
JUNIJ 

1. junij 

Dijaki 2. a, 2. c in 2. d so odšli na strokovno ekskurzijo v Posočje. 

 

 



 

5. junij 

Imeli smo konferenco in zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2016/2017. 

7. junij 

Dijaki, ki niso opravili vseh obveznosti pri pouku športne vzgoje ali OIV (športni dan), so na 

Špici nadoknadili manjkajoče aktivnosti. 

* 



Potekal je sestanek pred prihodom čeških dijakov. 

9. junij 

Dijaki 3. letnika, ki poglabljajo biologijo, so imel terenske vaje v Strunjanu.  

11. junij 

V dneh od 11. 6. do 15. 6. 2017 je na Gimnaziji Lava potekal še drugi del izmenjave s češko 

gimnazijo Purkyně. 

 

12. junij 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja je pet dijakov Gimnazije Lava obiskalo stanovalce 

Doma ob Savinji. Pripravili so jim delavnico, pri kateri so s tehniko zlaganja papirja (origami) 

izdelovali metuljčke in škatlice. Reševali so tudi  miselne uganke gobelin, sudoku in futošiki.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2017/06/obisk-doma-ob-savinji.jpg


13. junij 

Potekal je spomladanski športni dan. Vsak razred si ga je organiziral po svoje. 

 

 



 

 



 

 

 



15. junij 

V telovadnici našega centra je potekal turnir najboljših razrednih ekip 2. in 3. letnika Gimnazije 

Lava v malem nogometu. 

 

Rezultati: 

3. f : 2. d   6 : 1 

3. d : 3. e   3 : 2 

3. f : 3. e   5 : 3 

2. d : 3. d   3 : 3 

2. d : 3. e   9 : 5 

3. f : 3. d   4 : 3 

  

http://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2017/06/19221572_757337384440940_2637555255688213569_o.jpg


Uvrstitev: 

3. f 6 točk    (15 : 7) 

3. d 3 točke   (9 : 9) 

2. d 3 točke  (13 : 14) 

3. e 0 točk    (10 : 17) 

Najboljši strelci: Zeljković (3. e) 8,  Rezar (3. f) 6,  Džumhur (2. d) 6,  Strmšnik (2. d) 6. 

* 

Potekalo je vračilo učbenikov za nezaključne letnike. 

16. junij 

Začeli so se ustni izpiti splošne mature (do 22. junija). 

19. junij 

Vsi, ki niso opravili vseh obveznosti OIV (športni dan), so manjkajoče aktivnosti nadoknadili 

na Špici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. junij 

Ob zaključku pouka v tem šolskem letu smo najboljše dijake Gimnazije Lava nagradili z 

vulkani in priznanji. Prejeli so jih za izjemne uspehe na tekmovanjih v znanju in v športu, za 

nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih in za delo v dijaški 

skupnosti.  

Vulkane in priznanja je ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik podelila na slavnostni prireditvi 

14. junija 2017. V kulturnem programu, s katerim smo počastili tudi prihajajoči dan državnosti, 

so nastopili glasbeniki Luka Logar, Miha Gradišnik, Nace Pogačar, Luka Drmič, Tadej Jeršič, 

Jon Klemen, Sven Senica, Živa Knez in Katarina Hochkraut. Program sta povezovala Špela 

Vasle in Svit Podpečan. 

Pri pripravi in izvedbi prireditve smo sodelovali učitelji Metka Jagodič Pogačar, Andreja 

Leskovar, Darja Povše, Tomislav Viher in Simona Jereb.  



 

23. junij 

Nezaključni letniki so prejeli spričevala in obvestila o uspehu.  

26. junij 

Potekale so priprave na popravne izpite. 

28. junij 

Imeli smo konferenco pred začetkom popravnih izpitov.  

29. junij  

Začel se je spomladanski rok popravnih izpitov. 

 


