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Ob koncu malce drugačnega šolskega leta
Edini vir znanja so izkušnje.
Albert Einstein

Šolsko leto 2020/2021 se je začelo bolj ali manj običajno, ampak ... Z zaskrbljenostjo smo
spremljali podatke o stanju okužb s koronavirusom in, kljub številkam, upali na najboljše.
Naše upanje je izzvenelo v drugi polovici oktobra in pouk se je iz učilnic preselil pred
zaslone v domačem okolju. Tako je potekal štiri mesece, študentje pa so ostali doma še
dva meseca. Ponovno smo se spoprijeli s prednostmi in slabostmi izvajanja pedagoškega
procesa na daljavo, ki ne more in ne sme nadomestiti neposrednega stika z dijaki in s
študenti. Učitelji ste v tem šolskem letu z izjemnim trudom opravili največ, kar je mogoče,
in tako realizirali večino načrtovanega dela. Da znamo in zmoremo našim dijakom
posredovati znanje tudi v manj primernih pogojih, kaže zelo dober učni uspeh dijakov
zaključnih oddelkov ob koncu pouka. Ne dvomim, da bodo te rezultate ponovili na splošni
in poklicni maturi ter zaključnem izpitu.
Mojmir Klovar

Kljub okoliščinam vzdrževalna in investicijska dela niso zastala in potekajo po načrtu. Na lokaciji Lava bomo nadaljevali
z obnovo fasade in menjavo oken. Novo šolsko leto bo tudi prijetnejše in predvsem prezračeno v kemijskih laboratorijih.
Prenovljena učilnica v D-etaži bo omogočila boljše delovno vzdušje na Višji strokovni šoli. Do pričetka novega šolskega
leta bo obnovljen del fasade na lokaciji Ljubljanska. Boljše delovne pogoje v programih frizer in ustvarjalec modnih
oblačil pa bo omogočil nov ustvarjalni atelje za razvoj poklicev, ki je bil predan v uporabo konec maja.
Ob zaključku šolskega leta so sodelavci Medpodjetniškega izobraževalnega centra obudili UTRINKE. Verjamem, da bodo
postali in ostali del inovativnega pristopa razvoja našega zavoda. Zaradi ukrepov, ki niso dopuščali izvedbe v živo, so
organizatorji mednarodne konference Kreativna učna okolja konferenco preselili v virtualno okolje in izpeljali odmeven
dogodek. Z organizacijo 11. strokovnega simpozija Civilna družba in šolski sistem so imeli organizatorji Srednja šola za
storitvene dejavnosti in logistika v sodelovanju s partnerji več sreče in so lahko simpozij izvedli v živo.
Dijakinje in dijaki vseh šol so nas razveselili tudi s svojimi obšolskimi uspehi. Izkazali so se na tekmovanjih v znanju,
postali so člani državnih ekip, sodelovali so pri različnih projektih in bili aktivni še na mnogih drugih področjih. Posebej
je treba izpostaviti mlade raziskovalce, ki so v zelo težkih razmerah izdelali 46 raziskovalnih nalog in jih uspešno
predstavili v okviru gibanja Mladi za Celje. Ocenjevalne komisije so 26 nalog uvrstile v 1. in 18 nalog v 2. skupino.
Kljub nenavadnemu šolskemu letu smo na Šolskem centru Celje dobro opravili delo in smo lahko ponosni. Dijakom in
študentom čestitam za učne, tekmovalne in druge uspehe. Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za trud.
Skrbeli ste, da so bili delovni prostori čisti, učna oprema delujoča in da je pouk potekal v dobri delovni klimi.
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Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot.
Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled.
T. S. Eliot

Šolsko leto 2020/2021 je zaznamoval tudi odhod direktorja Igorja Dosedle v pokoj. S svojo
trezno presojo, umirjeno in odločno besedo je vrsto let znal usklajevati različne interese,
ki jih na tako velikem zavodu nikoli ne manjka. Skrb za dobro klimo med sodelavci,
pripadnost zavodu in skrb za dobro vzdrževane stavbe in učno tehnologijo so bile njegove
glavne prioritete.
V času dela na Šolskem centru Celje je opravljal različne naloge. Kot učitelj je skrbel, da
so generacije elektrotehnikov poznale osnove, ki so jim omogočile nadaljevanje šolanja
in študija. Več let je opravljal naloge pomočnika ravnateljice. Bil je ravnatelj elektro šole.
Poleg teh formalnih nalog pa se je dobro spoprijel tudi z drugimi zadolžitvami iz 3. stebra,
s katerimi se srečujemo v šoli.
Z iskanjem novih poti in izzivov nas je motiviral in spodbujal, da smo postali boljši, in
omogočil, da bo naša letalonosilka (tako je naš zavod imenoval eden izmed bivših
ministrov) mirno plula še naprej.
Igor Dosedla

