo varno izvedbo.  



Zaradi lažje organizacije prireditve Vas prosimo, da do srede, 26. oktobra 2022, na naslov 

marjana.turnsek@gcc.si pošljete izpolnjeno prijavnico. Iz vsake šole se lahko prireditve 

udeležijo trije učenci in mentor. Z natančno vsebino delavnic in delitvami v skupine Vas bomo 

podrobneje seznanili v drugi polovici oktobra oz. na  začetku novembra, ko bomo imeli zbrane 

povratne informacije z vseh sodelujočih šol. 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju. 

 

Koordinatorica UNESCO dejavnosti      Ravnatelj 

Marjana Turnšek, univ. dipl. nemc.     

  Gregor Deleja, prof. 
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