
MAREC 

Marca je na šoli potekalo špansko bralno tekmovanje »EPI Lectura«, na katerem so sodelovali 

dijaki prvega, drugega in tretjega letnika. 

5. marec 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure. 

6. marec 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju fizike. Najbolje so se odrezali Jaka Baš (2. e), Lev 

Podbregar (1. a) in Aljaž Rodič (3. c). Na podlagi tekmovalnih dosežkov in dela pri 

fizikalnem krožku je tekmovalna komisija izbrala člane ekipe za regijsko tekmovanje v 

znanju fizike. Ekipo so sestavljali: Jaka Baš, Alen Petek (2. e), Lev Podbregar (1. a), Urh 

Kovačič, Matic Petauer, Zala Petauer (2. d), Aljaž Rodič (3. c), Mitja Naglič, Matic Pesjak, 

Gašper Pistotnik, Žiga Zupanič (3. e) in Tim Pečnik (4. a). 

* 

Dijaki 1. in 2. letnika so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali predstavo 

Mučenik. 

* 

Dijaki 4. letnika so pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine. 

* 

Dijaki 1. e so imeli pregled zob. 

7. marec 

V Novem mestu je potekalo je regijsko tekmovanje v znanju geografije na temo trajnostni 

turizem za razvoj. Udeležilo se ga 8 naših dijakov: Bor Kunstelj (1. a), Neža Četina (2. d), 

Diana Jernej (3. a), Janez Leskovšek (3. a), Jan Rudež (3. d), Nejc Funtek (1. e), Jure Dolar 

(2. e) in Gregor Vrečko (2. e). Na državno tekmovanje sta se uvrstila Nejc Funtek (mentor 



Marko Moškotevc), ki je v svoji  kategoriji B osvojil 1. mesto, in Bor Kunstelj (mentorica 

Katarina Obreza), ki je v svoji kategoriji A osvojil 6. mesto. 

 

* 

Potekal je interni del mature iz zgodovine.  

* 

V okviru OIV so za dijake 3. letnika potekale delavnice z naslovom Tehnike oživljanja z 

uporabo defibrilatorja za dijake 3. letnika.  

8. marec 

Dijaki 1. b so v okviru narodne izmenjave gostili dijake z Gimnazije Ptuj.   

9. marec 

V okviru Zdrave šole smo za dijake 2. letnika v okviru OIV pripravili predavanja na temo 

preprečevanje rakastih obolenj.  

10. marec 

Dijaki 4. letnika so pisali predmaturitetni preizkus iz matematike.  
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12. marec 

Potekalo je šolsko tekmovanje iz kemije. 

* 

V okviru Zdrave šole smo za dijake 1. letnika v okviru OIV pripravili predavanja na temo 

preprečevanje spolno prenosljivih obolenj. 

14. marec 

Potekala je splošna stavka v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

15. marec 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju matematike (Mednarodni matematični kenguru in 

odbirno tekmovanje). Na podlagi rezultatov zadnjih osmih nalog pri kenguruju in dveh nalog 

na odbirnem delu so se na državno tekmovanje v znanju matematike uvrstili Lev Podbregar, 

Leon Čepin, Alen Petek, Jaka Baš, Zala Petauer, Tim Milanez in Jernej Pevec. 

* 

Dijaki 1. letnika so v okviru OIV poslušali predavanje o varni rabi spleta, ki ga je pripravil 

Tilen Dominko iz Zavoda Varni internet. 

16. marec 

Na Gimnaziji Velenje je bilo regijsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja. 

Srebrno priznanje sta osvojila Gašper Pistotnik, 3. e (zmagovalec tekmovanja v II. skupini), in 

Lev Podbregar, 1. a (2. mesto v I. skupini). Dijaka sta se s svojim tekmovalnim dosežkom 

uvrstila v 11-člansko ekipo, ki je zastopala celotno regijo na naslednji stopnji tekmovanja. 

Bronasto priznanje so prejeli Jaka Baš (2. e), Alen Petek (2. e), Zala Petauer (2. d) in Aljaž 

Rodič (3. c). 

* 

Dijaki 1. b so imeli sistematski pregled. 



17. marec 

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo (FAMNIT) v Kopru je potekalo 

državno tekmovanje v znanju biologije. Tekmovanja so se udeležili: Anja Jazbinšek (1. b), 

Nina Bočko (1. c), Hana Brezovnik (1. c), Vita Peneš (1. c), Janez Leskošek (3. a), Matija 

Krumpak (3. c) in Vid But (4. d). Anja Jazbinšek in Vita Peneš sta osvojili zlato priznanje, 

Nina Bočko, Hana Brezovnik, Janez Leskošek in Matija Krumpak pa so osvojili srebrno 

priznanje. Njihovi mentorici sta bili Helena Nardin in Marija Kresnik. 

 

18. marec 

Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠCC so se od 18. do 23. marca 2018 udeležili 

mednarodnega tekmovanja pevskih zborov Golden voices of Montserrat v španskem mestu 

Lloret de Mar. Pod vodstvom zborovodkinje Andreje Ocvirk in ob strokovni pomoči Boštjana 

Korošca so osvojili 2. nagrado tekmovanja. 
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19. marec 

Dijaki 1. in 2. letnika so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali predstavo 

Nebeški odred. 

* 

Na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani je bilo državno tekmovanje v znanju angleščine za dijake 3. 

letnika. Anej Jesenek (3. b) je dosegel bronasto priznanje.  

20. marec–22. marec 

Dijaki 3. letnika so v okviru OIV (spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in Evropski uniji 

ter vzgoja za mir in nenasilje) imeli 2. del delavnic o politični participaciji mladih, migracijah 

in radikalizaciji. V sklopu nagrajenega evropskega projekta »trACES« so delavnico izvedli 

predstavniki Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani. 

 * 

Izvedli smo nemško bralno tekmovanje na dveh ravneh. Na osnovni ravni sta najboljši 

rezultat ta dosegla Nejc Funtek (1. e) in Lana Kolar (1. a), ki sta prejela priznanje. Na višji 

ravni sta priznanje prejeli Eva Prešiček (3. a) in Urška Krašovec (2. b). Mentorice so bile 

Polonca Zalokar, Darja Kapus, Mojca Poharc. 

* 

 

 

 

 

 

 

http://civict.eu/trACES


V Celjskem domu je potekal 20. Frankofonski dan. Gimnazija Lava se je na osrednji 

prireditvi predstavila z glasbo. Skladbo Bonne nouvelle kanadske pevke Natashe St.-Pier je 

zapela Neža Pogačar, spremljali so jo Nace Pogačar (kitara, spremljevalni vokal), Sven Senica 

(klavir), Tadej Jeršič (bas kitara) in Lev Podbregar (kahon).  

 

 

24. marec 

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je potekalo 13. tekmovanje ACM v 

znanju računalništva. Že tradicionalno se ga udeležujejo tudi dijaki Gimnazije Lava. Tokrat 

sta bila to dijaka tretjega letnika tehniške gimnazije Gašper Pistotnik (srebrno priznanje) in 

Andraž Pevcin. 
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26. marec 

Na Šolskem centru Celje je potekal festival za nadarjene VI POLIS. 

29. marec 

Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL. 
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