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Nova šola, nova pravila in novi prijatelji

Vulkanijada 2017Zdi se, kot da se je komaj začelo 
novo šolsko leto, a smo že na pra-
gu novih počitnic. Spomin na brez-
skrbne poletne dni je že zdavnaj 
zbledel in brez težav smo se nava-
dili na šolski ritem, ocenjevanje, 
domače naloge, različne obvezno-
sti. Hkrati se vsak dan veselimo 
druženja s sošolci in prijatelji, ki 
nam stojijo ob strani v težkih tre-
nutkih.

Tudi dijaki prvega letnika ne ho-
dijo več izgubljeno in prestrašeno 
po šoli, na Gimnaziji Lava namreč 
poskrbimo, da je prehod iz osnov-
ne v srednjo šolo čim manj boleč. 
Veliko dijakov prihaja iz bližnjih ali 
bolj oddaljenih krajev in Celja sploh 
ne pozna. Zato je prvi športni dan v 
prvem letniku nekaj posebnega – na-
menjen je spoznavanju in druženju 
ter spoznavanju mesta ob Savinji.

Dijaki imajo orientacijski pohod 
po Celju. Začnejo v šoli, nato se po 
navodilih sprehodijo po knežjem 
mestu, spoznajo njegovo zgodovino, 
znamenitosti in zanimivosti. Zadnja 
točka je celjski Stari grad, kamor se 
morajo povzpeti peš. Letos smo »fa-
zančkom« v tem prekrasnem ambi-
entu pripravili sprejem med dijake 
Gimnazije Lava, ki je bil do zdaj v 
šoli. Prireditev smo poimenovali Vul-
kanijada, saj naj bi vsi dijaki v naši 

Otroci se ob prehodu iz osnovne v srednjo 
šolo znajdemo na eni prvih prelomnic našega 
življenja. Zaradi tega se še marsikdo na začet-
ku malce lovi, je zmeden in ne zna odzvati.

Prilagoditev na novo šolsko okolje, profe-
sorje, sošolce in prijatelje je lahko kar precej 
zahtevna. Vendar če si vztrajen in imaš v sebi 
nekaj poguma, ni težav.

Največji vtis je name vsekakor naredil prvi 
šolski dan. V gimnazijo sem vstopila polna 
upanja, ciljev, sreče in seveda strahu. Zelo 
stresno je, ko prideš nekam prvič in ne veš, 
kakšni bodo profesorji (ali bodo prijazni, hu-

dobni, staromodni), kakšni bodo novi sošolci 
(ali nas bodo spodbujali pri usvajanju novega 
znanja). Izkazalo se je, da se gimnazija v teh 
primerih ne razlikuje precej od osnovne šole.

Na začetku smo se spoznavali. Zanimivo je 
bilo poslušati, iz katerih krajev dijaki prihajamo. 
V razredu smo se že na začetku dobro ujeli, a 
je vseeno trajalo nekaj časa, da smo si začeli 
zaupati. Prav tako smo si ustvarili svojo sliko o 
profesorjih, tudi o razredničarki, ki je bila že na 
začetku pozitivna, zanimiva in polna življenja. 
Najbolj so se mi v spomin vtisnile njene besede: 
»V gimnaziji ni tako kot v osnovni šoli. Tisti, ki 

ste brez težav dobivali petice, boste morali tukaj 
kar poprijeti za knjige in se močno učili, saj bo 
gimnazija tudi za vas zelo zahtevna.« To mi je 
resnično dalo misliti, da bodo ta štiri leta precej 
zahtevna in hkrati zanimiva.

Veliko dijakov prvega letnika nas ni zelo 
dobro poznalo Celja. Večina nas je poznala 
le nakupovalno središče Citycenter in pot od 
železniške postaje do šole. Z namenom, da bi 
bolje spoznali Celje, smo imeli orientacijo z za-
ključkom na celjskem gradu. Orientacija se mi 
je zdela pomembna ne le zaradi spoznavanja 
Celja, temveč tudi zaradi povezovanja s sošolci.

Na gradu smo imeli poleg zaključka orien-
tacije tudi sprejem majhnih puhastih »fazanč-
kov« v gimnazijo. Imeli smo tekmovanje, pri 
katerem se je plesalo, napihovalo balone, ska-
kalo … Skratka, bilo je zelo zabavno. Za konec 
je sledila svečana zaprisega »fazančkov«, kar je 
bil res odličen konec odličnega dneva.

