
OKTOBER 2019 

1. oktober  

V okviru OIV smo za dijake 3. letnika organizirali tečaj prve pomoči. 

2. oktober 

Na Šolskem centru Celje in na Gimnaziji Celje – Center je potekalo predtekmovanje 

področnega prvenstva v rokometu, kjer so naši dijaki in dijakinje osvojili tretje mesto. 

Šolo so zastopali naslednji dijaki in dijakinje: 

 

Matija Prah, 1. e, Miha Rot, 1. e, Andrej Šubaj, 1. e, Lucijan Korošec, 1. e, Rok Hrustelj, 2. d, 

Aljaž Moljk, 2. d, Žiga Moljk, 2. d, Matija Kolman, 3. b, Gal Ibrašimovič, 4. e, in Jaka Baš, 4. 

e; 
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Lela Polak, 1. a, Iris Lokan, 1. b, Mia Oparanovič, 1. b, Mia Sara Leskošek, 2. b, Hana 

Blagotinšek, 2. d, Nejka Tlakar, 3. c, Daša Zamernik, 3. c, Dajana Vignjevič, 3. c, Neža Četina, 

4. d, in Neža Herodež, 4. d. Mentorica je bila Maja Bukovec. 

4. oktober 

Na naši šoli se je zbralo devet generacij dijakov in njihovih profesorjev naravoslovno-

matematične usmeritve – programa, iz katerega je nastala današnja Gimnazija Lava. To obdobje 

je pomembno zaznamovalo zgodovino naše šole in celotnega Šolskega centra Celje, katerega 

60-letnico praznujemo prav letos. Omenjena prireditev je še ena od mnogih, s katerimi bomo 

počastili ta jubilej. 
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9. oktober 

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju fizike za dijake prvega letnika. Na njem se je 

preizkusilo 53 dijakov. 18 dijakov je prejelo priznanje za dosežke na tekmovanju Čmrlj. Med 

njimi sta se najbolje odrezala Jakob Rihter iz 1. d in Jakob Trdin iz 1. e in si delita prvo mesto. 

Lep uspeh so dosegli tudi: Tilen Zorin iz 1. e, Jakob Zagajšek iz 1. d, Ana Zapušek iz 1. a, Lan 

Gradišek iz 1. e, Primož Strah iz 1. d in Lucijan Korošec iz 1. e. Mentorja sta bila 

Vitomir Babič in Albin Pučnik. 

* 

Nekateri dijaki GL so se udeležili 6. Unescovega teka na Ptuju. Tek na razdalji 1800 m je bil 

rekreativnega in družabnega značaja. 

* 

Dijaki 4. letnika, ki poglabljajo geografijo, so imeli ekskurzijo v slovensko Istro. 

14. oktober 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.  

22. oktober 

Dijaki 1. letnika so odšli na ekskurzijo v Ljubljano. 

* 

Na šoli so potekale delavnice za osnovnošolce.  
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26. oktober 

Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo v Francijo, Andoro in Španijo.  

 


