
DECEMBER 

 

1. december 

Dijaki 4. c so tudi letos opozorili na bolezen modernega sveta – aids. Izdelali so plakat in rdeče 

pentlje, ki so jih delili dijakom in profesorjem. 

 

3. december 

Potekala je strokovna ekskurzija dijakov v Zagreb. Obiskali so Muzej iluzij in Hrvaški šolski 

muzej. Nato so si ogledali mesto. 

 

http://gl.sc-celje.si/wp-content/uploads/2016/12/zagreb1.jpg


5. december 

Na šoli smo organizirali dobrodelni božični bazar, na katerem smo ponudili izdelke, ki so jih 

izdelali naši dijaki in profesorji.  

 

* 

Imeli smo roditeljski sestanek in popoldanske govorilne ure.  

* 



Na Gimnaziji Lava smo se med 5. in 9. 12. 2016, ko je potekal svetovni teden poučevanja 

računalništva, ponovno pridružili globalnemu gibanju Ura za kodo (Hour of Code), v katerem 

sodeluje več kot 180 držav. Po celem svetu je bilo letos vključenih več kot 10 milijonov 

uporabnikov in organiziranih je bilo 162.494 dogodkov. Naša šola je bila ena izmed 67 šol v 

Sloveniji, kjer smo dijakom predstavili delček računalniškega razmišljanja. Gre namreč za 

dogodek, kjer se učenci v eni uri preizkusijo v programiranju in reševanju problemov. 

Na naši šoli so se z osnovami programiranja na drugačen, zanimivejši način seznanili vsi dijaki 

1. letnika pri urah informatike in tisti v višjih letnikih, ki so za svoj izbirni predmet izbrali 

informatiko ali računalništvo. S pomočjo odlično pripravljenih gradiv na spletni strani 

http://code.org/learn so lahko spoznali, kaj se skriva v ozadju računalniških iger. Vsi so se 

preizkusili v igri Frozen (Ledeno kraljestvo), tiste hitrejše pa sta najbolj navdušili igri Vojna 

zvezd in Minecraft. 

6. december 

Tudi letos smo v okviru OIV organizirali tečaj prve pomoči (v nadaljevanju PP) za vse dijake 

3. letnika.  

* 

Dijaki 1. e so imeli sistematski pregled. 

8. december 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju astronomije za srednješolce. Na šoli je izvedbo 

pripravil, vodil in koordiniral mag. Vitomir Babič, sodelovala sta tudi Albin Pučnik in Mateja 

Strmšek.  

Tekmovalo je 41 dijakov naše šole. Bronasto priznanje so dosegli naslednji dijaki: 

1. Matija Krumpak (2. c) 

2. Aleksandra Keše (3. a) 

3. Zala Petauer (1. d) 

4. Tadej Vengust ( 3. a) 

5. Neža Leban (2. b) 

6. Anže Borinc (1. a) 



7. Davor Sušnik (1. d) 

8. Anja Keše (1. a) 

9. Žan Kramaršek (3.  a) 

Mentorja tekmovalcev sta bila Albin Pučnik in Vitomir Babič. 

Matija Krumpak, najuspešnejši tekmovalec, je povabljen na državno tekmovanje v Murski 

Soboti. 

9. december 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Udeležilo se ga 

je 26 dijakov. 

Bronasto priznanje so prejele 

a) skupina tekmovalcev 1. in 2. letnika (mentorica Simona Jereb) 

– Eva Kodrin, 1. b 

– Maruša Žučko, 1. a 

– Maša Kovač, 1. a 

– Lina Kovač, 1. a 

– Tina Trupi, 2. b  

– Neža Četina, 1. d 

b) skupina tekmovalcev 3. in 4. letnika (mentorica Breda Marušič) 

– Manca Bračič, 4. b 

– Manca Knez, 4. b 

– Špela Cehner, 4. b 

– Sara Dvorjak, 4. b 



– Lara Gobec, 4. b 

Na področno tekmovanje so se uvrstile Eva Kodrin, Maruša Žučko, Maša Kovač, Lina Kovač, 

Tina Trupi, Manca Bračič in Manca Knez. 