Zdi se mi, da prvi mesec odloča o našem 
odnosu do šole, sošolcev in profesorjev … Za-
vedam se, da bo to šolsko leto zelo naporno, 
vendar trdno verjamem, da se ga bom nekoč v 
prihodnosti z veseljem spominjala.

PIA DROFENIK, 1.a

šoli predstavljali vulkane, iz katerih 
bruha energija.

Prireditev so pripravili lanski zma-
govalci, dijaki 2.a, z mentoricama Si-
mono Jereb in Metko Jagodič Poga-
čar. Slednja je poskrbela, da je šolski 
bend odlično opravil nalogo in po-
pestril program. Seveda smo najprej 
začeli s himno naše šole z naslovom 
Ave Lava. Nato smo dijake prvega le-
tnika postavili pred štiri izzive – štiri 
igre, kjer so morali pokazati natanč-
nost, vztrajnost in sodelovanje. Pre-
našati so morali teniške žogice s hrbti 
in z železnimi obroči zadeti cilj, nato 
so s kitajskimi palčkami prenašali 
koruzna zrna z enega krožnika na 
drugega, zatem so napihovali balone. 
V zadnji igri so ob znanih melodijah 
morali še izvirno zaplesati v paru. 
Občinstvo in žirija – prepričana sem, 
da tudi tekmovalci – sta se ob tem 
izvrstno zabavala.

Na koncu Vulkanijade, ko smo se 
že prepričali, da so vsi »fazančki« do-
volj motorično sposobni, iznajdljivi, 
talentirani in da imajo dovolj zmo-
gljiva pljuča, so morali še svečano 
zapriseči. Deset božjih zapovedi se je 
končalo s prisego, kjer so vsi dijaki le-
tošnjega prvega letnika med drugim 
obljubili, da bodo delujoči vulkani 
energije in zvesti Gimnaziji Lava.

MARUŠA ŽUČKO, 2.a
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Mednarodna izmenjava na 
Gimnaziji Lava

V evropskem oddelku Gimnazije Lava so predavanja 
domačih in tujih gostov že stalnica in popestrijo pouk. 
Tokrat nas je obiskal vojaški ataše na ameriškem velepo-
slaništvu Krist Thodoropoulos.

Na začetku nas je pozdravil z nekaj stavki v slovenščini, 
za kar je požel bučen aplavz. Že štiri mesece živi v Sloveniji, 
pred tem pa je 18 let deloval kot častnik v Gruziji, živel je v 
Nemčiji, Ukrajini in v večini držav v ZDA.

Predstavil nam je tako versko kot tudi kulturno raznoli-
kost v ZDA in razložil, kako se je struktura ameriške družbe 
razvijala skozi stoletja. Temo je seveda povezal tudi svojo 
službo in predstavil, kako znotraj vojske prihaja do večje 
strpnosti in modernizacije. Včasih so bili namreč znotraj ene 
enote lahko samo pripadniki ene rase. To se je z razvojem 
družbe spremenilo, v enotah so lahko pripadniki različnih 
ras, tudi spolna usmerjenost ni več omejitev in po novem so 
tudi ženske enakopravne, v vojski lahko opravljajo delo, ki 
ga želijo. Spregovoril je tudi o trenutno vroči temi v ZDA – o 
volitvah. Predstavil nam je sistem in potek volitev.

Na koncu predstavitve smo imeli dijaki še precej vprašanj v 
zvezi z volitvami, položajem žensk v ameriški vojski in vohu-
njenjem. Zanimalo nas je tudi njegovo življenje v Sloveniji.

Predavanje je bilo vsekakor zanimivo in poučno. Všeč 
mi je bilo, da se je dotikalo aktualnih tem. Zanimivo je, ko 
izveš, kako tujec dojema nas, kakšni se mu zdimo Slovenci 
in kako nas tujci razumejo.

