NOVEMBER 2019
V novembru je bilo več prireditev ob 60-letnici ŠCC, osrednjo prireditev Bili so nekoč … na
naši šoli je pripravila dr. Breda Marušič.
5. november
Odigrana sta bila področna turnirja v odbojki za dijake in dijakinje, na katerih sta uspešno
nastopali tudi naši ekipi. Dekleta so premagala ŠC Slovenske Konjice-Zreče in tesno izgubila
proti Srednji zdravstveni šoli Celje. Fantje so izgubili s SŠ za strojništvo, mehatroniko in
medije, nato pa premagali Srednjo zdravstveno šolo Celje.
Obe ekipi sta tako osvojili drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini.
Tekmovalci: Gal Ibrišimovič (4. e), Martin Šoštarič (4. d), Marko Senica (4. a), Luka Volk (4.
e), Žiga Podkrižnik (4. b) in Gregor Kalar (2. a).
Tekmovalke: Zala Perlič (4. a), Anja Skok (3. c), Ana Marija Verbovšek (3. a), Daša Križnik
(2. d), Mia Sara Leskošek (2. b), Maša Ropret (2. b), Tija Šketa Rozman (1. b), Tina Kričaj (1.
a), Mia Oparanovič (1. b) in Ana Obretan (1. a).
Mentorja sta bila Damir Šketa in Maja Bukovec.
7. november
V okviru projekta Rastem s knjigo so dijaki 1. letnika obiskali Osrednjo knjižnico Celje.

9. november

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo 34. državno tekmovanje v znanju logike.
Na tekmovanje so se uvrstili Jakob Zagajšek (1. d), Andraž Hribernik in Tjaš Paradiž (2. e),
Lev Podbregar (3. a) ter Neža Četina (4. d).
Lev Podbregar je dosegel 1. mesto in zlato priznanje, Andraž Hribernik pa 7. mesto in zlato
priznanje. Vrhunska rezultata sta dopolnila Jakob Zagajšek in Tjaš Paradiž z osvojenim
srebrnim priznanjem. Mentorica je bila Mihaela Koštomaj.
*
V okviru obveznih izbirnih vsebin PODJETNIŠTVO za dijake 2. letnika tehniške gimnazije je
bila izpeljana Start:up šola. Dejavnost je potekala tri zaporedne sobote (9. 11., 16. 11. in 23. 11.
2019).
11. november
Organizirali smo šolsko tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober. Udeležilo se ga je
173 tekmovalcev od 1. do 4. letnika. Bronasto priznanje si je z dobrim reševanjem nalog

prislužilo 59 dijakov. Na državno tekmovanje so se uvrstili Lan Gradišek (1. e), Nuša Pesjak
(1. b) in Žiga Terbovc (2. e). Mentorja sta bila Karmen Kotnik in Tomislav Viher.
*
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
12. november
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje je sposobnost izvirnega interpretiranja
prebranih književnih besedil in jezikovno znanje dokazovalo 15 dijakov.
Bronasto priznanje so prejeli:
a) v skupini tekmovalcev 1. in 2. letnika (mentorica Simona Jereb): Dominika Zupan, 1. b,
Gabrijela Ravnjak, 1. d, Svit Stišovič, 2. e, Gregor Špan, 2. e;
b) v skupini tekmovalcev 3. in 4. letnika (mentorica Petra Kotnik): Eva Kodrin, 4. b, Lana
Kolar, 3. a, in Nejc Funtek, 3. e.
Na območno tekmovanje so se uvrstile Dominika Zupan, Eva Kodrin in Lana Kolar.
*
Ob 75-letnici Statističnega urada Republike Slovenije so se nekateri dijaki GL udeležili dneva
odprtih vrat. Sodelovali so v zanimivem statističnem kvizu, reševali ankete in se preizkusili v
statistični obdelavi podatkov. Na koncu so spregovorili tudi z generalnim direktorjem Bojanom
Nastavom.
13. november
Na Šolskem centru Celje se je predstavila letalska šola Aerokluba Celje. Dijaki so si ogledali
jadralno letalo DG-300, ki ga je v zlatih časih izdelalo podjetje Elan, ko je še imelo licenco za
gradnjo jadralnih letal.
15. november
Dijaki 1. letnika gimnazije in tehniške gimnazije so si boste v okviru mednarodnega dneva
strpnosti, ki ga obeležujemo šole, vključene v UNESCO ASP mrežo šol, ogledali nizozemski
film Kickbokserka. Film je prejemnik evropske nagrade mladega filmskega občinstva Evropske
filmske akademije 2019.
16. november
V mesecu novembru praznujemo svetovni dan sladkorne bolezni. Ob tej priložnosti učenci in
dijaki izkazujejo svoje znanje na šolskem in državnem tekmovanju v poznavanju sladkorne
bolezni. Na šolskem tekmovanju 11. oktobra 2019 je tekmovalo 59 dijakov, ki so osvojili 11
bronastih priznanj. Najboljše rezultate so dosegle Dominika Zupan (1. b), Lana Kolar (3. a) in
Anamarija Dečman (3. b) ter se uvrstile na državno tekmovanje, ki je bilo 16. novembra 2019
na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi.

Dominika Zupan in Lana Kolar sta osvojili srebrno priznanje. Mentorica vsem trem
tekmovalkam je bila Helena Nardin.

27. november
Na Gimnaziji Lava je potekal potekal pisni izpit Nemške jezikovne diplome (Deutsches
Sprachdiplom). Udeležilo se ga je šest dijakov naše šole in dva kandidata z Ekonomske šole
Celje. 17. decembra 2019 jih čaka še ustni izpit.
28. november
Dijaki 1. a so imeli sistematski pregled.