V imenu vseh sodelavk in sodelavcev se Igorju Dosedli zahvaljujem za vse trenutke, ko smo skupaj puščali sledi na novih
poteh.
Mojmir Klovar,
direktor
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Svet zavoda
V šolskem letu 2020/2021 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
− predstavniki zaposlenih na Šolskem centru Celje: mag. Lucijana Kračun Berc, Borut Slemenšek, Slavica Volčanjšek,
Nevenka Štor, Bojan Hrovat, Peter Četina;
− predstavniki staršev dijakov: Pavel Stermecki, Larisa Čepin, Tomaž Fludernik, Janez Stupan, Vesna Uran;
− predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar;
– predstavniki ustanovitelja: Simon Bastl, dr. Robert Maruša, mag. Alenka Rumbak, Vančo Tegov;
– predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek;
– predstavniki študentov: Gregor Gregorc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc;
– predstavnici dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš.
Imeli smo pet rednih sej in tri korespondenčne seje (28. 9. 2020, 8. 12. 2020, 26. 1. 2021, 1. 3. 2021, 29. 3. 2021, 6. 4. 2021,
3. 5. 2021, 8. 6. 2021). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2019/2020 in Letni delovni načrt
2020/2021, učbeniški sklad, inventuro za leto 2020, letno poročilo za leto 2020, vsebinski in finančni načrt za leto 2021,
omejitve vpisa za novo šolsko leto, programe usposabljanja v okviru projekta Munera 3, DIIP 3. faza prizidka, imenovali
direktorja Šolskega centra Celje in v. d. ravnatelja Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ter ocenili
delo direktorja ter ravnateljev.
Ivan Gubenšek,
predsednik sveta zavoda
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Gimnazija Lava
Ob zaključku pouka
Dragi dijaki, profesorski zbor, starši in drugi sodelavci!
Lanski uvodnik sem začel z mislijo in občutkom o najbolj nenavadnem šolskem letu v zgodovini. Upali smo, da se bomo
hitro vrnili v znane vzorce in običaje, a se nismo. V letu, ko praznujemo 30-letnico samostojnosti Slovenije, se sprašujem,
koliko svobode imamo v svojih rokah. Ali si jo vzamemo? Ali se kdaj raje izgovarjamo na druge, česa vse se ne da …?
Kljub pretresom bi moral človek vedno napredovati, intelektualno, duhovno in fizično, ter poskrbeti za dobro celotne
družbe. Vsak pri sebi se mora vprašati, kakšen je njegov napredek in prispevek k boljši prihodnosti. Prav je, da smo
kritični, da izpostavljamo nepravilnosti, še bolje pa je, da s svojim zgledom kažemo mladim pravo pot in da ohranimo
človeško toplino.
Biti učitelj je zelo velika odgovornost, saj je naš poklic neposredno povezan s prihodnostjo; vzgajamo, učimo in
pripravljamo mlade ljudi na izzive, ki jih še čakajo. V celotnem kolektivu naše šole smo se trudili po najboljših močeh,
zato se vsem zahvaljujem za delo, ki je za nami, in tudi tisto, ki naš še čaka do konca tega šolskega leta.
Šolsko leto 2020/21 je bilo kljub vsemu izredno uspešno, naši dijaki so osvojili skoraj 200 priznanj na uradnih
tekmovanjih v znanju, na mnogih področjih so se zavihteli v sam državni vrh, se uvrstili na mednarodna tekmovanja. Za
vse, kar ste naredili zase, za šolo in tudi za druge, se dijakom in učiteljem iskreno zahvaljujem in verjamem, da lahko v
naslednjih letih sežemo še višje.
Zaključil bom zelo podobno kot lani. Nekateri menijo, da obstaja jasna ločnica med prav in narobe, a je v zadnjih letih
še veliko težje kot sicer postaviti to mejo na pravo mesto. Oscar Wilde je nekoč napisal: "Svetniki imajo svojo preteklost,
grešniki pa imajo prihodnost." Upam, da smo v času vseh prepovedi grešili ravno toliko, da bomo v prihodnosti našli
pravo pot, ki nas bo osrečila.

