
MAJ 

4. maj 

Začel se je spomladanski rok mature. Maturanti so pisali 1. izpitno polo maturitetnega izpita 

iz slovenščine (esej). 

* 

V okviru projekta Rast smo se lotili prevajanja irskih legend. Naši dijaki so odšli na 

dvodnevni delovni vikend na Celjsko kočo. Prevajalcem se je pridružilo še nekaj umetnikov, 

ki so legende pomagali nadgraditi s svojimi ilustracijami. 

 

5. maj 

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je potekalo 52. državno 

tekmovanje v znanju kemije za zlate in srebrne Preglove plakete. Zastopalo nas je 5 najboljših 

dijakov na šolskem tekmovanju, in sicer Lev Podbregar, Nejc Funtek, Jaka Baš, Miha Berk 

Bevc in Tian David Hren. Srebrno Preglovo plaketo so dobili: Nejc Funtek (1. e), Jaka Baš (2. 

e) in Miha Berk Bevc (3. d). Njihova mentorja sta bila Andreja Debelak Arzenšek in Peter 

Juvančič. 



 

 

7. maj 

Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure. 
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8. maj 

Na Evropski vasi je naša šola predstavila Baskijo. 

 

9. maj 

Na Gimnaziji Lava smo obeležili dan Evrope in na hodniku pripravili delavnice o poznavanju 

EU. 
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10. maj  

Na šoli smo gostili prevajalko irske literature Tino Mahkota. Pripravili smo okroglo mizo o 

prevajanju s poudarkom na prevajanju naših irskih legend. Gostja je predstavila študij 

prevajalstva in delo prevajalca. Hkrati je podpisala številne knjige, ki jih je sama prevedla.  

* 

Naša šola je sodelovala pri organizaciji mednarodnega turnirja v namiznem tenisu za invalide 

v Laškem. Dijaki prostovoljci so sodelovali kot pobiralci žogic. 

14. maj 

Na 52. državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti sta naša raziskovalca Laura 

Stopar in Alen Drofenik (1. d) osvojila zlato priznanje z raziskovalno nalogo Kuga na 

Celjskem in kulturna dediščina, povezana z njo. 
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Uspeh je dopolnil Aljaž Rodič (3. c), ki je z nalogo Evolucija levičarjev osvojil bronasto 

priznanje. Mentorja sta bila Marko Moškotevc in Helena Nardin. 

15. maj 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je pripravila 

tradicionalno državno tekmovanje z mobilnimi roboti. Na odlično tretje mesto se je uvrstila 

ekipa dijakov iz 2. e (Alen Petek, Luka Golčman in Jure Dolar).  

 

16. maj  

Dijaki 1. e so imeli pregled zob. 

* 

Potekalo je vračilo učbenikov za 4 . letnike. 

* 

Imeli smo redovalno konferenco za 4. letnik. 



18. maj 

Pouka ni bilo, saj je bil dan šole. 

21. maj 

Dijaki 4. letnika so prejeli spričevala in potrdila o uspehu. Sledila je predaja ključa. Naslednje 

leto bodo predajo ključa pripravili dijaki 3. c. 

* 

V šolski knjižnici so slovesno podelili diplome našim prvim prejemnikom Nemške jezikovne 

diplome na 2. stopnji. Diplome je podelil dr. Reinhard Zühlke, svetovalec za nemški jezik in 

koordinator Nemške jezikovne diplome v Sloveniji. Podelitve sta se poleg prejemnikov 

diplom in njihovih mentoric mag. Polonce Zalokar, Tatjane Ivšek in Mojce Poharc udeležili 

še ravnateljica Ekonomske šole Celje Bernarda Marčeta in njena pomočnica Simona Sever 

Punčoh.  

Diplome so prejeli: Lara Kolar (4. b), Lora Šarlah (4. a), Tajda Remic (4. a), Eva Vervega (4. 

d), Nastja Turkanović (4. a), Nik Gorišek (EŠC), Luka Hojnik (4. d) in Mirjam Končan (4. d). 



 

Za glasbene točke v nemškem, francoskem in slovenskem jeziku je pod mentorstvom Metke 

Jagodič Pogačar poskrbela šolska glasbena skupina Eruption. Nastopili so Neža Pogačar, Pia 

Drofenik, Matevž Krašek, Tadej Jeršič, Sven Senica, Luka Drmič in Lev Podbregar. 

Prireditev sta dvojezično povezovala Neža Leban (3. b) in Janez Leskošek (3. a). 

28. maj 

Dijaki 4. letnika so opravljali predmetne izpite. 

29. maj 

Dijaki 1. letnika so si v kinu Metropol ogledali angleško-ameriški akcijski film Voznik, dijaki 

2. in 3. letnika pa slovensko dokumentarno dramo Družina.  
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