GIMNAZIJA LAVA
Gimnazija
Gimnazija –
evropski oddelek
Tehniška gimnazija

ŠOLSKI CENTER CELJE

CENTER MNOGIH PRILOŽNOSTI
Se želite izobraževati v okolju, kjer boste lahko potrjevali tudi svoje
talente v raziskovalnih dejavnostih, na državnih in mednarodnih
tekmovanjih v znanjih z različnih izobraževalnih področij in v
športu, v kulturnem ustvarjanju, pevskem zboru, pri Skokcih … ?
Vse to naši dijaki in študentje nadgrajujejo z udeležbo v evropskih
projektih.
Če je vaš odgovor DA, pridite na ŠOLSKI CENTER CELJE, kjer
delujejo:
• Gimnazija Lava,
• Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja,
• Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo,
• Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije,
• Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
• Višja strokovna šola ter
• Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.

ODGOVORNOST
IN ZAUPANJE
Gimnazija Lava daje dijakom široko in
poglobljeno znanje. Gimnazijci pridobijo
splošno razgledanost, ki jim v primerjavi z
drugimi srednješolci omogoča več možnosti
nadaljnjega izobraževanja; po uspešno
opravljeni maturi se lahko vpišejo v katerikoli
študij. Na naši šoli izvajamo izobraževalna programa splošne in
strokovne (tehniške) gimnazije, posebnost splošne je evropski
oddelek, poleg pouka pa potekajo raznovrstne interesne
dejavnosti. Dijaki in učitelji smo vključeni v mednarodne
izmenjave s šolami iz različnih tujih držav. Vse navedeno je
predstavljeno v tem informativnem biltenu.
Pot do znanja je tudi na Gimnaziji Lava zahtevna, vendar dobi
vsak dijak toliko podpore, da lahko z delom in vztrajnostjo ter
s pogumom doseže svoj cilj. Naši učitelji niso le strokovnjaki, ki
znajo prisluhniti potrebam tistih, ki želijo znati več, kot ponuja
izobraževalni program, ampak se posebej posvetijo tudi dijakom z
učnimi težavami.
Prav tako kot znanje so nam pomembni dobri medčloveški
odnosi, ki jih spremlja zavedanje, da naš skupni cilj ni le uspešno
opravljena matura dijakov, ampak tudi njihova zrelost za življenje.
Prizadevanje za to zrelost temelji na odgovornosti in zaupanju.
Dijake poleg drugega učimo, da smo vsi odgovorni za to, kar
naredimo, pa tudi za tisto, česar ne, da moramo zaupati v ljudi, s
katerimi živimo in delamo, in da je pri vsakem učenju pomembno
predvsem zaupanje vase in svoje zmožnosti.
Peter Juvančič, ravnatelj

Velikost zavoda, široka paleta programov, za katere izobražujemo,
strokovno in pedagoško usposobljen kader, odlična oprema za vse
programe, ki jih izvajamo, in bogato opremljena šolska knjižnica,
največja v RS, nudijo več, kot zahtevajo učni načrti, in ob tem
zagotavljajo, da lahko vsi udeleženci izobraževanja najdejo svojo
pot do srednje ali višješolske izobrazbe – nekateri za nadaljevanje
šolanja, drugi pa za uspešen začetek poklicne kariere.
Igor Dosedla, direktor ŠC Celje

Naši dijaki v New Yorku

Božični koncert MeMPZ Šolskega centra Celje s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in z Nušo Derenda v Cankarjevem domu