Ravnatelj
Peter Juvančič
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Ob upokojitvi
Konec prejšnjega šolskega leta sta se upokojili naši profesorici mag. Jana Kvas in Darinka Grešak. Od njiju smo se z
besedami vodij aktiva poslovili avgusta 2020.

Draga Jana!
Čas nas neizprosno vedno znova sooča s prelomnicami. Na eni izmed teh si
se znašla tudi ti. In ob tem naj spregovorim še v imenu našega aktiva.
Kot profesorica, magistrica didaktike slovenske književnosti, si dosegla
veliko in še več. Le malokdo se lahko meri s tabo. V trajen spomin številnih
generacij dijakov si se zapisala s svojo strokovnostjo, doslednostjo,
pravičnostjo in empatijo. Poučevanje najprej na strojni šoli in nato na
gimnaziji si nadgradila s strokovnim pisanjem. Si soavtorica učbenikov
Branja in Od branja do znanja. Napisala pa si tudi vrsto svojih: Mlada
obzorja, Potovanje besed … Ne bom jih štela, vem pa, da so svet besedne
umetnosti odprli številnim dijakom, tudi tistim malo manj navdušenim nad
branjem. Kot izkušena in izjemno razgledana strokovnjakinja si sodelovala v
številnih šolskih projektih in medpredmetnih povezavah. Že več let tesno
sodeluješ tudi z Zavodom RS za šolstvo in Državnim izpitnim centrom. A to
je le del tvoje poti. V krvi imaš ustvarjalnost in svoje navdušenje nad
čarovnijo besed si prenesla tudi na dijake. Literarni zbornik Naj ti povem je
leto za letom dal prav poseben pečat koncu pouka.
Bogato poklicno kariero si zgradila na Šolskem centru Celje. Ostala si mu zvesta, kljub temu da so te pred leti vztrajno
in odločno vabili na Pedagoško fakulteto v Mariboru. V enem izmed intervjujev, ki sem jih poslušala te dni, si izjavila,
da si se odpovedala akademski karieri, ker ta zahteva celega človeka. Odločila si se prav. V veliki meri bi se namreč
morala odpovedati svojim ljubiteljskim dejavnostim. Davek in škoda bi bila prevelika. Redki so namreč ljudje, ki jih
odlikuje toliko talentov, kot jih imaš ti. Nisi samo odlična strokovnjakinja, ampak tudi vsestranska umetnica po duši.
V tvojem srcu je, kot bi rekel Tone Pavček, zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi. V
njem se skriva tisoč ljubezni, do ljudi, narave, jezikov, dediščine sveta in umetnosti. Kot kantavtorica, šansonjerka in
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likovnica si prepoznavna tudi v širšem, ne samo celjskem okolju. Poslušalci na tvojih samostojnih koncertih in drugih
kulturnih, umetniških prireditvah, na katerih te pogosto spremlja tvoja instrumentalna zasedba, te označujejo za
karizmatično in čutno glasbenico, talentirano žensko z velikim Ž. Pišeš in izvajaš svoje šansone, iz francoščine in
nemščine pa si prevedla, bolje prepesnila, številne pesmi drugih, kultnih izvajalcev te zvrsti. Iz nemščine si prevedla tudi
dve strokovni knjigi, izdala si pesniško zbirko, zgoščenko Celjski portreti in igraš kitaro. A to še ni vse. Že več kot 13 let
imaš v Gosposki ulici svoj atelje. Tvoj svet se skriva tudi v likovnih stvaritvah. Včasih olje, drugič akril prav tako razkrivata
tvoje notranje pokrajine.
Življenje piše zgodbe. Tvoja je dinamična, odmevna, smela. Ne da se je predstaviti na kratko. Naj ti za konec, draga Jana,
povem, da bomo pogrešali tvojo modrost, tehtne razmisleke in duhovitost. Besedičenje, nastopaštvo in tekmovalno
rivalstvo nikoli niso bili tvoj slog. Vsa leta, kar te poznam, so bila ob sicer premišljenih komentarjih zgovorna predvsem
tvoja dejanja.
Ponosna sem, da sem lahko bila tvoja sodelavka, in prepričana sem, da ta ponos z mano delijo vsi, ki so/smo se danes
zbrali ob tvojem novem začetku. Naj ti ne zmanjka navdiha in lepih trenutkov ob ljudeh, ki jih imaš rada: tvoje mame,
sina, sorodnikov, prijateljev, in v žlahtnem utripu našega mesta.
Srečno in seveda na še večkratno snidenje!
Simona Jereb

