
JANUAR 2020 

7. januar 

Dijaki 1. e so imeli sistematski pregled. 

8. januar 

Dijaki 1. in 2. letnika so si ogledali predstavo Vsak glas šteje v Slovenskem ljudskem gledališču 

Celje. 

* 

6 dijakov drugega letnika in 14 dijakov tretjega letnika se je pomerilo na šolskem tekmovanju 

v znanju nemškega jezika. Dosegli so zelo lep uspeh. 

V skupini B – nemščina kot 2. tuji jezik v 2. letniku sta bronasto priznanje dosegla Eva Baliban 

(2. b) in Tomi Božak (2. e). Njuna mentorica je Mojca Poharc. V skupini E – nemščina kot 2. 

tuji jezik v 3. letniku so bronasto priznanje dosegli Jaka Kedačič (3. e), Anja Šket (3. c), Nejc 

Funtek (3. e) in Matevž Krašek (3. e). Mentorica je mag. Polonca Zalokar. Za državno 

tekmovanje so bili izbrani Eva Baliban, Jaka Kedačič in Anja Šket. 

9. januar 

Na OŠ Zreče je bilo območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Udeležile so se ga 

Dominika Zupan, Eva Kodrin in Lana Kolar. Dominika in Eva sta prejeli srebrno priznanje. 

* 

Dijaki 3. a so imeli sistematski pregled. 

13. januar 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.  

14. januar 

Dijaki 3. c so imeli sistematski zdravstveni pregled. 

16. januar 

Imeli smo redovalno konferenco ob koncu 1. oc. obdobja.  

17. januar 

Dijaki 3. b so imeli sistematski zdravstveni pregled. 

18. januar  

Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v 

računalniškem razmišljanju Bober. Tekmovanja sta se udeležila Nuša Pesjak iz 1. b in Lan 

Gradišek iz 1. e. Nuša je osvojila srebrno priznanje. Mentor je bil Tomislav Viher. 



 

22. januar 

Šolskega tekmovanja iz angleščine za dijake 1. in 2. letnika, se je udeležilo 45 dijakov. Med 

dijaki 1. letnika so največ znanja angleščine pokazali: 

1. mesto: Dominika Zupan, 1. b; 

2. mesto: Lan Gradišek, 1. e; 

3. mesto: Patrick Miklavčič, 1. a, Luka Kuder, 1. e, in Niko Žafran, 1. a. 

Med tekmovalci 2. letnika so se pri reševanju najbolje znašli: 

1. mesto: Andraž Hribernik, 2. e, in Sara Mihajlik, 2. d; 

2. mesto: Eva Drofenik, 2. a; 

3. mesto: Narcis Ramić, 2. d; 

4. mesto: Žiga Terbovc, 2. d. 

*  

Programer računalniških iger Nick Condatore, ki živi in dela v ZDA, je dijakom prvega, 

drugega in tretjega letnika tehniške gimnazije je predstavil svojo študijsko in poklicno pot ter 

svojo vlogo pri nastajanju video iger. Primerjal je ameriški in slovenski šolski sistem ter 

poudaril glavne atribute pri izbiri kandidata za zaposlitev. 

 

  

 

 

 



23. januar  

Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju biologije Proteus, ki se ga je udeležilo 50 dijakov. 

Bronasto priznanje je doseglo 15 dijakov. Na državno tekmovanje so se uvrstili: Tilen Zorin (1. 

e), Maks Jagodič (2. a), Bor Kunstelj (3. a), Blaž Šporin (3. a) in Jakob Ban (3. a). Mentorici 

sta bili Helena Nardin in Marija Kresnik. 

* 

Dijaki 3. e so imeli sistematski zdravstveni pregled. 

25. januar  

Dijaki četrtega letnika so se predstavili na svojem maturantskem plesu v dvorani Golovec. 

 

29. januar 

Dvojezična srednja šola Lendava je gostila srednješolsko državno prvenstvo v badmintonu. V 

športni dvorani Lendava so potekale zanimive tekme za naslove državnih prvakov za šolsko 

leto 2019/2020. Tekmovanja se je udeležilo 87 dijakov iz 30 slovenskih srednjih šol. Tekmovali 

so v štirih različnih kategorijah. 

Tekmovanja sta se udeležila tudi naša dijaka Leon Geršak (2. d) in Lan Gradišek (1. e). Leon 

je dosegel izvrstno 2. mesto in postal državni podprvak v svoji kategoriji. 



 

* 

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za dijake Šolskega centra 

Celje pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico z naslovom Inovativnost in 

ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 29. do 31. januarja 2020 v Izobraževalnem 

centru Štore. Udeležili so se je tudi trije dijaki 3. letnika gimnazije Filip Gerdina, Maja Planko 

in Vitjan Lin Zupan. 

30. januar 

Na šolskem tekmovanju v znanju psihologije so bronasto priznanje dosegli: Patricija Čokl, 

Maja Jug, Tanja Pšeničnik (2. a), Enja Ocvirk, Lana Hladnik (2. b), Sara Mihajlik, Narcis Ramič 

(2. d), Hana Brezovnik (3. c), Tamara Podgoršek Tomažin in Lina Kovač (4. a). Na državno 

tekmovanje sta se uvrstili Enja Ocvirk (2. b) in Hana Brezovnik (3. c). Mentorica je bila Romana 

Grošelj. 

31. januar 

Dijaki 3. e so se skupaj z dijaki V. gimnazije Zagreb od 31. 1. do 2. 2. 2020 udeležili zimskega 

športnega tabora v Mežici na Koroškem. Največ časa so namenili usvajanju prvin alpskega 

smučanja in deskanja na bližnjem avstrijskem smučišču Peca. 


