
APRIL 

3. april 

Mladi raziskovalci s srednjih šol Mestne občine Celje so na Šolskem centru Celje zagovarjali 

svoje raziskovalne naloge. Dijaki Gimnazije Lava so se s tremi nalogami so se uvrstili v I. 

skupino, dve nalogi pa sta se uvrstili v prvi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev v 

Murski Soboti. Raziskovali so področje etnologije, zgodovine in biologije: 

• KUGA NA CELJSKEM IN KULTURNA DEDIŠČINA, POVEZANA Z NJO, avtorja 

Laura Stopar in Alen Drofenik (1. d), mentorja Marko Moškotevc in Urh Ferlež 

(uvrstitev na državno srečanje); 

• ODTISI ALFREDA NOBELA V ZGODOVINI CELJA, avtorica Pia Drofenik (1. a), 

mentor Marko Moškotevc; 

• EVOLUCIJA LEVIČARJEV, avtor Aljaž Rodič (3. c), mentorica Helena Nardin 

(uvrstitev na državno srečanje). 

4. april 

Dijaki 1. b so odšli na narodno izmenjavo na Ptuj. 

* 

Dijaki 3. letnika so imeli predavanje o pomenu darovanja krvi in krvotvornih matičnih celic.  

5. april 

Pet ekip dijakov Gimnazije Lava se je udeležilo državnega robotskega izziva Lego Masters 

2018 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Ekipa Stari mački (Jernej Pevec, Janez 

Petauer in Gašper Lončar) je dosegla 2. mesto. 



 

6. april 

Dijaki so odšli na strokovno ekskurzijo v Italijo.  

 

* 

Dijaki 2. letnika so poslušali predavanje z naslovom Alkohol in droge v prometu. Predavala je 

dr. Simona Zatler Šramek. 
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7. april 

Na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v znanju fizike. Lev 

Podbregar (1. a) je osvojil 3. mesto in zaradi odličnega rezultata prejel še zlato Stefanovo 

priznanje in 3. nagrado. Gašper Pistotnik (3. e) je osvojil šestnajsto mesto in prejel srebrno 

Stefanovo priznanje. 

* 

Dijaki Gimnazije Lava so se odpravili na tridnevno ekskurzijo v škotsko glavno mesto 

Edinburg.  

 

9. april 

Odvil se je že drugi tek celjskih gimnazij, ki ga je letos organizirala naša šola. Dijaki in 

profesorji Gimnazije Lava, Gimnazije Celje – Center in 1. gimnazije v Celju so na ta način 

obeležili tudi svetovni dan zdravja. 
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10. april 

Imeli smo konferenco, roditeljski sestanek in popoldanske govorilne ure. 

* 

Na 18. vseslovenskem srednješolskem natečaju za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, 

španskem in nemškem jeziku so nagrado prejele Lara Ježovnik iz 4. b (mentorica dr. Breda 

Marušič), Lara Kolar iz 4. b (mentorca dr. Breda Marušič) in Anamarija Dečman iz 1. b 

(mentorica Katarina Petač), za haiku v angleščini pa je bila nagrajena Jasna Vidinič iz 4. b 

(mentorica mag. Polona Zalokar). 
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12. april 

Na Gimnaziji Lava smo izvedli regijsko predtekmovanje RobocupJunior Reševanje Črta za 

srednje šole. Udeležilo se ga je 13 ekip treh šol Šolskega centra Celje: Gimnazije Lava, 

Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednje šole za kemijo, elektrotehniko 
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in računalništvo. Na državno tekmovanje sta se uvrstili ekipi Kaktus (Gašper Pistotnik in 

Laura Levstik) in Lava Script (Alen Petek, Luka Golčman in Jure Dolar). 

 

* 

Dijaki 1. b so imeli projektni dan Hamlet. 

 

 

 

 

 

 

 



13. april 

V Rušah je potekalo državno tekmovanje v znanju geografije na temo trajnostni turizem za 

razvoj. Nejc Funtek (1. e) je postal državni prvak v svoji kategoriji in osvojil zlato priznanje. 

Zelo uspešen je bil tudi Bor Kunstelj (1. a), ki je osvojil srebrno priznanje. Mentorja sta bila  

Marko Moškotevc in Katarina Obreza. 
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14. april 

Na Gimnaziji Novo mesto je potekalo državno tekmovanje v znanju španskega jezika. 

Udeležila se ga je Anita Zupanc iz 3. a, ki je prejela srebrno priznanje.  

  

18. april 

Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL. 

19. april 

Dijaki 3. a, b, c, d  so odšli na strokovno ekskurzijo v Prekmurje 

 * 
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Na ŠCC smo izvedli delavnice za osnovnošolce. 

Na  

21. april 

Državnega tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja se je 

udeležilo sedem dijakov Gimnazije Lava: Leon Čepin (1. e), Lev Podbregar (1. a), Jaka Baš 

(2. e), Alen Petek (2. e), Zala Petauer (2. d), Tim Milanez (3. c) in Jernej Pevec (4. f). 
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Vse možne točke, 1. nagrado in zlato Vegovo priznanje je v tekmovalni skupini 1. letnikov 

dosegel Lev Podbregar. Ostali tekmovalci so osvojili srebrna Vegova priznanja. 

22. april 

Nekateri dijaki 2. a, 2. d, 3. b in 3. c so se med 22. in 26. aprilom 2018 udeležili mednarodne 

izmenjave v kraju Strážnice na Moravskem. 

 

 

24. april 

Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje je pripravil letni koncert Pesem 

povezuje. Zbor že deseto leto vodi zborovodkinja Andreja Ocvirk, strokovno pa ji pomaga 

Boštjan Korošec. 



 

25. april 

Skupina 39 dijakov Gimnazije Lava, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter 

Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo je skupaj s tremi spremljevalci odšla 

na ekskurzijo v New York. 

 

 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2018/05/dsc6168.jpg
http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2018/05/nyc_peter_-342.jpg