Osebno ne potujem, da bi kam prišel, pač pa, da potujem.
Potujem zaradi potovanja samega.
Veličastno se je premikati.
(Robert Louis Stevenson)

Draga Darinka!
Končuje se tvoje potovanje službovanja na Šolskem centru Celje. Svojo službeno pot končuješ tam, kjer si jo začela. V
vseh letih si doživela številne tektonske premike v organizaciji šolstva, skozi srednjo šolo si pospremila številne
generacije dijakov. Mladostna, kakor si še zdaj, si vedno našla posluh tako za dijake v »nerodnih letih« kot tudi za
sodelavce – starejše in mlajše. Zagotovo največje sledi v mislih svojih dijakov, pa tudi sodelavcev, puščaš kot neustavljiva
popotnica, organizatorica izletov v tujino, mnogih drugih raziskovanj, po katerih si v teh letih popeljala dijake, pa tudi
nas, svoje sodelavce. Bila si permanentna udeleženka za nekatere tako zloglasnih maturantskih izletov. Z ostalimi
spremljevalci na izletih si vedno oblikovala odličen tim. Znala si združiti prijetno s koristnim, znala si nas peljati v dober
»šoping«, izbrano kavarno, na kozarec dobrega vina ali kakšno drugo lokalno specialiteto. Bila si tudi nepogrešljiva
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sodelavka pri medpredmetnih povezavah in timskem delu. Dijakom si znala
približati različne skrite lepote Slovenije in tudi lepote večjih geografskih širin in
dolžin. Nikoli ti ni bilo težko sesti na avtobus in dijake odpeljati dogodivščinam
naproti. Si neusahljiv vir informacij na področjih, ki te zanimajo. Poznaš veliko ljudi
z različnih področij. Ne poznaš pa le njihovega imena, poznaš njihov izvor, ki
nemalokrat sega celo v mednarodne vode. Darinka, ti si pravzaprav nekakšen živi
leksikon.
Tvoja radovednost in ukaželjnost te neprestano ženeta na nove poti. Rada iščeš in
raziskuješ najbolj skrite kotičke Slovenije in vse to boš sedaj lahko nemoteno
počela s svojim Marjanom.
Ena tvojih ljubezni je tudi kuhinja. Že doslej si pekla kruh in kuhala za vso družino,
kar na tvoji drobni postavici sicer ni vidno. Bodo pa verjetno domači kar veseli, ko
boš imela zdaj še več časa za kulinarična razvajanja. Tudi v kabinetu smo bile
večkrat deležne tvojih kulinaričnih podvigov. Najbolj dih jemajoča je tvoja kmečka
pojedina. Ena tvojih skritih strasti je tudi poznavanje dobrih vin, zaradi česar si bila
vedno tudi naša kabinetna someljejka.
Družinsko drevo tudi še ni končano. Treba ga bo dopolniti. Zato z Marjanom obiskujeta kraje, v katerih naj bi živeli daljni
sorodniki, in iščeta sledi.
Korona ti bo sicer še malo križala račune, a ti imaš morje tudi na svoji terasi. Sedaj boš lahko neobremenjeno hodila na
dolge sprehode. Uživaj v njih!
In sreča je,
da je pred mano pot,
in to, da vem,
da slast je v tem,
da grem.
To so besede Janeza Menarta in zdi se mi, da zate to velja.
Veseli bomo, če se boš kdaj spomnila na nas in se oglasila na šoli, da poklepetamo, se poveselimo, morda kaj dobrega
pojemo ali spijemo kozarček dobrega vina, kot je zate, svetovljanko, kakršna si, značilno.
Katarina Obreza
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Zahvala dijakinje
LAVA, HVALA!
Večini devetošolcev se je težko odločiti, na katero srednjo šolo naj se vpišejo, saj vedo, da bo njihova odločitev močno
