
FEBRUAR 2020 

1. februar 

Na II. OŠ Celje je potekalo 30. državno tekmovanje iz razvedrilne matematike. Na tekmovanje 

so se uvrstili Maja Petauer in Jakob Zagajšek (1. d), Urh Videčnik, Aljaž Petek in Lan Gradišek 

(1. e), Andraž Hribernik (2. e), Leon Čepin (3. e) ter Zala Petauer (4. d). 

Andraž Hribernik je dosegel 1. mesto, 1. nagrado in zlato priznanje, Urh Videčnik, Leon Čepin 

in Zala Petauer pa zlato priznanje. Vrhunske rezultate so dopolnili Maja Petauer, Jakob 

Zagajšek, Aljaž Petek in Lan Gradišek z osvojenim srebrnim priznanjem. Mentorica je bila 

Mihaela Koštomaj. 

 

 

 

3. februar 

Eva Baliban (2. b), Anja Šket (3. c), Jaka Kedačič (3. e) in Dino Lamešič s SŠSDL so se 

udeležili državnega tekmovanja iz nemščine na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in 

gimnaziji Ljubljana. Vsi trije udeleženci Gimnazije Lava so dosegli srebrno priznanje, Jaku sta 

zmanjkali le 2 točki do zlata. Mentorici sva bili mag. Polonca Zalokar in Mojca Poharc. 



 

* 

Na šoli smo izvedli regijsko tekmovanje v znanju angleščine. Udeležilo se ga je 96 dijakov 

gimnazij in tehniških šol naše regije, med njimi tudi 5 dijakov naše šole: Jakob Ban (3. a), 

Katarina Zobec (3. b), Jaka Kedačič, Matevž Krašek in Patrik Šmid (vsi 3. e). 

Med našimi dijaki sta bila najuspešnejša Matevž Krašek (mentorica Anja Ramšak) in Katarina 

Zobec (mentorica Andreja Vipotnik Ravnak). 

4. februar 

Imeli smo konferenco. 

5. februar 

Dijaki, ki sodelujejo pri projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, so bili od 5. 2. do 

7. 2. 2020 v Strasbourgu, kjer so se udeležili simulacije zasedanja Evropskega parlamenta. 



 

* 

Dijaki 1. e in 2. e ter nekateri iz 2. a, 3. e in 4. e so sodelovali na izobraževalno-tekmovalnem 

dogodku H2Student, ki smo ga na Gimnaziji Lava organizirali skupaj s Fakulteto za logistiko 

Univerze v Mariboru. 

 

 



* 

Šolskega tekmovanja v znanju zgodovine se je udeležilo 68 dijakov. Kar dvajset dijakov je 

prejelo bronasto priznanje: Rok Majcenović (4. b), Anže Trupej (4. d), Anja Jazbinšek (3. b), 

Davor Sušnik (4. d), Gaja Zabukovšek Lipovšek (2. b), Bor Kunstelj (3. a), Narcis Ramić (2. 

d), Žiga Breznikar (4. b), Aljaž Belej Kovačič (3. a), Jakob Rihter (1. d), Eva Drofenik (2. a), 

Luka Kuder (1. e), Azra Sinanović (4. d), Jure Dolar (4. e), Andraž Hribernik (2. e), Patricija 

Čokl (2. a), Matevž Žula (2. b), Alen Petek (4. e), Primož Strah (1. d) in Dominika Zupan (1. 

b). Mentorici sta bili Dragica Babič in Jadranka Seles. 

 

7. februar 

Dijaki Gimnazije Lava so počastili prihajajoči slovenski kulturni praznik. V Modri dvorani 

Kongresnega centra Celje so prisluhnili pogovoru s članoma glasbene skupine MI 2 Tonetom 

Kregarjem in Jernejem Dirnbekom. Vprašanja sta jima zastavljala četrtošolca Maša Volavšek 

in Florijan Romih. 

 

10. februar 

Dijake 1. in 2. letnika so si bodo v februarju ogledali predstavo Plašč na Malem odru 

Slovenskega ljudskega gledališča Celje.  

* 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.  



 

13. februar 

V Brežicah je potekalo območno tekmovanje v znanju geografije. Našo šolo so zastopali Bor 

Kunstelj (3. a), Nejc Rudež (3. a), Urh Videčnik (1. e), Jaka Glušič (2. e) in Gregor Špan (2. e). 

Bor, Nejc in Jaka so prejeli srebrno priznanje, Gregor pa se je v svoji kategoriji uvrstil na 

državno tekmovanje. Mentorici sta bili Katarina Obreza in Darinka Grešak. 

14. in 15. februar  

Izvedli smo informativna dneva za učence devetega razreda OŠ. 

 

19. februar 

Dijaki 2. letnika, ki obiskujejo interdisciplinarni tematski sklop (ITS), in dijaki 3. letnika, ki 

poglabljajo kemijo in biologijo, so odšli na strokovno ekskurzijo na Fakulteto za tehnologijo 

polimerov (FTPO) v Slovenj Gradec. 

20. februar 

Študenti psihologije so za dijake 2. letnika izvedli delavnice v okviru projekta Mind the mind, 

s katerim skušajo mladi prostovoljci po vsej Evropi z ozaveščanjem srednješolcev zmanjšati 

predsodke in stigmo pred motnjami v duševnem zdravju. 

 

 

 



21. februar 

Potekalo je tradicionalno pustovanje. Ravnateljevanje je v pustnem času prevzel Jakob Ban iz 

3. a. 

 

 



29. februar 

Nekateri dijaki so odšli na ekskurzijo v Beneluks. 