ORGANIZACIJA POUKA IN ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Pouk poteka dopoldan, praviloma
od 8.00 do 13.45, včasih se
prične ob 7.10, izjemoma pa
traja do 14.35. Vsak dan imajo
dijaki 1 šolsko uro prosto,
namenjena je malici.
Večina pouka na Gimnaziji Lava
poteka v A- in B-etaži, kjer imamo
svoje učilnice in laboratorij. Pouk športne vzgoje se
odvija v šolskih telovadnicah ter v novem fitnesu.
Šolska knjižnica je svetel in prijazen
prostor, v katerem se dijaki
učijo, družijo v sproščenem
okolju, berejo, listajo revije
in časopise, brskajo po
terminalih, v sodelovanju
z mentorji pripravijo tudi
kakšno razstavo. V okviru OIV
knjižničarji dijake navajajo na
samostojnost pri uporabi
knjižničnih gradiv in informacijskih virov.
Večina gimnazijcev (98 %) si izposodi učbenike iz
učbeniškega sklada.
Prazna vreča ne stoji pokonci.
To naši dijaki dobro vedo, zato se
mnogi odločijo za malico v šolski
kuhinji. Ponudba je bogata,
saj je vsak dan na voljo pet
menijev, tudi vegetarijanski.
Dijakom iz socialno šibkejšega
okolja država delno ali v celoti
krije stroške šolske malice.
Dogovorno ocenjevanje znanja
Veliko skrb posvečamo dijakom in njihovemu znanju.
Spodbujamo jih k rednemu delu ter odgovornemu
načrtovanju učenja. Dijaki skupaj s profesorji v začetku
ocenjevalnega obdobja načrtujejo pisna ocenjevanja
znanja. Dogovorno ustno ocenjevanje pa smo
uvedli tudi zato, da bi si dijaki pametno razporedili
obremenitve in da “spraševanje” v šoli ne bi bilo tako
stresno.
Sodelovanje s starši
Za zdrav in uspešen razvoj mladostnikov je zelo
pomembno dobro sodelovanje med šolo in starši.

Zato starše vabimo, da se o učnem uspehu in drugi
problematiki sproti pogovorimo na skupnih govorilnih
urah, ki enkrat mesečno potekajo v popoldanskem
času. Vsaj dvakrat v šolskem letu se srečamo na
roditeljskem sestanku, vsako leto organiziramo
predavanje za starše z aktualno
problematiko, učitelji pa imajo
tudi tedensko dopoldansko
govorilno uro. In ker gremo s
časom naprej, smo staršem
omogočili brezplačen dostop
do podatkov o njihovih
mladostnikih v e-dnevniku in
e-redovalnici.
Povezujemo se s šolami ŠC Celje.
Z dijaki drugih šol se družimo
na ekskurzijah (Dunaj, Zagreb,
Gradec, Bratislava, New
York, Florida ...), nastopamo
na različnih prireditvah
(dobrodelni koncerti, nastopi
pevcev, plesalcev, glasbenih
skupin ...), sodelujemo pri
snemanju filmov, treniramo in nastopamo v akrobatski
skupini Skokci, skupaj sestavljamo tekmovalne ekipe
(programiranje robotov), sodelujemo na VI POLIS-u
(festival za nadarjene), na ustvarjalnih delavnicah
za mlade, podjetja STEEL ŠTORE, sodelujemo in
tekmujemo v različnih športih ...
Športni tabor
Za dijake 3. letnika organiziramo športni tabor
v neokrnjeni naravi. To je odlična priložnost za
medsebojno spoznavanje, drugačno sodelovanje med
dijaki in profesorji ter za razvijanje pozitivnega in
odgovornega odnosa do naravne in kulturne dediščine.
Takole je poročal eden izmed
udeležencev tabora: “Smučali
smo na Peci, tekli na smučeh,
se sankali, spoznavali
naravne in geografske
značilnosti krajev, s
teleskopom smo opazovali
nočno nebo, obiskali
smo rudnik v Mežici,
ob večerih pa smo
se nasmejali ob
izvirnih družabnih in
zabavnih igrah.”

Podrobnejše informacije: naša spletna stran https://gl.sc-celje.si

GIMNAZIJA
•
•
•
•

Je splošnoizobraževalni program, ki se po 4 letih
zaključi s splošno maturo;
dijake pripravlja na nadaljevanje izobraževanja;
omogoča pridobivanje raznovrstnih znanj,
razvijanje sposobnosti in interesov na različnih
področjih;
spodbuja vsestranski razvoj osebnosti.

Na tržnici poklicev

PREDMETNIK za program gimnazija
(tudi za evropski oddelek)
Predmet

Tedensko št. ur

Sk. št. ur

1.

2.

3.

4.