vplivala na naslednja štiri leta. Name so z vseh strani pritiskali ljudje in me prepričevali, katera gimnazija je najboljša in
kam naj se vpišem. Do dneva, ko je bilo treba oddati vpisni list, sem govorila, da se še odločam, čeprav sem že zelo
dolgo vedela, kam bom šla. Da se vpišem na Lavo, je bila najboljša odločitev, ki sem jo kadarkoli sprejela, saj sem tukaj
dobila veliko več kot le šolsko znanje.
Na Lavi sem spoznala ogromno ljudi, ki so me vsa ta leta spremljali, spodbujali, poslušali in me imeli radi. V razredu smo
se odlično razumeli in boljšega razreda si ne bi mogla želeti, saj sem poleg zabavnih sošolcev in dobrih prijateljev dobila
tudi nekaj konkurence, ki me je spodbudila k temu, da sem se kdaj potrudila še bolj, kot bi se sicer. Velik del moje
čudovite izkušnje pa so bili tudi izjemni profesorji, ki so brez izjeme vedno pripravljeni pomagati, prisluhniti in se
prilagoditi. Odnosi med dijaki in profesorji so res pristni in upam si trditi, da boljših ne bi dobila nikjer. Veliko mi pomeni,
ko vidim, da profesorji v nas ne vidijo le številk, ampak najstnike, ki na poti proti odraslosti potrebujejo spodbudno
okolje, in so pripravljeni pomagati tudi pri osebnih problemih. Ni lepšega občutka od tistega, ko od profesorja dobiš
sporočilo, v katerem ga zanima, kako si, ga skrbi zate ali pa ti zgolj zaželi srečo na maturi, to pa je le majhen del vsega,
kar so profesorji pripravljeni narediti za nas. Že to, da nas poznajo po imenih tudi tisti, ki nas ne učijo ali pa so nas učili
kratek čas, se mi zdi zelo lepo.
Čeprav sem dobila profesorski zbor, ki ga ne bi čisto nič spreminjala, bi želela izpostaviti tiste profesorje, zaradi katerih
bom vedno prepričana, da boljše šole od Lave ni. Prva in v največji meri zaslužna za moje krasno počutje na šoli je gospa
Kračun Berc. Ona je tista, ki me je videla takšno, kot sem se želela pokazati, tista, ki mi je zaupala, in tista, ki me je
potisnila naprej, ko sem bila prepričana, da sem dosegla prag svojih sposobnosti, ona pa je vedela, da nisem. Je odlična
profesorica, ki zna poučevati na različnih nivojih in jo imajo kljub njeni zahtevnosti radi tudi tisti, ki matematike ne
marajo. Je organizirana, vztrajna in predvsem človeška, vse to pa so lastnosti, ki bi jih moral imeti vsak profesor. Razume,
da ne marajo vsi matematike, poskrbi pa, da se kljub temu pri urah dijaki dobro počutimo. Občasno smo izvedeli
anekdoto ali dve iz njenega zasebnega življenja, nekaj ur smo namenili improvizaciji, pozimi pa smo se skupaj eno uro
kepali pred šolo. To so malenkosti, zaradi katerih ne zaostanemo s snovjo, nam pa ogromno pomenijo in si jih
zapomnimo. Poleg vsega naštetega se z veseljem ukvarja tudi z matematičnim krožkom in z ustvarjanjem sob pobega.
Sama sem bila nad tem navdušena že prej, profesorica pa mi je dala možnost, da sem sodelovala tudi pri miselni in
fizični postavitvi sob ter njihovem vodenju. Prav tako je prostovoljno in nesebično pregledala vse naloge, ki sva jih z
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Blažem pripravila v spletni verziji sobe pobega, v najini fizični sobi pa nama je z veseljem pomagala kot članica testne
skupine. Brez težav bi lahko nanizala še nekaj pohval, ki si jih nedvomno zasluži, vendar mislim, da sem zajela bistvo.
