
DECEMBER 2019 

1. december 

Rok Hrustel (2. d) je nastopil na občinski prireditvi v sklopu projekta Pravljično Celje. 

2. december 

V Hiši Evropske unije v Ljubljani je potekalo tekmovanje Eurošola, ki je bilo sestavljeno iz 

dveh delov. V poznavanju Evropske unije so tekmovale Pia, Patricija in Katarina, v debatiranju 

na temo človekove pravice pa Hana, Antonela in Tinkara. Z odličnim 3. mestom so dokazale 

zelo dobro poznavanje Evropske unije in tako naši šoli omogočile obisk Strasbourga. Mentorja 

sta bila Katarina Obreza in Bogomil Kropej. 

 

  

  

  

  

  

  



 4. december 

Potekalo je šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Udeležilo se ga je 45 tekmovalcev od 

1. do 4. letnika. Bronasto priznanje je prejelo 16 tekmovalcev. Na državno tekmovanje so se 

uvrstili: 

1. letnik: Urh Videčnik, 1. e, Jakob Zagajšek, 1. d, Lan Gradišek, 1. e, Aljaž Petek, 1. e, 

Maja Petauer 1. d; 

2. letnik: Andraž Hribernik, 2. e; 

3. letnik: Leon Čepin, 3. e; 

4. letnik: Zala Petauer, 4. d. 

Mentorica je bila Mihaela Koštomaj. 

5. december 

Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja. Letos se je 

tekmovanja udeležilo 17 dijakov naše šole. Tekmovanje je bilo prvič doslej organizirano ločeno 

v dveh skupinah. V prvi skupini so tekmovali dijaki 1. in 2. letnika (13 dijakov), v drugi pa 

dijaki 3. in 4. letnika (4 dijaki). Njihova mentorja sta bila Albin Pučnik in Vitomir Babič, ki je 

poskrbel tudi za izvedbo tekmovanja na šoli. 

Skladno s pravilnikom DMFA je bilo mogoče podeliti pet bronastih priznanj v 1. tekmovalni 

skupini in dve v 2. skupini. Dobitniki priznanj so: Jakob Rihter (1. d), Jakob Zagajšek (1. d), 

Lucijan Korošec (1. e), Blaž Horvat (1. d) in Maja Petauer (1. d) ter Lev Podbregar (3. a) in  Zala 

Petauer (4. d). 

Najuspešnejši tekmovalci (Jakob Rihter, Lev Podbregar in Zala Petauer) so povabljeni na 

državno tekmovanje v znanju astronomije. 

 

 

 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/12/olsko-astronomija.jpg


6. december  

Dijaki Gimnazije Lava so tudi letos sodelovali pri poslikavi lampijonov za praznično okrasitev 

Savinjskega nabrežja. Ustvarili so dva lampijona, in sicer sta avtorja lampijona z naslovom 

Božična depresija dijaka 4 D-razreda Anže Trupej in Januš Mohar, lampijon s prazničnim 

motivom pa sta poslikali dijakinji razreda 3 C Sabrina Jurkošek in Anja Skok. 

 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/12/thumbnail_img_1990.jpg


 

7. december 

Dijaki so odšli na enodnevno smučanje na Katschberg.  

10. december 

Dijaki 1. b so imeli sistematski pregled. 

11. december 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju geografije na temo podnebnih sprememb. Na 

tekmovanju je sodelovalo 16 dijakov A-kategorije, od katerih jih je 6 prejelo bronasto priznanje, 

in 16 dijakov B-kategorije, od katerih jih je 9 prejelo bronasto priznanje. 

