APRIL

4. april
Imeli smo konferenco. Sledil je četrti, zadnji roditeljski sestanek v tem šolskem letu. Po njem
so bile govorilne ure.
5. april
Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta v šolskem letu 2015/16 razpisala 16. Srednješolski natečaj
za najboljši haiku. Udeležilo se ga je okoli 970 dijakov s 47 srednjih šol.
V pesniškem zborniku so bili objavljeni haikuji 56 dijakov naše šole, in sicer 73 haikujev v
slovenščini, en haiku v angleščini in en haiku v nemščini. Med nagrajene avtorje so se
uvrstili:
Rožle Toš (4. e) – nagrada za najboljši ciklus haikujev v slovenščini,
Marcel Rezar (4. e) – nagrada za družbeni haiku v slovenščini,
Manca Mokotar (4. b) – nagrada za haiku z bivanjsko tematiko v slovenščini in
Nina Dolar (4. b) – nagrada za haiku v angleščini.
5. aprila 2016 so nagrajeni pisci prejeli posebno nagrado na svečani prireditvi, ki je v okviru
festivala sodobnih umetnosti Transgeneracije 2016 potekala v Cankarjevem domu. Mentorice
so bile Simona Jereb, dr. Breda Marušič, Katarina Petač in mag. Polona Zalokar.

6. april
Dijaki, ki jih zanima fizika, so udeležili predavanja dr. Mihe Nemevška, bivšega dijaka
Gimnazije Lava, z naslovom Skrivnostni nevtrini in raziskovalno delo v fiziki.
*
Dijaki, ki se niso udeležili zimskega športnega dne (17. 3. 2016) ali niso opravili vseh
obveznosti v 1. ocenjevalnem obdobju, so manjkajoče aktivnosti nadoknadili na Špici.
7. april
7. april je mednarodni dan zdravja. Že drugo leto je bila rdeča nit Zdrave šole duševno zdravje.
V ta namen so si dijaki oddelkov 1. letnika gimnazije ogledali film Moja zgodba. Film so
posneli v Centru za usposabljanje in varstvo (CUDV) Dobrna. Ogledu je sledila kratka
predstavitev avtorja filma in drugih sodelujočih.
9. april
Na ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, je bilo državno tekmovanje v
znanju fizike za Stefanova priznanja. Udeležilo se ga je 128 dijakov in dijakinj iz vseh srednjih
šol v Sloveniji, tudi pet dijakov Gimnazije Lava: Tim Pečnik iz 2. a (v I. tekmovalni skupini),
Žiga Volavšek iz 3. e (v II. tekmovalni skupini), Rok Krumpak in Rožle Toš iz 4. e ter Janez
Turnšek iz 4. a (v III., najtežji tekmovalni skupini).
Vsi so dosegli solidne rezultate in srebrna Stefanova priznanja (Rok Krumpak 10. rezultat).
Zelo uspešen je bil Janez Turnšek, ki je osvojil 5. mesto, zlato Stefanovo priznanje in II. nagrado
DMFA.

Janez in Rok sta bila povabljena na izbirno tekmovanje za sestavo ekipe, ki bo
zastopala Slovenijo na 47. mednarodni fizikalni olimpijadi (Zürich, Švica, od 10. do
18. julija 2016). Na tem tekmovanju žal nista bila izbrana, kljub temu pa je njun
letošnji tekmovalni dosežek vreden vsega spoštovanja. Naj jima bo po štirih letih
šolanja na Gimnaziji Lava lepa popotnica za univerzitetni študij.

10. april
Dijaki evropskega oddelka so šli na izmenjavo v Nemčijo.

12. april
Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je bilo srednješolsko prvenstvo v krosu. Dijaki in
dijakinje Gimnazije Lava so dosegli naslednje rezultate:

dijaki ekipno 2. mesto
dijakinje ekipno 2. mesto
posamično (trije najbolje uvrščeni):
kategorija 1., 2. letnik
3. Aleš Božijak , 1. e

1. Ana Krajnc Zagrušovcem , 2.
d

8. Sebastjan Štih, 2. e

7. Urška Zupanc, 1. d

9. Luka Šegota, 1. d

13. Ema Lešnik Sajovic, 1. c

kategorija 3., 4. letnik

7. Tilen Ravnak, 3. e

2. Urška Pušnik, 4. a

9. Aljaž Tuhtar, 4. e

4. Ingrid Mirnik, 3. d

12. Žan Blagotinšek, 3. b

11. Lana Kuzman, 3. d

Mentorja ekip sta bila Srečko Jošt in Sava Malenšek Kučič.
15. april
Potekala je predstavitev izbirnih predmetov za 2. letnik gimnazije.
16. april
Na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru je potekalo državno tekmovanje v znanju
španskega jezika. Udeležili sta se ga tudi naši dijakinji Lara Gobec in Ana Pintar iz 3. b, ki se
jima je na šolskem tekmovanju uspelo uvrstiti med 83 najboljših v državi. Na koncu so
ljutomerski gimnazijci izvedli bogat kulturni program s podelitvijo priznanj najboljšim
tekmovalcem. Lara Gobec je prejela srebrno, Ana Pintar pa bronasto priznanje. Mentorica
dijakinj je bila Sandra Đulabić.

