MAREC 2020
V mesecu marcu je potekalo šolsko tekmovanje v znanju kemije. Dijak prvega letnika Jakob
Rihter je dosegel bronasto Preglovo plaketo in se uvrstil na državno tekmovanje. Mentorica je
bila profesorica Mojca Drofenik-Čerček. Med dijaki četrtega letnika pa je zadostno število točk
za udeležbo na državnem tekmovanju dosegla Zala Petauer.
3. marec
Dijaki 3. letnika so si ogledali francosko komično dramo Posebni.
*
Dijaki 4. letnika so pisali predmaturitetni esej iz slovenščine.
4. marec
Potekalo je šolsko tekmovanje iz španščine, ki se ga je udeležilo 6 dijakinj 3. letnika. Bronasto
priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje sta si prislužili Tadeja Pogladič (3. b) in Hana
Brezovnik (3. c). Mentorica je bila Sandra Đulabić.
*
V cerkvi svetega Martina na Ponikvi je pesem povezala tri srednješolske pevske zbore, in sicer
Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje, Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje
– Center in Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje.

*
V okviru Maratona znanosti je potekalo predavanje prim. asist. Simone Šramek Zatler, dr. med.,
specialistke patologije in sodne medicine, vodjo celjske patologije in izvedenke sodne
medicine.
*
Dijaki 1. letnika so imeli v okviru OIV predavanje o varni rabi spleta.
5. marec
Dijaki 1. in 2. letnika so si ogledali predstavo Rajzefiber v Slovenskem ljudskem gledališču
Celje.
*
Pisal se je interni del mature iz zgodovine.
9. marec
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju kemije za bronaste Preglove plakete.
*
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
10. marec
V okviru Maratona znanosti 2020 je potekalo Silvie Zajc o njeni domači deželi, Keniji, ter o
pestrosti živalskega in rastlinskega sveta v tej afriški državi.
11. marec
Izvedli smo zimski športni dan (smučanje na Rogli in pohod na ribnik Vrbje).
12. marec
Imeli smo izredno konferenco zaradi pandemije koronavirusa.
13. marec
Zaradi epidemiološke situacije v državi smo izvedli športni dan (pohod).
16. marec
Zaradi pandemije je bil prekinjen pouk v šoli in začel se je pouk na daljavo.

23. marec
Potekala je konferenca na daljavo.
30. marec
Potekalo je 15. tekmovanje ACM v znanju računalništva (več o njem na rtk.ijs.si). V času
izrednih razmer je bilo tekmovanje prvič v celoti izvedeno preko interneta. Letos so se
tekmovanja v 1. skupini udeležili trije dijaka četrtega letnika tehniške gimnazije: Jure Dolar,
Alen Petek in Matjaž Vuherer. Jure in Matjaž sta dosegla odličnih 83 % točk in se uvrstila na
27. mesto (med 109 udeleženci). Mentorica je bila Karmen Kotnik.

*
Na državno raven tekmovanja 3. Evropske statistične igre se je uvrstilo 5 ekip Gimnazije Lava
(sodelovali so dijaki 2. e, 3. a in 3. e razreda), ekipi Amaterji (Lana Kolar, Neža Vrečko in Nejc
Rudež, vsi iz 3. a) in Radovedni (Nejc Funtek, 3. e, Alen Drofenik, 3. a in Jaka Kedačič, 3. e)
pa sta se po 1. krogu ocenjevanja strokovne žirije uvrstili med najboljših 10 ekip kategorije A
(dijaki iz 3. ali 4. letnika), zato sta tekmovali še naprej.
Po drugem krogu ocenjevanja so Radovedni zasedli 2. mesto po mnenju strokovne žirije,
Amaterji pa 2. mesto v javnem glasovanju.

Mentorica je bila Lucijana Kračun Berc.

30. marec
Potekala je konferenca na daljavo.