Na območno tekmovanje so se uvrstili Bor Kunstelj (3. a), Nejc Rudež (3. a), Urh Videčnik (1. 

e),  Jaka Glušič (2. e ) in Gregor Špan (2. e). Mentorici sta bili Katarina Obreza in Darinka 

Grešak. 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/12/lampijoncki-2019-1.jpg


* 

Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora so do zadnjega kotička napolnili Narodni dom in 

nam na božično-novoletnem koncertu S pesmijo v praznične dni pod vodstvom zborovodkinje 

Andreje Ocvirk in ob strokovni pomoči Boštjana Korošca predstavili izviren in zabaven božični 

program. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/12/cds9682.jpg


13. december 

Obiskal nas je Franc Bogovič, nekdanji prvak Slovenske ljudske stranke, štirikratni krški župan 

in trenutni evropski poslanec. Njegov mandat najbolj zaznamuje delo na področju regionalnega 

razvoja in kohezijske politike. 

 
 

16. december 

Imeli smo konferenco in roditeljski sestanek, v B-etaži je potekal dobrodelni bazar. 

17. december  

Dijaki 2. letnika so imeli projektni dan Bojevnica. Najprej so si v Mestnem kinu Metropol 

ogledali istoimenski film. Sledile so delavnice zgodovine, geografije, psihologije in sociologije. 

* 

Tudi letos smo se dijaki in profesorji Gimnazije Lava pridružili dobrodelni akciji zbiranja 

otroških in mladinskih knjig ter igrač. Vse zbrane knjige, pobarvanke, zvezke, barvice, 

sestavljanke, kocke in družabne igre smo v začetku decembra podarili bolnikom otroških 

oddelkov celjske bolnišnice. Ob tem smo prebrali pravljico in jim zaželeli veliko lepih ter 

zdravih dni. 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2019/12/79540679_1342966352544704_2276214078537990144_o.jpg




 

* 

Naš nekdanji dijak Luka Šrot je predstavil svojo karierno pot in študij farmacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. december 

V telovadnici našega zavoda sta potekala tradicionalna novoletna turnirja v odbojki in 

nogometu. Na turnirju vsako leto sodelujejo ekipe vseh šol Šolskega centra Celje. Pri odbojki 

sta naši mešani ekipi dosegli 3. in 4. mesto (12 ekip). Nogometaši so po zelo izenačenih tekmah 

osvojili 4. mesto. 

 

 

* 

Dijaki 1. d so imeli sistematski pregled. 
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19. december  

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

uprizorili gledališko predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico. V igri, ki jo je po literarni 

predlogi Frana Levstika dramatizirala Eka Vogelnik, so nastopili Tinkara Čerček, Katarina 

Zobec, Ana Romih, Tanja Pšeničnik in Taras Mastnak. S predstavo bodo dijaki gostovali tudi 

po Celju in okolici, takrat pa bodo igro odigrali še Svit Stišovič, Nejka Tlakar, Liza Ledinek, 

Laura Špiljar in Sara Oblak. Mentorica gledališke skupine, Katarina Petač, je prevzela tudi 

vlogo režiserke, pravljico pa so glasbeno opremili Aljaž Seničar, Alen Drofenik in Lan 

Gradišek, ki so tudi skrbeli za ton in luč. Sceno so izdelali dijaki Srednje šole za gradbeništvo 

in varovanje okolja, kostumi pa so nastali na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko. 

 

 

20. januar 

Od 20. do 21. decembra 2019 je na Celjski koči potekal ustvarjalni tabor Billabong, ki se ga je 

udeležilo 22 dijakov od 1. do 4. letnika različnih šol: Gimnazije Lava, Srednje šole za kemijo, 

elektrotehniko in računalništvo, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter 

Gimnazije Celje – Center. Tabor je potekal pod okriljem Gimnazije Lava in projekta RasT.  

Namen tabora je bilo intenzivno delo, povezano s prevajanjem in ilustriranjem zgodb 

avstralskih staroselcev. Prevode in ilustracije so sproti pregledovale profesorice Polona 

Zalokar, Andreja Vipotnik Ravnak, Katarina Petač in Darja Povše, ki so z nasveti in popravki 

omogočile učinkovito in uspešno delo.  



 

23. december 

Zadnji šolski dan v koledarskem letu je AbsecJR v B-etaži pripravil glasbeno presenečenje, ki 

so ga dijaki sami popestrili še v učilnicah z odprtimi vrati.  