Gospa Kračun je profesorica s srcem in dušo, ustvarili sva posebno vez in vedno bom hvaležna, da sem jo imela
priložnost spoznati.
Poleg nje bi želela posebej pohvaliti še gospo Ramšak in gospoda Babiča. Gospa Ramšak me je s svojo zahtevnostjo
postavljala pred izzive, ki so se mi včasih zdeli nemogoči, sem bila pa zato še toliko bolj vesela, ko sem dokazala, da
zmorem. Enkrat je opazila, da z mano ni vse dobro, zato me je poklicala v kabinet, kjer sva se pogovorili. Zdi se mi, da
je bila resnično zaskrbljena, predvsem pa mi je bilo všeč, da mi je namenila kar nekaj spodbudnih besed, ki so mi dale
motivacijo za naprej. Tudi ona se izjemno potrudi za dijake, saj nam je zadnje mesece pred maturo popravljala eseje in
si vzela čas, da je analize napak z nami delala individualno. Vedno je poštena in pokuša iz nas izvleči vse znanje, ki ga
imamo, je sproščena in nemalokrat zelo zabavna, poleg tega pa peče odlično pecivo. Večkrat smo imeli vzgojne minute,
ko se ji je zdelo, da je tisto, kar nam je povedala, pomembno za življenje. V spominu mi bo najbolj ostalo to, da nam je
večkrat dala vedeti, da nismo sami in da nas razume. V več pogledih jo občudujem in si ji želim biti podobna, zato sem
se trudila upoštevati njene nasvete (»Lana, ne sprašuj se, kaj pa če … No, saj jaz sem ista, ampak ne sprašuj se tega.«
☺), upam pa, da sem ji to uspela tudi pokazati.
Gospoda Babiča najbolje opišejo pridevniki zahteven, pošten in zabaven. Mislim, da nihče ne bo pozabil Zvitomirja, ki
je sestavljal teste, Čudovitomirja, ki nas je vedno spravil v boljšo voljo, Zabitomirja, ki je kaj pozabil, lepih asistentk pri
laboratorijskih vajah in zgodbic o tem, kako je bilo, ko je bil še Vitek. Je res odličen profesor, ki zelo dobro predava, zato
ima tudi pravico veliko zahtevati. Njegovi testi niso nikoli enostavni, so pa zmeraj zgledno sestavljeni. Njegove šale so
prisotne pri vsaki uri in ker jih skoraj neopazno vključuje v razlago, si snov včasih lažje zapomnimo. On je razlog, da sem
vzljubila fiziko. Ko sem končala osnovno šolo, nisem veliko vedela o fiziki, v moji glavi je bila tema, ko pa sem prišla sem,
sem se počutila, kot bi mi profesor prižgal luč. Sicer je trajalo nekaj mesecev, da sem nadoknadila zaostanek snovi, ki
naj bi jo že znali, od takrat naprej pa sem v fiziki vedno bolj uživala. Povabil me je v fizikalni krožek, s katerim smo bili
tudi na intenzivnih pripravah, kjer se je moje navdušenje še stopnjevalo, prav tako me je prepričal, da sem sodelovala
na tekmovanjih. V času pouka na daljavo smo se vedno veselili njegovih prihodov k uram, ki jih je večkrat začel z
igranjem na kitaro. Škoda le, da je zmeraj pozabil vklopiti mikrofon ;).
Čeprav me ni učila, želim povedati še nekaj besed o gospe Štorman, ki je v veliki meri zaslužna za to, kako so se zame
ta štiri leta odvijala. Že preden sem končala osnovno šolo, je s konkretnimi argumenti navijala, naj se vpišem na Lavo.
Povedala mi je, da je tukaj naravoslovje močno in da imajo profesorji zelo lep odnos z dijaki, kar se je nedvomno
potrdilo. Vedno sem se lahko obrnila na njo, ko sem kaj potrebovala, večkrat se je izjemno potrudila, da je bilo moje
življenje na šoli lepše. Vem, da je res predana svojemu poklicu in za dijake naredi vse, prav tako je predlagala, da si
13