Slovenščina

4

4

4

5

595

Matematika

4

4

4

5

595

Prvi tuji jezik

3

3

3

4

455

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Glasba

2

70

Likovna umetnost

2

70

Geografija

2

2

2

210

Biologija

2

2

2

210

Kemija

2

2

2

210

Fizika

2

2

2

210

Psihologija

2

Sociologija

70
2

Filozofija

70
2

Informatika

2

Izbirni predmeti
Obvezne izbirne vsebine (OIV)

90

70
70

3

3

9

90

90

30

300

Terenske vaje pri geografiji

Znanje tujih jezikov je danes pogoj za uspeh in
konkurenčnost na trgu dela.
•
•
•

•

Vsi gimnazijci se 4 leta učijo dva tuja jezika.
Na Gimnaziji Lava lahko kot drugi tuji jezik izberejo
nemščino (na osnovnem ali nadaljevalnem nivoju),
francoščino ali španščino.
V programu gimnazija in v EO se lahko dijaki v
drugem in tretjem letniku učijo še tretji tuji jezik,
to pa je lahko nemščina, francoščina, španščina ali
ruščina.
Dijakom omogočamo brezplačne priprave na mednarodni izpit DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom) oz.
nemško jezikovno diplomo na ravni B2 ali C1 po
skupnem evropskem jezikovnem okviru.
Izbirni maturitetni predmeti
BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA, ZGODOVINA,
GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA,
DRUGI TUJI JEZIK, INFORMATIKA

Soba pobega

Priprave na splošno maturo
•
•
•
•

V tretjem letniku lahko dijaki med nerazporejenimi
urami izbirajo naravoslovne predmete in drugi tuji
jezik.
Glavnina priprav pri obveznih in izbirnih predmetih
poteka v četrtem letniku.
Edini v Celju izvajamo priprave na splošno maturo
pri informatiki.
Dijake spodbujamo, da se odločajo za priprave
na višji nivo na splošni maturi pri tujem jeziku in
matematiki.

Znanje je najboljša naložba, je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti.

GIMNAZIJA – EVROPSKI ODDELEK
•
•
•
•

Na Gimnaziji Lava vpisujemo evropski oddelek
od šolskega leta 2004/2005.
Ima vse značilnosti običajnega gimnazijskega
oddelka.
Čeprav se je projekt EO na državnem nivoju
zaključil, ga šole lahko izvajamo še naprej.
Na Gimnaziji Lava ohranjamo dobro tradicijo in
vpisujemo dijake v EO, saj je med novinci zanj
vsa leta veliko zanimanje.

Izbirni maturitetni predmeti
BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA, ZGODOVINA,
GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA,
DRUGI TUJI JEZIK, INFORMATIKA

Posebnosti evropskega oddelka:
•
•
•
•
•
•

narodna izmenjava v 1. letniku,
mednarodna izmenjava v 2. letniku,
poudarjeno učenje prvega in drugega tujega jezika,
obisk slovenskega parlamenta v 3. letniku,
preživetveni tečaji tujih jezikov,
obiski evropskih poslancev in visokih predstavnikov
tujih veleposlaništev.

Dijaki evropskega oddelka
na obisku pri gimnazijcih na Ptuju

Mednarodne izmenjave dijake vedno navdušijo:
“Izmenjava z nemškimi dijaki iz Singna mi je bila
zelo všeč. Spoznali smo novo državo, videli veliko
prečudovitih krajev, šli na ekskurzijo v Švico, se v družbi
novih prijateljev preizkusili v izdelovanju različnih
izdelkov, spoznavali njihovo kulturo in jezik.”
“Ni mi žal, da sem se odločila za izmenjavo s češko
gimnazijo v Stražnicah, saj sem spoznala novo deželo
in nove ljudi. Doživeli smo čudovito Prago, si ogledali
Bratislavo in ob vrnitvi še Dunaj. Bilo je nepozabno.”

Z irskim veleposlanikom ob izdaji Irskih legend

Dijaki EO so pod mentorstvom profesoric v slovenščino
prevedli Škotske pravljice, v okviru projekta RaST pa
še Irske legende in Zgodbe iz avstralske divjine ter jih
ilustrirali. Irske legende so postale protokolarno darilo
Irskega veleposlaništva, na kar smo na Gimnaziji Lava
še posebej ponosni.