TAJA JANČIČ, 3.b

Mednarodni športno-naravoslovni tabor

Naš teden je bil zelo zanimiv in poučen. V 
ponedeljek, torek in četrtek je delo poteka-
lo v skupinah v Celju in njegovi okolici. Po-
sneli smo kratek film o sodobnem Hamletu, 
videli smo, kako v različnih čokoladnicah 
izdelujejo čokolado, kako nastanejo izdelki 
iz medu, ogledali smo si proizvodnjo piva in 
pivsko fontano, odkrivali smo vrste fobij, se 
preizkusili v izdelovanju izdelkov iz papirja, 
obiskali smo Pelikanov muzej, hišo Rista Sa-
vina, KSEVT Vitanje, jamo Pekel …

Sredi tedna smo goste odpeljali v Ljublja-
no. Po ogledu glavnega mesta smo pot na-
daljevali proti Piranu. Tam smo se podali na 
grad in nemški prijatelji so občudovali čudo-
vit razgled na morje. Imeli smo tudi nekaj 
časa zase, da smo lahko ob morju uživali v 
dobri hrani in družbi. Popoldan smo se z lad-

jico odpeljali do Portoroža, kjer so v lepem 
vremenu nekateri celo zaplavali v morju.

Zadnji dan izmenjave smo po skupinah 
predstavili naše tedensko delo ostalim di-
jakom, pridružili so se nam tudi dijaki 1. 
letnika evropskega oddelka, ki bodo drugo 
leto doživeli podobno izkušnjo.

Teden, ki smo ga preživeli v družbi Nem-
cev, je hitro minil in bil je zelo poučen. Veči-
na je angleščino prvič preizkusila tudi v pra-
ksi, kar nam je pomagalo pri izpopolnjevanju 
tega jezika. Z našimi nemškimi prijatelji smo 
se veliko pogovarjali in proti koncu že zelo 
dobro povezali. Vsi komaj čakamo še mesec 
maj, ko bomo odšli v Nemčijo in še mi spo-
znali njihov način življenja ter znamenitosti 
mesta Singen.

ZALA BORNŠEK in PIJA BRGLEZ, 2.b

Stran Mladi za mlade 
so pripravili dijaki 
Gimnazije Lava.

Obisk predstavnika ameriškega 
veleposlaništva

Zadnji teden v septembru je na naši šoli potekala medna-
rodna izmenjava. Dijaki 2. letnika evropskega oddelka smo 
gostili dijake iz Hohentwiel-Gewerbeschule Singen. To je 
bila že 13. zaporedna izmenjava z nemško partnersko šolo.

Sodelovanje med Gimnazijo Lava in elitno V. zagrebško 
gimnazijo se je začelo pred tremi leti v okviru projekta 
Erasmus+. Najprej so svoje izkušnje izmenjali profesorji, 
ko so večkrat obiskali Zagreb in Celje. Konec projekta pa 
ni pomenil tudi konca prijateljevanja med šolama, ki sta 
želeli sodelovanje še poglobiti, vendar tokrat med dijaki.

Načrt se je začel uresničevati 7. oktobra 2016, ko so v 
Celje prispeli dijaki drugega letnika V. zagrebške gimnazije. 
Dijaki 3. a smo jih že nestrpno pričakovali. Najprej smo 
jim na kratko predstavili Šolski center Celje. Za goste iz 
Zagreba smo nato dijaki pripravili malico, po njej pa smo 
si skupaj ogledali Celje in Zagrebčanom predstavili glavne 
znamenitosti našega mesta.

Nato smo se z avtobusom odpravili do Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti Gorenje. V telovadnici smo se razdelili 
v dve skupini, vsaka se je preizkusila v lokostrelstvu in v 
športnem plezanju. Zvečer smo čas namenili medsebojnemu 
spoznavanju.

Naslednji dan, v soboto, smo odšli na kratek pohod po 
Pohorju in spoznali nekatere njegove značilnosti ter se pre-
izkusili v filcanju oziroma mokrem polstenju, kjer so nastali 

prav lepi izdelki. Preizkusili smo se v igrah z žogo, opazo-
vali smo geografske značilnosti Pohorja in bolje spoznali 
biodiverziteto obiskanega območja.

V nedeljo smo se odpeljali na zasneženo Roglo in se peš 
podali do Lovrenških jezer. Zgodaj popoldne smo se vrnili 
v Celje. Preživeli smo lep in poučen vikend z obilo zabave 
ter spletli veliko novih prijateljstev.

ALEKSANDRA KEŠE, 3.a