razdelimo vprašanja za ustni izpit in na jih odgovorimo, ona pa jih je pregledala in dopolnila, za kar smo ji vsi zelo
hvaležni.
Žal mi je, da zapuščam Lavo, kar samo dokazuje, kako lepo sem se imela. Moja pričakovanja niti približno niso bila nizka,
a sem tukaj dobila veliko več, kot bi si kadarkoli upala predstavljati. Najlepša hvala vsem profesorjem in ostalim, ki ste
bili del moje srednješolske poti, za vsako minuto, ki sem jo lahko preživela tu. Za vsako dobro ekipo stoji tudi dober
vodja, zato hvala tudi gospodu ravnatelju, ki sem ga v sicer kratkem času uspela spoznati tudi kot odličnega in
duhovitega profesorja. Njegovi testi so bili zahtevni, sem pa zato kemijo razumela in imela rada. Kljub natrpanemu
urniku zaradi vseh obveznosti, ki spadajo k njegovi funkciji, si vedno vzame čas tudi za dijake in se trudi, da bi nam bilo
na šoli čim lepše. Čeprav ni bilo vedno lahko, svoje odločitve nisem nikoli obžalovala in bom vedno s ponosom povedala,
da sem hodila na Lavo.
Lana Kolar

#popLAVAznanja
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Dijaki Gimnazije Lava so sodelovali tudi na kolesarski dirki po Sloveniji.
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UČITELJSKI ZBOR GIMNAZIJE LAVA
Spodnja vrsta (z leve): Albin Pučnik, Damir Šketa, Andreja Leskovar, Igor Dosedla (direktor Šolskega centra Celje do 31.
5. 2021), Peter Juvančič (ravnatelj Gimnazije Lava), Lucijana Kračun Berc, Mojca Poharc, Sava Malenšek in Breda
Marušič.
2. vrsta (z leve): Mihaela Koštomaj, Petra Kotnik, Polonca Zalokar, Helena Nardin, Tatjana Štorman, Blažka Dolinšek,
Mojca Bučar Trotovšek, Lucija Mandl in Beata Turnšek.
3. vrsta (z leve): Simona Jereb, Metka Jagodič Pogačar, Katarina Obreza, Mateja Frangež-Herman, Sandra Đulabić,
Karmen Kotnik in Darja Povše.
Zgornja vrsta (z leve): Katarina Petač, Darja Kapus, Tomislav Viher, Bogomil Kropej, Jerneja Križan, Andreja Vipotnik
Ravnak, Anja Ramšak, Tanja Potočnik, Marija Kresnik in Romana Grošelj.
Manjkajo: Dragica Babič, Vitomir Babič in Maja Bukovec.
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Učiteljski zbor šole
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Učiteljski zbor šole
UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV
UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA GIMNAZIJI LAVA
IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
DRAGICA BABIČ
profesorica zgodovine in srbohrvaščine,
svetnica
VITOMIR BABIČ
magister znanosti, profesor fizike, svetnik

MOJCA BUČAR TROTOVŠEK
univ. dipl. psihologinja, svetovalka

MAJA BUKOVEC
magistrica profesorica športne vzgoje
ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK
profesorica kemije, svetovalka
SANDRA ĐULABIĆ
profesorica španščine in francoščine,
svetovalka

MATEJA FRANGEŽ-HERMAN
profesorica matematike, svetnica
ROMANA GROŠELJ
univ. dipl. psihologinja, svetovalka

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
ZGODOVINA (1. b, 1. c, 1. d, 3. a, 3. b, 3. d, 4. a, 4. b, 4. c, priprave na maturo –
4. letnik)
koordinacija tutorstva, članica PRS za zgodovino na Zavodu RS za šolstvo, članica
uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli
FIZIKA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 2. b, 2. d, 3. a, priprave na maturo – 4. letnik)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
nadomeščanje ravnatelja, analiza splošne mature, sodelovanje s Tehnoparkom
Celje, član strateškega tima
svetovalna delavka
koordinacija za delo z dijaki s posebnimi potrebami, koordinacija šolske prehrane,
sodelovanje v projektu Zdrava šola, članica strateškega tima, vodja tima za pripravo
informativnih dni, organizacija predavanj za dijake, stik z osnovnimi šolami
porodniški dopust
KEMIJA (1. a, 1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 3. a, 3. b, 3. d, priprave na maturo – 3. in 4. letnik)
koordinacija Unesco šole ASP, priprava programa za izobraževanje učiteljev
ŠPANŠČINA 2 (1. acd, 1. be, 2. a, 2. be, 3. abe, 4. be, priprave na maturo – 3. in 4.
letnik)
SLOVENIJA V SVETU – ŠPANŠČINA (2. letnik)
mentorica dijaške skupnosti, članica šolske maturitetne komisije za splošno maturo,
ureditev šole za informativni dan
MATEMATIKA (1. a, 1. d, 2. b, 3. e)
koordinacija projekta Minute za zdravje, sodelovanje z OŠ Glazija in domovi za
starejše občane
PSIHOLOGIJA (2. a, 2. b, 2. d, 2. e, priprave na maturo – 4. letnik)
vodja strateškega tima, izvajanje anket v fokusnih skupinah za merjenje
zadovoljstva dijakov, koordinatorka projekta Bodi dober, bodi kul!
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IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
METKA JAGODIČ POGAČAR
profesorica glasbe, svetnica
SIMONA JEREB
profesorica slovenščine in univ. dipl. ped.,
svetnica

PETER JUVANČIČ
univ. dipl. inž. kem. inž., svetnik
DARJA KAPUS
profesorica nemščine in zgodovine, svetnica
MIHAELA KOŠTOMAJ
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka
KARMEN KOTNIK
univ. dipl. inž. računalništva in informatike,
svetnica

