
JUNIJ 

2. junij 

Prvi letnik evropskega oddelka Gimnazije Lava je v okviru narodne izmenjave gostil dijake z 

Gimnazije Ptuj. Dijaki so za uvod pripravili kratek kulturni program s predstavitvijo šole in 

razredov. Nato so goste spremili v Pokrajinski muzej Celje na ogled stalnih razstav Mesto pod 

mestom in Celjski grofje, nato pa Ptujčanom predstavili glavne znamenitosti našega mesta. 

 

 

6. junij  

Imeli smo konferenco in zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2015/16. 

7. junij  

Imeli smo športni dan. 

10. junij 

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

13. junij 

Nekateri dijaki 1. b so s profesorico Mihaelo Koštomaj obiskali Dom starejših ob Savinji. 

Pripravili so enourno delavnico, na kateri so izdelovali papirnato knjižno kazalo in zvezdasto 

škatlo s tehniko zlaganja in prepogibanja papirja origami.  



 

 



15. junij 

Začel se je ustni del spomladanskega roka splošne mature. 

*  

Dijaki, ki se niso udeležili športnega dne, so imeli priložnost opraviti svoje obveznosti na Špici. 

* 

Dijaki so vrnili knjige v učbeniški sklad. 

16. junij 

Dijaki nezaključnih letnikov so pouk zaključili z razrednimi urami. 

* 

Imeli smo redovalno konferenco za nezaključne letnike. 

* 

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 

16. junija 2016. V kulturnem programu, s katerim smo počastili tudi prihajajoči dan državnosti, 

so nastopili glasbeniki Hana Polenek, Luka Logar, Nace Pogačar, Maks Ivo Moser, Sven 

Senica, Miha Gradišnik, Valenina Reberšak, Julija Lubej, Katarina Hochkraut  in Janez 

Turnšek ter plesalca Neli Čadej in Domen Romih. Program sta povezovala Špela Vasle in Svit 

Podpečan. 

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

Leskovar, Darja Povše, Tomislav Viher, Katarina Petač in Simona Jereb.  

 



 

17. junij 

Potekal je vpis novincev na Gimnazijo Lava. 

24. junij 

Dijaki so dobili spričevala in obvestila o uspehu. 

27. junij 

Potekale so priprave na popravne izpite. 

30. junij 

Začel se je spomladanski rok popravnih izpitov. 


