
OKTOBER 

3. oktober 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure. 

5. oktober 

Dijaki, ki jih zanima fotografiranje, so z mentorjem Tomislavom Viherjem odšli v Belo krajino 

na fotopotepanje, ki je potekalo pod okriljem Unesca. Tema je bila dediščina v rokah mladih, 

mladi posvojijo spomenik. Ogledali so si Srednjo vas, kjer so jim predstavili zgodovino kraja 

in jih povabili, da poiščejo zanimive fotografske motive. 

Najboljše fotografije so poslali v presojo organizatorjem OŠ Semič. Izbrane fotografije bodo 

uporabili za razglednico posvojenega spomenika in razstavili na prireditvi v Kulturnem centru 

Semič. 
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Dijaki 4. letnika so prisluhnili predavanju gospoda de Jonga, nizozemskega profesorja, ki jim 

je na zanimiv in humoren način približal Nizozemsko in možnosti študija v tej državi. 

 

Predstavil je univerze, ki sprejemajo študente od vsepovsod, in pozitivne strani študija v tujini, 

kako poteka izobraževanje, kako izgledajo predavanja in koliko bi izbira takšne življenjske poti 

stala.  

Poleg predavanja je imel gospod de Jong na šoli tudi delavnico podjetništva, ki so se je udeležili 

nekateri naši dijaki. 
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6. oktober 

51 tekmovalcev je na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki reševalo zabavne 

matematične naloge. Najboljši so bili: 

1. letnik                                                                2. letnik 

Anja Kunej, 1. a                                                      Matija Krumpak, 2. c 

Neža Četina, 1. d                                                    Vane Povše, 2. c 

Maruša Žučko, 1. a                                                Žan Šantej, 2. e 

3. letnik                                                                 4. letnik 

Aleksandra Keše, 3. a                                           Žiga Volavšek, 4. e 

Janez Petauer, 3. f                                                Aljaž Kralj, 4. e 

Nik Leban, 3. c                                                         Neža Lešek, 4. c 

Na državno tekmovanje so se uvrstili Anja Kunej, Neža Četina, Matija Krumpak, Aleksandra 

Keše in Žiga Volavšek. Mentorica dijakov je bila Lucijana Kračun Berc. 

7. oktober 

Dijaki 2. letnika Gimnazije Lava, ki kot drugi ali tretji tuji jezik obiskujejo nemščino, so odšli 

na Dunaj.  

 

http://gl.sc-celje.si/wp-content/uploads/2016/10/14646571_10207170056470273_1679216464_o.jpg


 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gl.sc-celje.si/wp-content/uploads/2016/10/img_5027.jpg


V Celje so prispeli dijaki 2. letnika V. zagrebške gimnazije. Dijaki 3. a so jim najprej predstavili 

Šolski center Celje in jih popeljali na ogled mesta. Nato so se z avtobusom odpravili do Centra 

šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje, kjer so se preizkusili v različnih športih. 

 

Odšli so na kratek pohod po Pohorju in spoznali nekatere njegove značilnosti ter se preizkusili 

v filcanju oziroma mokrem polstenju. Odpeljali so se tudi na zasneženo Roglo in se peš podali 

do Lovrenških jezer. 
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V Plesnem valu Celje so se za letošnje maturante začele vaje za maturantski ples. 

12. oktober 

Dijake evropskega oddelka je obiskal vojaški ataše na ameriškem veleposlaništvu Krist 

Thodoropoulos. Predstavil jim je tako versko kot tudi kulturno raznolikost ZDA in se dotaknil 

aktualne teme – volitev.  

13. oktober 

V telovadnici našega zavoda je bila prireditev Vulkanijada, ki je namenjena sprejemu 

prvošolcev v dijaške vrste naše gimnazije. 

14. oktober 

Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni. Tekmovanja se je 

udeležilo 98 dijakov, 24 dijakov je osvojilo bronasto priznanje. Mentorici sta bili Helena Nardin 

in Marija Kresnik. 

18. oktober 

Dijaki 1. d so imeli sistematski pregled. 
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24. oktober 

Na Gimnaziji Lava smo gostili dijake zagrebške V. gimnazije. Najprej smo jim pripravili topel 

sprejem s pozdravom ravnateljice Marije Gubenšek Vezočnik ter dr. Brede Marušič, ki je bila 

skupaj s Simono Jereb in s profesoricama hrvaščine iz Zagreba organizatorica izmenjave.  

Osrednji del izmenjave je bil namenjen književnosti. Knjiga, ki so jo dijaki obravnavali, je bil 

roman Hotel Zagorje hrvaške pisateljice Ivane Simić Bodrožić. 

Literarno delavnico so pričeli s predstavitvijo vojnih okoliščin v Vukovarju, ki so jo pripravili 

zagrebški dijaki. Dotaknili so se tem, kot so odraščanje in stiska otrok, najstnikov ter odraslih 

in njihovo doživljanje vojne. Pogovarjali so se o odnosu do beguncev ter tako prešli tudi na 

aktualno temo beguncev, ki prihajajo v našo državo, ter na odnos do njih.  

 

 

* 

Potekal je sestanek za vse udeležence strokovne ekskurzije na Dansko in v Nemčijo. 

* 



V tednu pred počitnicami so bili odigrani področni turnirji v odbojki za dijake in dijakinje, na 

katerih sta uspešno nastopali tudi naši ekipi. 

Dekleta so premagala Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko, s porazom proti 

Gimnaziji Celje – Center v skupinskem delu pa so se uvrstila na končno 5. mesto na področnem 

prvenstvu (9 ekip). 

Fantje so premagali Srednjo zdravstveno šolo Celje, Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in 

logistiko ter Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, v finalu pa so izgubili s Srednjo šolo za 

strojništvo, mehatroniko in medije. Tako so osvojili končno 2. mesto na prvenstvu (8 ekip) in 

se uvrstili na četrtfinalni turnir državnega prvenstva. 

 

Tekmovalke: Anja Tamše (3. c), Iza Kragl (3. c), Eva Tomažin (3. c), Zala Silovšek (3. d), Ajda 

Uranjek (2. a), Lana Črnila (2. a) in Zala Perlič (1. a). 
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Tekmovalci: Nejc Strojanšek (4. a), Marko Randl (4. a), Žiga Volk (4. e), Tilen Baš (3. e), Matic 

Rojnik (2. e), Leon Volk (2. e), Kristjan Mihin (4. d), Gal Ibrišimovič (1. e) in Martin Šoštarič 

(1. d). 

25. oktober 

Dijaki 1. letnika so si v okviru filmskega abonmaja v Mestnem kinu Metropol Celje ogledali 

nov slovenski film Nika 

*  

Na Gimnaziji Lava si je nove izkušnje, znanje in spretnosti na sproščen in zabaven način 

nabiralo več kot 180 učencev s 26 osnovnih šol. 
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26. oktober 

Dijaki 1. letnika so bili na strokovni ekskurziji v Ljubljani. 

 

 


