
NOVEMBER 

7. november 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure. 

* 

Od 7. do 11. 11. 2016 je na Gimnaziji Lava potekalo šolsko tekmovanje v računalniškem 

razmišljanju Bober. Udeležilo se ga je 137 tekmovalcev od 1. do 4. letnika. Na državno 

tekmovanje se je uvrstil Matija Krumpak (2. c). Mentorja sta bila Karmen Kotnik in Tomislav 

Viher. 

8. november 

Aeroklub Celje je pripravil predstavitev za dijake, ki bi želeli izvedeti kaj več o jadralnem 

letenju.  

10. november 

Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. november 

Dijake evropskih oddelkov Gimnazije Lava je obiskala evropska poslanka Tanja Fajon. 

Dijakom je predstavila ključne probleme, s katerimi se sooča Evropska unija. Izpostavila je 

predvsem aktualne družbene probleme, kot so begunska kriza, nedavne volitve v ZDA in 

problematika zapiranja držav. 
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12. november 

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v znanju logike. 

Udeležilo se ga je 561 dijakov iz slovenskih srednjih šol, tudi sedem dijakov Gimnazije Lava: 

Maruša Žučko (1. a), Neža Četina (1. d), Matija Krumpak (2. c), Tim Pečnik in Aleksandra 

Keše (3. a), Janez Petauer (3. f) ter Žiga Volavšek (4. e). Srebrni priznanji sta prejela Maruša 

Žučko in Tim Pečnik. Mentorica je bila Mihaela Koštomaj. 

 

16. november 

16. november je razglašen za vsakoletni mednarodni dan strpnosti. Dijaki 3. letnika gimnazije 

in tehniške gimnazije so ta dan obeležili z ogledom s cansko zlato palmo nagrajenega filma 

Dheepan, ki je doživeta freska begunske izkušnje in nekonvencionalna družinska drama o treh 

priseljencih, ki v Franciji iščejo priložnost za nov začetek.  

19. november 

V Kočevju je bilo državno tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni. Tekmovanja so se 

udeležili tudi trije naši dijaki (Manca Knez, Mitja Lesičar in Luka Pikl), ki so osvojili srebrna 

priznanja. Njihovi mentorici sta bili Helena Nardin in Marija Kresnik. 
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22. november 

V okviru OIV smo na šoli od 22. do 24. 11 2016 organizirali tečaj prve pomoči za vse dijake 3. 

letnika. Tečaj se je izvajal v popoldanskem času – dvakrat po štiri ure. 

23. november 

V dvorani našega centra je potekal predtekmovalni del področnega prvenstva v košarki za 

dijake. Ekipa naše šole je premagala Srednjo šolo za gostinstvo in turizem (32 : 25) ter Srednjo 

šolo za storitvene dejavnosti in logistiko (46 : 32). 

Nastopali so: Gašper Lukacs (2. d), Aljaž Goršek (3. a), Jaka Slapnik (3. a), Žiga Rovšek (3. d), 

Amadej Blazinšek (3. d), Vid But (3. d), Tim Golej (3. e), Bor Lazar (3. e), Nik Koprivica (3. 

e), Sebastjan Štih (3. e), Blaž Trafela (3. e), Žan Vodopivc (3. e). 

Organizacija (zapisnikarska miza, semafor): Tajda Remic (3. a), Laura Jelen (3. b), Gašper 

Kolar (2. d). 

S tem uspehom so se naši košarkarji uvrstili v finalni del področnega tekmovanja. Mentor ekipe 

je bil Srečko Jošt. 

* 

Dijaki, ki niso opravili vseh obveznosti pri pouku športne vzgoje ali OIV (športni dan), so 

manjkajoče aktivnosti nadoknadili na Špici in stadionu Kladivar. 

28. november 

Dijaki 1. letnika so si v tednu od 28. 11. do 1. 12. ogledali Osrednjo knjižnico Celje.  

* 

Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo na Dansko in v Nemčijo.  
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