*

Bilo je jubilejno 60. državno tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova
priznanja. Tekmovanje je za dijake celjske regije gostila naša šola. Učitelji, mentorji in
udeleženi dijaki so poskrbeli za sproščeno in ustvarjalno vzdušje.
Našo šolo so zastopali: Matija Krumpak (1. c), Vane Povše (1. c), Žiga Volavšek (3. e), Rok
Krumpak (4. e), Alja Kolenc (4. d) in Rožle Toš (4. e).
Rok Krumpak je med 4. letniki zasedel 5. mesto in s tem osvojil 3. nagrado ter zlato Vegovo
priznanje. Vsi ostali so nas ravno tako razveselili; dobili so srebrna Vegova priznanja. Mentorici
sta bili Dragica Pavšek Guzej in Lucijana Kračun Berc.

18. april
Dijaki 1. letnika so imeli v okviru OIV predavanje o varni rabi interneta.
19. april
Dijaki 3. letnika so imeli v okviru OIV predavanje o pomenu in darovanju krvi, kostnega mozga
in organov.

20. april
Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL.
*

Na Gimnaziji Lava smo izvedli regijsko predtekmovanje RoboCupJunior Reševanje Črta za
srednje šole. Udeležilo se ga je 12 ekip treh šol Šolskega centra Celje: Gimnazije Lava, Srednje
šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo. Na državno tekmovanje sta se uvrstili najmanj dve gimnazijski ekipi, ki sta
zastopali 17. 5. 2016 v Mariboru. 2. oz. 3. mesto sta dosegli ekipi Lego Duplo (Tilen Ravnak
in Žiga Volk) ter Megabota (Žiga Volavšek in Luka Četina). Mentorja sta bila Karmen Kotnik
in Tomislav Viher.

21. april
Dijaki 3. letnika so odšli na strokovno ekskurzijo v Prekmurje.
*
Na Gimnaziji Lava smo izvedli delavnice za osnovnošolce. Nove izkušnje, znanje in spretnosti
si je na sproščen in zabaven način nabiralo 190 učencev 7. in 8. razreda s 24 osnovnih šol.
V telovadnici ŠC Celje so obiskovalce navdušili naši odlični glasbeniki Julija Lubej, Luka
Logar, Miha Gradišnik, Nace Pogačar in Tim Preininger, s svojo virtuoznostjo nas je očaral

plesni par Neli Čadej in Domen Romih, ob zaključku programa pa so za dobro vzdušje poskrbeli
še plesalci Plesnega vala.
Pripravili smo naslednje delavnice:








IGRAJMO SE S POLIEDRI – mentorica Mihaela Koštomaj,
DIVJA HRANA – mentorica Helena Nardin,
PARFUMI – mentor Peter Juvančič, laborantka Beata Turnšek,
GREMO V FRANCIJO! – mentorica Petra Kotnik,
CAN YOU GIVE ME A HAND? – mentorica Polonca Zalokar,
¡VIVA ESPAÑOL! – mentorica Sandra Đulabić.

Pod mentorstvom Srečka Jošta so dijaki obiskovalcem predstavili športne tabore in druge
aktivnosti na Gimnaziji Lava.

*
V Mariboru je bilo državno srednješolsko prvenstvo v krosu. Naša dijakinja Urška Pušnik se je
domov vrnila s srebrno medaljo v svoji starostni kategoriji.

Posamični in ekipni rezultati
Dijakinje
Letnika 1997 in 1998: ekipno 7. mesto
Urška Pušnik, 4. a, 2. mesto
Mateja Gubenšek, 3. b, 22. mesto
Veronika Slapnik, 3. b, 23. mesto

Letnik 1999 in mlajše: ekipno 7. mesto
Ana Krajnc Zagrušovcem, 2. d, 5. mesto
Urška Zupanc, 1. d, 26. mesto

Maja Cehner, 1. b, 31. mesto
Ema Lešnik Sajovic, 1. c, 35. mesto
Nika Goršič, 2. d (rezerva)

Dijaki
Letnik 1999 in mlajši: ekipno 5. mesto
Aleš Božijak, 1. e, 11. mesto
Sebastjan Štih, 2. e, 15. mesto
Luka Šegota, 1. d, 33. mesto
Tilen Strmšnik, 1. d, 37. mesto