16. december 

Ljubljansko središče s svojimi zavodi in v sodelovanju z UNESCO Mladinsko platformo ter 

Društvom za Združene narode Slovenije je ob obeležitvi dneva človekovih pravic pripravilo 

delavnice in pogovorna omizja. V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so si udeleženci 

srečanja ogledali predstavo, nato pa so se udeležili delavnic. Srečanja so se z naše šole udeležile 

dijakinji Hana Polenek in Diana Jernej ter profesorica Katarina Obreza. 

19. december 

V telovadnici našega zavoda je potekal tradicionalni novoletni turnir v odbojki. Na turnirju 

vsako leto sodelujejo ekipe dijakinj in dijakov vseh šol Šolskega centra Celje ter ekipi 

profesoric in profesorjev. Letošnji turnir je potekal nekoliko drugače, saj so šole sestavile 

mešani ekipi iz dijakov in dijakinj. 

 

Vrstni red – 1. in 2. letnik: 

1.       Gimnazija Lava  

2.       Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

3.       Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo  

4.       Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko  

5.       Profesorji 

6.       Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja 

Vrstni red – 3. in 4. letnik: 

1.       Gimnazija Lava  
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2.       Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

3.       Profesorji 

4.       Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 

5.       Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo 

6.       Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja    

20. december 

Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje je izpeljal tradicionalni božično-novoletni 

koncert S pesmijo v praznične dni. Pevci, ki jih že deveto leto vodi Andreja Ocvirk ob strokovni 

pomoči Boštjana Korošca, so predstavili izviren božični program. 

 

V prvem delu so izvedli ljudske in umetne pesmi tekmovalnega značaja, v drugem delu pa smo 

poslušali božično obarvane pesmi. Pevce je na klavirju odlično spremljal Jure Jordan Kozjak. 

Kot gostja večera se je predstavila citrarka Janja Brlec, udeleženka oddaje Slovenija ima talent.   

http://gl.sc-celje.si/wp-content/uploads/2016/12/dsc_3605.jpg


 

V polni dvorani je obiskovalcem izrekel novoletno čestitko tudi direktor ŠCC Igor Dosedla. 

 

 

* 
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Potekal je sestanek Dijaške skupnosti Gimnazije Lava. 

21. december 

 

19 dijakov Gimnazije Lava je s profesoricama Simono Jereb in dr. Bredo Marušič odšlo v 

Zagreb. Tam so z dijaki 5. gimnazije izvedli drugi del mednarodnega bralnega projekta Knjiga 

povezuje. Tokrat so s hrvaškimi vrstniki brali roman Nedotakljivi, ki ga je napisal Feri 

Lainšček. 

* 

Člani gledališke skupine Gimnazije Lava so za otroke zaposlenih na Šolskem centru Celje 

uprizorili gledališko predstavo Bobek in barčica. 

V igri, ki je nastala po literarni predlogi pravljice Anje Štefan, so nastopili Maša Veler, Maša 

Volavšek, Špela Rojc, Ida Komerički, Valerija Gojznikar in Rok Majcenovič. S predstavo bodo 

dijaki po novem letu gostovali tudi po Celju in okolici, takrat pa bodo igro odigrali še Asja 

Metličar, Larisa Ortl, Maks Ivo Moser, Nuša Uranker, Pia Turk Žagar, Katja Rupel in Gaja 

Hribernik. Mentorica gledališke skupine, Katarina Petač, je prevzela tudi vlogo režiserke, 

glasbo je izbrala Metka Jagodič Pogačar, pesmi pa je odigrala in odpela Neža Pogačar. 

Rekvizite in sceno so izdelali učitelja Janez Kričej in Marjeta Petriček ter dijaki Srednje šole za 



gradbeništvo in varovanje okolja, kostumi so nastali na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in 

logistiko pod mentorstvom Mateje Logar, prav tako pa so dijakinje Srednje šole za storitvene 

dejavnosti in logistiko skupaj z mentorico Lavro Dokler poskrbele za masko. 

 

 

Po decembrski premieri so v januarju člani gledališke skupine Gimnazije Lava s predstavo 

Bobek in barčica še štirikrat popeljali otroke celjske regije v čudoviti svet prijateljstva. 
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Predstavo so odigrali v Knjižnici pri Mišku Knjižku, Občinski knjižnici Prebold, Vrtcu Mavrica 

Vojnik in Vrtcu Trnava. 

* 

Dijaki 1. b, 1. d in 2. d so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali predstavo Henrika 

Ibsena Nora ali Hiša za lutke. 

22. december 

V Celjskem domu je potekal je tradicionalni črno-beli ples.  

 


