
JUNIJ 2020 

 

1. junij 

Imeli smo konferenco. 

* 

Izšlo je literarno glasilo Gimnazije Lava. Letos sta ga virus in karantena razširila tematsko ter 

količinsko; pesmi in pripovedno prozo je ustvarjalo več dijakov kot običajno. 

V glasilu Naj ti povem so svoja besedila objavili Rok Hrustel, Svit Stišovič, Lan Gradišek, Iza 

Anderluh, Laura Stopar, Lana Kolar, Gaja Zabukovšek Lipovšek, Aljaž Petek, Liza Ledinek, 

Maša Križanič, Nika Gobec Černoša, Sebastjan Dečman, Tit Podhraški, Eva Baliban, Ana 

Maria Kotnik in Jan Gračnar. Njegova novost so haikuji v nemščini in angleščini ter zgodbi v 

angleščini, poseben pečat pa mu dajejo pesmi našega ravnatelja Petra Juvančiča. 

* 

Na Gimnaziji Lava so bile v šolskem letu 2019/2020 opravljene tri raziskovalne naloge, s 

katerimi smo sodelovali na natečaju Mladi za Celje. 

1. Pod mentorstvom Helene Nardin sta Dominika Zupan (1. b) in Maks Jagodič (2. 

a) izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Dvomi o pasjih cepivih. 

Naloga je bila uvrščena v I. skupino in je dosegla 96 % točk. 



 

2. Pod mentorstvom Darje Povše in Urha Ferleža (zunanji somentor) so Ana Maria Kotnik, 

Lara Cerar (obe 2. b) in Leon Povše (SŠSMM) izdelali raziskovalno nalogo z naslovom 

Viktor Povše in njegovo konzervatorsko delo na Celjskem. 
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Naloga je bila uvrščena v II. skupino in je dosegla 76 % točk. 

 

3. Pod mentorstvom Darje Povše so Gaja Zabukovšek Lipovšek (2. b), Alja Gajšek (2. d) 

in Julija Pušnik (1. e) napisale raziskovalno nalogo z naslovom Celjani in Alma Karlin 

(razvoj odnosa Celjanov do Alme Karlin od konca II. svetovne vojne do danes). 

Naloga je bila uvrščena v II. skupino in je dosegla 88 % točk. 

2. junij 

Začel se je spomladanski rok splošne mature. 

22. junij 

Imeli smo redovalno konferenco ob koncu pouka. 

24. junij 

Dijaki nezaključnih letnikov so prejeli spričevala in obvestila o uspehu. Prejemnikom vulkanov 

smo izročili nagrade. 

29. junij 

Potekale so priprave na popravne izpite. 
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