FEBRUAR
1. februar
Imeli smo konferenco.
*
Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje so se od 1. 2. do 5. 2.
2017 udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih zborov v Berlinu ‒ Fest der ChorKulturen,
Grand Prix of Nations Berlin 2017. Pod vodstvom zborovodkinje Andreje Ocvirk in ob
strokovni pomoči Boštjana Korošca so pevci na tekmovanju Open competition v kategoriji
mladinskih zborov prejeli zlato diplomo in se tako uvrstili na Grand Prix, na katerem so bili v
zahtevni konkurenci kategorije mladinskih zborov nagrajeni s srebrno medaljo. Zbore je
ocenjevala kar 7-članska komisija, sestavljena iz mednarodno priznanih zborovskih
strokovnjakov, tekmovanje pa je potekalo v čudoviti akustični dvorani Kammermusiksaal, ki
se nahaja v berlinski filharmoniji.

2. februar
Dijaki 3. d so imeli sistematski pregled.
3. februar
Dijaki 2. c in 2. e ter zamudniki so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali
predstavo Henrika Ibsena Nora ali Hiša za lutke.
*
Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije je ob odprtju nove učilnice za virtualno
resničnost obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ker je ta šola del Šolskega
centra Celje, smo častnega gosta pozdravili tudi predstavniki Gimnazije Lava.

7. februar
Obeležili smo dan varne rabe interneta.
9. februar
Učitelji in dijaki Gimnazije Lava smo v Celjskem domu počastili slovenski kulturni praznik.
Poslušali smo izbrane slovenske šansone znanih ustvarjalcev, v vmesnih učnih minutah pa
tudi razlage te zapostavljene glasbene zvrsti.

Program so odlično izvajali Luka Logar, Nace Pogačar, Anja Kunej, Vid Palčnik, Jure Jordan
Kozjak, Miha Gradišnik in Tina Trupi. Njegova posebnost je bila, da so vsi nastopajoči peli,
igrali, plesali in deklamirali. Z nebesedno govorico so jih na odru spremljali plesalka Neli
Čadej, Gregor Lončar, Miha Parežnik, Maks Ivo Moser in Maja Nesladek.

Na izvajanje programa so dijake pripravile profesorice dr. Breda Marušič (režija, scenarij,
mentorstvo nastopajočim), Metka Jagodič Pogačar (idejna zasnova, izbor glasbe, mentorstvo
glasbenikom) in Sava Malenšek, svetovalka za gib. Scenografija je bila delo Tanje Barle,
učiteljice s SŠGVO, zastavo in masko pa so izdelali na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko.

*
Državnega tekmovanja v znanju nemščine sta se na Jesenicah udeležili dijakinji naše šole.
Lara Kolar (3. b) je letos ponovno osvojila zlato priznanje, Eva Prešiček (2. a) pa je osvojila
srebrno priznanje.
10. in 11. februar
Potekala sta informativna dneva.

13. februar
Na I. gimnaziji v Celju je bilo regijsko tekmovanje iz angleščine, ki se ga je udeležilo 8 naših
dijakov: Matevž Zdolšek (3. a), Vid But (3. d), Mirjam Končan (3. d), Jure Kolenc (3. b),
Aljaž Štiglic (3. b), Nik Leban (3. c), Diana Jernej (3. c) in Hana Polenek (3. e).
V konkurenci 77 dijakov v kategoriji A1 je Matevž Zdolšek zasedel 4. mesto in si s tem
priboril pravico do državnega tekmovanja, ki bo 20. 3. 2017 v Ljubljani.
*
Slovenska mlada olimpijska reprezentanca je na olimpijskem festivalu evropske mladine v
turškem Erzurumu prvi dan tekmovanja osvojila dve odličji. Eno od njih je osvojil dijak 2.
letnika Gimnazije Lava Žiga Ozebek. Prideskal si je bron na paralelnem veleslalomu.

20. februar
Začele so se zimske počitnice (do 24. 2.).
*
Dvajset devetošolcev z različnih osnovnih šol iz celjske regije udeležilo počitniških delavnic,
ki smo jih na šoli organizirali za promocijo tehniške gimnazije. Z delavnicami smo želeli
devetošolcem približati predvsem strokovne predmete, ki jih poučujemo na tehniški gimnaziji
in ki naše dijake opremijo z ustreznim znanjem, ki ga potrebujejo pri študiju na tehniških
fakultetah.

Dijaki so v treh dneh sodelovali v štirih delavnicah:
1. Kjer je lego volja, je tudi lego pot,
2. Inženirji v tovarnah prihodnosti,
3. Možgani sodobnih naprav,
4. Soba pobega (Escape Room).
Delavnice so izvajali naši učitelji (mag. Lucijana Kračun Berc, Karmen Kotnik, dr. Aleš
Lesnika, Tomislav Viher in Marko Vrečko) in dijaki, ki so z učenci devetih razredov delili
svoje izkušnje s šolanjem na tehniški gimnaziji.
28. februar
Dijaška skupnost Gimnazije Lava je organizirala tradicionalno pustovanje, ki sta ga vodili
Taja Jančič (3. b) in Karin Rajh (3. c). Vse razredne maske so se zbrale v telovadnici in s
svojimi izvirnimi nastopi poskušale očarati tričlansko komisijo, ki so jo sestavljali profesorji
Sava Malenšek, Lucijana Kračun Berc in Bogomil Kropej. Medtem ko so profesorji seštevali
točke, se je na plesišču odvijalo pravo pustno rajanje. Za glasbo so poskrbeli DJ G.O-DCL
(Matija, 3. a), Bojan in Simon (4. d), za animacijo in plesno vzdušje pa Dejan in Rok (4. d).
Zmagal je 3. c.

*
Dijaki 3. f so imeli sistematski pregled.