ŠKOTSKE
PRAVLJICE

Mednarodna izmenjava

“S sošolkami in sošolci se že veselimo obiska dijakov
iz Dubrovnika. Pripravljamo jim zanimiv program in
upamo, da se bomo dobro “zaštekali” ter da bodo
Slovenijo zapustili z lepimi vtisi in dragocenimi
izkušnjami.”

Več znanja, višja izobrazba – boljša prihodnost.

TEHNIŠKA GIMNAZIJA
•

•
•

•
•

Program tehniške gimnazije sodi med programe
strokovnih gimnazij in se na šoli izvaja od
šolskega leta 1998/1999.
Zaključi se s splošno maturo.
Nudi široko splošno izobrazbo, obenem pa
omogoča pridobivanje znanj in razvijanje
sposobnosti ter interesov na izbranem
tehniškem področju.
Dijake pripravlja na nadaljnje izobraževanje.
Je odlična podlaga za univerzitetne in enovite
magistrske študije, predvsem tehniških
usmeritev (računalništva, strojništva,
gradbeništva, elektrotehnike, mehatronike,
arhitekture, gospodarskega in prometnega
inženirstva ...).

Predmet

Tedensko št. ur
1.

2.

3.

4.

Slovenščina

4

4

4

5

595

Matematika

4

4

4

5

595

Prvi tuji jezik

3

3

3

4

455

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

Športna vzgoja

3

3

3

Glasba ali
likovna umetnost

2

Geografija

2

2

140

Biologija

2

2

140

Kemija

2

2

140

Fizika

2

2

Psihologija

Izbirni maturitetni predmeti
Strokovni predmeti:
MEHANIKA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA
Splošnoizobraževalni predmeti:
FIZIKA, ZGODOVINA, DRUGI TUJI JEZIK

210
3

420
70

2

2

280

2

Sociologija

70
2

Informatika

Ponudba pri drugem tujem jeziku je enaka kot v
gimnazijskem programu.

Sk. št. ur

70

3

105

* Izbirni strokovni maturitetni
predmeti (dijak izbere enega)
Mehanika
Računalništvo

2

3

3

280

2

2

2

210

3

3

210

90

30

300

Elektrotehnika
Laboratorijske vaje
* Izbirni strokovni predmeti
(dijak izbere enega)
Gradbeništvo ali strojništvo
Računalniški sistemi in omrežja
Elektronika
Obvezne izbirne vsebine (OIV)

90

90

* Izbirnost je odvisna od veljavnih normativov in zanimanja dijakov.

Naši dijaki na tekmovanju RoboCup 2018 v Kanadi

Na Letališču Jožeta Pučnika

Naša družba potrebuje visoko izobražene strokovnjake. Prispevaj s svojim znanjem k njenemu razvoju.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

VULKANIJADA

SPLOŠNA MATURA
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Izbirni maturitetni predmet
Izbirni maturitetni predmet

ŠIROKE MOŽNOSTI NADALJNJEGA
IZOBRAŽEVANJA

Višje šole

Visokošolski
študij

Univerzitetni
študij

Magistrski študij

Doktorski študij

POSEBNI DOGODKI
Želimo, da se dijaki pri nas dobro počutijo.
Še posebno to velja za prvošolce v novem
okolju, zato v začetku septembra zanje
dijaki 2. letnika pripravijo sprejem
z zanimivimi, a ne prezahtevnimi
nalogami. Seveda ne gre brez prisege
Gimnaziji Lava. Zmagovalni razred
organizira sprejem prvošolcev v
naslednjem šolskem letu.

ROCK KONCERT
Družabna glasbena prireditev ob koncu
decembra z nastopom naših dijakov in
njihovih gostov.
ZBIRANJE IGRAČ IN KNJIG
Že vrsto let dijaki in zaposleni na GL
zbiramo igrače, družabne igre in knjige,
ki jih podarimo bolnikom otroških
oddelkov Splošne bolnišnice Celje.
ŠOLSKI BAZAR
Dobrodelna prireditev s prodajo različnih božično-novoletnih
izdelkov. Izkupiček je namenjen dijakom iz socialno šibkejšega
okolja.