Letnika 1997 in 1998: ekipno 8. mesto
Tilen Ravnak, 3. e, 16. mesto
Žan Blagotinšek, 3. b, 25. mesto

Dejan Radakovič, 3. d, 34. mesto

Mentorja sta bila Sava Malenšek Kučič in Srečko Jošt.
*
V okviru literarnega natečaja, ki ga je drugo leto zapored razpisal Pionirski dom Ljubljana, smo
se udeležili podelitve priznanj najboljšim piscem kratkih zgodb v angleščini. Na natečaju je
sodelovalo šest naših dijakinj: Mirjam Končan (2. d), Ana Blatnik, Taja Jančič (2. b), Hana
Polenek (2. e), Lana Kuzman (3. d) in Katja Rupel (1. c). Dijakinje so napisale svoje kratke
zgodbe, v katere so vključile izhodiščna besedila treh avtorjev: Jacka Londona, Isabel Allende
in Roalda Dahla. Ana Blatnik je dobila priznanje za posebno omembo za svojo zgodbo
Remember Him as the Ocean, Lana Kuzman pa priznanje za najboljšo zgodbo po izboru žirije.
Lana je zapisala zgodbo z naslovom The Hidden Music. Mentorice dijakinj so bile Anja
Ramšak, Mojca Poharc in Polona Zalokar.

*
V Celjskem domu je potekal slavnostni koncert Mešanega mladinskega pevskega zbora
Šolskega centra Celje.
Zbor v letošnjem letu obeležuje svojo 40-letnico. Sestavlja ga 65 članov. V njegovem
dolgoletnem delovanju se je zvrstilo veliko pevcev, menjali so se tudi zborovodje. Prvi ga je
vodil Radovan Marvin, potem sta to vlogo opravljali dr. Dragica Žvar in Metka Jagodič
Pogačar, zadnjih 8 let pa deluje pod taktirko Andreje Ocvirk. Vsa leta je zorel v svoji kvaliteti.
Udeleževal se je raznih zborovskih srečanj in številnih mednarodnih tekmovanj po vsej Evropi.
Velika vnema in želja po petju sta pevcem prinesli mnoge vrhunske dosežke v državnem in
mednarodnem merilu. Njihovi najvidnejši uspehi so zlata priznanja iz Neerpelta (Belgija),
Zagorja ob Savi, Budimpešte, z Malte, iz Prage, Antalyje in Malage ter srebrna iz Verone,
Riminija, Celja, Zagorja ob Savi in Rive del Garda.

Na slavnostnem koncertu je bila dvorana Celjskega doma napolnjena do zadnjega kotička. Zbor
je na odru izžareval pozitivno energijo, z ubranimi glasovi je dosegel, da so poslušalci
navdušeno spremljali vsako skladbo in ob tem tudi vidno uživali. V prvem delu so pevci izvedli
skladbe Cui dolus est gratus, Fair Phillis I saw, Im Vorübergehen, Otche nash, Kemu si dala
rožice in Salmo 150. Koncert so popestrili s krajšim posnetkom aprilskega gostovanja v Rivi
del Garda, kjer so osvojili srebrno priznanje. Poslovili so se od članov, ki zaključujejo srednjo
šolo, in se jim zahvalili za štiriletno sodelovanje. V vmesnem delu se je na evfoniju kot solist
predstavil član zbora Žan Kopše, Julija Lubej pa je ob spremljavi instrumentalistov zapela
prečudoviti skladbi Love yourself in Saj sva skupaj.
Vrhunec večera so nedvomno predstavljale skladbe Jana Plestenjaka, ki jih je za zbor priredil
Ambrož Čopi: En poljub, Pustil ti bom sanje, Ona sanja o Ljubljani, Sam da ti maš mene rada
in Soba 102. Kot solisti so odlično nastopili Janez Turnšek, Julija Lubej, Klemen Roc, Katarina
Hochkraut in Žiga Rajh.

Direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla se je zahvalil bivšim zborovodjem, pevcem,
sedanji zborovodkinji Andreji Ocvirk, Boštjanu Korošcu, ki skrbi za vokalno tehniko, in
organizatorici zbora Katarini Obreza. Izrazil je upanje, da bo zbor deloval še vsaj nadaljnjih 50
let. Z mogočnim stoječim aplavzom so se obiskovalci pevcem zahvalili za prečudovit večer.
22. april
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že
več kot 30 let. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost našega planeta.
Dvanajst dijakov naše šole si je zato v Mestnem kinu Metropol Celje ogledalo večkrat nagrajeni
brazilski animirani film Deček in svet, ki je poklon naravi in kritika sodobne družbe.
25. april
Dijaki 1. letnika evropskega oddelka so bili na narodni izmenjavi na Ptuju.

