APRIL
1. april
V Celju je potekalo državno tekmovanje v znanju zgodovine. Tema letošnjega tekmovanja je
bila industrializacija v prvi polovici 19. stoletja. Državnega tekmovanja so se udeležili Anita
Zupanc (2. a), Janez Leskošek (2. a) in Mitja Dergan (3. e). Vsi so prejeli bronasto priznanje.

3. april
Imeli smo konferenco, roditeljski sestanek in govorilne ure.
*
V okviru Zdrave šole smo se na Gimnaziji Lava v letošnjem šolskem letu povezali z izvajalci
vzgoje za zdravje v Zdravstvenem domu Celje. V prvi polovici aprila so pripravili kratka
predavanja in delavnice:


temeljni postopki oživljanja s praktičnim prikazom defibrilatorja AED (TPO) – za
dijake 4. letnika;



prepoznavanje in obvladovanje stresa (STRES) – za dijake 2. letnika;



tehnike sproščanja (TS) – za dijake 1. letnika.

4. april
Projekt Mladi za Celje je v tem šolskem letu privabil k sodelovanju tri dijake, ki so si izbrali
temi iz sociologije in tehnike. Rezultate svojega raziskovalnega dela so predstavili
ocenjevalcem.
Sara Jurović iz 4. c (mentor Bogomil Kropej) je raziskovala organizacijo gasilstva v Evropi,
Gašper Pistotnik in Andraž Pevcin iz 2. e (mentorja Karmen Kotnik in Tomislav Viher) pa sta
izdelala avtomatizirano vodilo za mizarsko žago. Obe nalogi sta bili ocenjeni z vsemi
možnimi točkami.

6. april
Predsedniki oddelčnih skupnost so imeli sestanek Dijaške skupnosti GL.
7. april
Dijaki 2. e in dijaki iz nekaterih drugih razredov, ki so bili uspešni na tekmovanju v znanju
fizike, so obiskali podjetje BSH Hišni aparati, d. o. o., v Nazarjah.

8. april
Na Gimnaziji Škofja Loka je potekalo državno tekmovanje v znanju španskega jezika.
Tekmovanja sta se udeležili tudi dijakinji Neja Krampl Mastnak in Patricija Šantej iz 3. c, ki
sta prejeli bronasto priznanje.

10. april
Dijaki 1. in 2. letnika so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali predstavo Romeo
in Julija.
*

Potekal je sestanek pred odhodom na mednarodno izmenjavo na Češko.
*
Na Gimnaziji Lava smo izvedli regijsko predtekmovanje RobocupJunior Reševanje Črta za
srednje šole. Udeležilo se ga je 15 ekip treh šol Šolskega centra Celje: Gimnazije Lava,
Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednje šole za kemijo, elektrotehniko
in računalništvo. Na 1. oz. 3. mesto sta se uvrstili ekipi Never skip LEGo day (Tilen Ravnak
in Žiga Volk) in Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec, Gašper Lončar). Mentorja sta bila
Karmen Kotnik in Tomislav Viher.

11. april
Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta v šolskem letu 2016/17 razpisala 17. Srednješolski
natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in
nemškem jeziku. Natečaja se je udeležilo okrog 400 dijakov iz sedemintridesetih srednjih šol.
Slovenski in angleški haikuji 36 dijakov Gimnazije Lava so bili objavljeni v zborniku, štirje
naši mladi pesniki pa so se uvrstili med najboljše pisce; ti so 11. aprila 2017 prejeli nagrado
na svečani prireditvi, ki je potekala v okviru festivala sodobnih umetnosti Transgeneracije
2017 v Cankarjevem domu.
Nagrajeni avtorici haikujev v slovenščini sta Nikita Kroflič in Brina Prah iz 1. b (mentorica
Katarina Petač), za haikuja v angleščini sta bili nagrajeni Lara Ježovnik iz 3. b (mentorica
mag. Polona Zalokar) in Anja Vranič iz 3. a (mentorica mag. Anja Ramšak). Mentorice

dijakom so bile dr. Breda Marušič, Katarina Petač, mag. Anja Ramšak, mag. Andreja
Vipotnik Ravnak in mag. Polona Zalokar.
19. april
Angleškega bralnega tekmovanja se je udeležilo 25 dijakov 3. letnika, ki so prebrali knjigo
The Curious Incident Of the Dog In the Nighttime, in 26 dijakov 1. in 2. letnika, ki so prebrali
knjigi About a Boy in Doors to a Wider Place, Stories from Australia. Organizatorke
bralnega tekmovanja so bile mag. Anja Ramšak, mag. Andreja Vipotnik Ravnak in Mojca
Poharc.
20. april
Potekale so delavnice za osnovnošolce. Na Gimnaziji Lava si je nove izkušnje, znanje in
spretnosti na sproščen in zabaven način nabiralo 195 učencev 7. in 8. razreda s 27 osnovnih
šol. V telovadnici ŠC Celje so v programu sodelovali tudi naši dijaki: pevec Luka Logar in
bobnar Miha Gradišnik, zaplesala pa je Neli Čadej s svojim soplesalcem Domnom Romihom.
*
Dijaki 3. letnika gimnazije so odšli na strokovno ekskurzijo v Prekmurje.
22. april
Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo v Benetke.
*
Na Šolskem centru Velenje je potekalo državno tekmovanje v znanju matematike.
Tekmovanja se je udeležilo osem dijakov naše šole: Aljaž Klavžar (1. a), Jaka Baš, Luka Volk
(1. e), Matija Krumpak, Vane Povše, Aljaž Rodič (2. c), Marko Randl (4. a) in Žiga Volavšek
(4. e). Vsi so prejeli srebrno priznanje.

23. april
24 dijakov s profesoricama Polono Zalokar in Darinko Grešak se je udeležilo mednarodne
izmenjave. Tokrat je mednarodna izmenjava prvič potekala z gimnazijo Purkyně v kraju
Strážnice na Moravskem.

24. april
V okviru medpredmetne povezave o globalnem segrevanju ozračja so si dijaki 2. letnika
ogledali dokumentarni film Neprijetna resnica. Nadaljevanje projekta je potekalo v naslednjih
dneh pri urah biologije, kemije, geografije in angleščine.
25. april
Za pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje je zelo uspešno šolsko
leto. Zaključili so ga s tradicionalnim letnim koncertom Pesem povezuje, ki se je pod
vodstvom zborovodkinje Andreje Ocvirk in strokovnega sodelavca Boštjana Korošca zgodil v
Celjskem domu.

27. april
Začele so se spomladanske počitnice.