Enoviti
magistrski
študij

PREDAJA KLJUČA
Zabaven dogodek, ki ga v mesecu maju
pripravijo dijaki 4. letnika. Tretješolci
morajo opraviti vrsto nalog,
zmagovalni razred pa postane novi
varuh ključa.
PODELITEV VULKANOV IN PRIZNANJ
Na GL najuspešnejše dijake še posebej
nagradimo na slavnostni prireditvi ob
koncu pouka. Podelimo jim nagrade vulkan
in priznanja za izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju in v
športu, za nadpovprečne ustvarjalne ter poustvarjalne dosežke v
interesnih dejavnostih in za delo v dijaški skupnosti.
MATURANTSKI PLES
Tradicionalna, svečana, za maturante in njihove bližnje čudovita,
nepozabna izkušnja, eden najbolj
pričakovanih in cenjenih dogodkov, s
katerim mladi pred koncem srednje šole
simbolično stopijo v svet odraslih.
“Že na plesnih vajah je bilo zabavno, ko
smo se učili plesnih korakov znamenite
četvorke ter se vrteli v ritmih latino,
standardnih, pop in swing plesov,” je
povedala ena od maturantk.

Prireditev ob kulturnem prazniku

MATURANTSKA EKSKURZIJA
Strokovna ekskurzija na začetku
zaključnega letnika, na kateri se
četrtošolke in četrtošolci v spremstvu
profesorjev družijo na večdnevnem
potovanju, spoznavajo zanimive
kraje in običaje, se zabavajo, še bolj
povežejo med seboj in si naberejo
moči za prihajajoče šolsko leto.

Z znanjem in izobrazbo si pridobiš ugled in spoštovanje. Znanje ti daje moč.

DEJAVNOSTI OB POUKU
materinščina
literarni natečaji
angleščina
nemščina
španščina
bralna tekmovanja
v tujih jezikih
DSD nemščina

biologija
kemija
fizika
astronomija
poznavanje
sladkorne bolezni

POGLABLJANJE ZNANJA IN
PRIPRAVE NA TEKMOVANJA
Dijake
spodbujamo, da v
srednješolskih letih
uresničujejo svoje
talente in širijo
svoja obzorja.

raziskovalna
dejavnost

Zavedamo se,
da niso pomembni le
rezultati, ampak tudi trud,
vztrajnost, zavzemanje za
cilje, ki si jih zastavimo, ter
zaupanje v to, da nam
bo uspelo.

geografija
zgodovina
psihologija

Ponosni smo
na naše dijake in
se z njimi veselimo
vseh, velikih, pa
tudi majhnih,
uspehov.

matematika
razvedrilna matematika
logika in lingvistika
Evropske statistične igre
soba pobega

programiranje in algoritmi
računalniško razmišljanje – Bober
programiranje robotov – Lego Masters
RoboCupJunior Reševanje

Uresniči svoje sanje ...

DEJAVNOSTI OB POUKU

MEDNARODNO SODELOVANJE
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
Purkyňovo gymnázium Strážnice
V. gimnazija Zagreb

ŠPORT

Med nami so
vsako leto vrhunski
športniki, na katere
smo še posebej
ponosni; zanje navijamo
tudi potem, ko že
zapustijo srednješolske
klopi.

Zdrav duh v zdravem telesu

Gimnazija Dubrovnik
Instituto De Educacion Secundaria
Mar De Alboran Estepona

Širša obzorja, novi prijatelji

AVE AVE LAVA ...

Mešani mladinski pevski zbor ŠCC INSTRUMENTALISTI GL Šolski bend Eruption
GLEDALIŠKA SKUPINA GL likovno ustvarjanje LITERARNO USTVARJANJE
gledališki in filmski abonma FRANKOFONSKI DAN prireditve ob kulturnem prazniku
LITERARNI NATEČAJI plesna dejavnost
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI HAIKU
tek podnebne solidarnosti ERASMUS+
Evropska vas ZDRAVA ŠOLA robotika
ENODNEVNE IN večdnevne ekskurzije
PO SLOVENIJI in tujini UNESCO ASP
Novice in obvestila: naša spletna stran https://gl.sc-celje.si
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