PETRA KOTNIK
profesorica francoščine in slovenščine,
svetovalka

LUCIJANA KRAČUN BERC
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
GLASBA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d)
mentorica šolskega benda Eruption in Mojstrov glasbenega ustvarjanja, priprava
glasbenih in umetniških prireditev
SLOVENŠČINA (1. b, 1. e, 2. b, 3. b, 3. e,)
SLOVENŠČINA IZBIRNO (2. letnik)
tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, vodja aktiva učiteljic
slovenščine in umetnosti, koordinacija zaključne prireditve Vulkani 2021 s
prireditvijo ob dnevu državnosti
KEMIJA (2. b, priprave na maturo – 3. letnik)
ravnatelj, predsednik šolske maturitetne komisije za splošno maturo
NEMŠČINA 2 (1. be, 2. be, 2. d, 3. abde, 4. abce, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija s HGS Singen (na ravni ŠCC), sodelovanje s Hišo kulture Celje
MATEMATIKA (1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 3. d)
vodja aktiva učiteljev matematike in fizike, koordinatorica TVU na GL
INFORMATIKA (1. e, priprave na maturo – 4. letnik)
RAČUNALNIŠTVO (2. e, 3. e, 4. e)
RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA (3. e, 4. e)
LABORATORIJSKE VAJE (3. e, 4. e)
vodja aktiva učiteljev informatike in strokovnih predmetov na tehniški gimnaziji,
namestnica predsednika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, pregled
iLDN, priprava spletnih obrazcev, urejanje brošur, administracija spletne učilnice in
Office 365, sodelovanje v razvojni skupini za delo na daljavo, projekt RaST
FRANCOŠČINA 2 (2. be 3. abe, 4. ab)
FRANCOŠČINA 3 IZBIRNO (2. letnik)
SLOVENŠČINA (2. e, 4. a)
SLOVENIJA V SVETU (2. letnik)
koordinacija obveznih izbirnih vsebin, šolska kronika, lektoriranje, stik z mediji,
koordinacija maturantske ekskurzije, priprava na Frankofonski dan
MATEMATIKA (3. a, 3. b, 4. a, 4. e, višja raven 4. letnik)
delavnice za osnovnošolce, koordinacija sodelovanja s Tehnoparkom Celje, projekt
RaST, članica sveta zavoda, koordinatorka za usklajevanje strokovnih aktivov
matematike na ŠCC
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IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
MARIJA KRESNIK
univ. dipl. biologinja, svetovalka
JERNEJA KRIŽAN
profesorica geografije
BOGOMIL KROPEJ
profesor sociologije in filozofije, mentor

ANDREJA LESKOVAR
profesorica matematike, svetnica

SAVA MALENŠEK
profesorica športne vzgoje, svetovalka
LUCIJA MANDL
profesorica športne vzgoje
BREDA MARUŠIČ
doktorica znanosti, profesorica slovenščine,
svetnica
HELENA NARDIN
profesorica biologije, svetnica

KATARINA OBREZA
profesorica zgodovine in geografije,
svetovalka
KATARINA PETAČ
profesorica slovenščine, svetovalka

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
BIOLOGIJA (1. c, 1. d, 1. e, 2. d, 3. b, 3. d, priprave na maturo – 3. letnik)
koordinacija Zdrave šole
GEOGRAFIJA (1. c, 1. d, 1. e, 2. b, 2. e)
članica tima za pripravo informativnih dni
FILOZOFIJA (4. a, 4. b, 4. c)
SOCIOLOGIJA (3. a, 3. b, 3. d, 3. e, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija raziskovalnega dela, koordinacija dela z nadarjenimi dijaki, vpeljava
sistema dijak – asistent
MATEMATIKA (2. d, 4. b, višja raven – 4. letnik)
koordinacija projekta Erasmus+ KA229 – Smart Cities, European Robotics for Boys
and Girls, koordinacija sodelovanja z IES Mar de Alboran Estepona in Gimnazijo
Dubrovnik, članica tima za pripravo informativnih dni, razpisovanje in vodenje
seznama nadomeščanj
ŠPORTNA VZGOJA (1. ae, 1. cd, 2. a, 2. be, 3. ae, 3. bd, 4. c)
priprava prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku, vpeljava navijaške skupine
GL
ŠPORTNA VZGOJA (1. b, 1. bd, 2. d, 2. e, 3. e, 4. a, 4. be)
članica tima za pripravo informativnih dni, stik z zunanjimi institucijami
SLOVENŠČINA (1. c, 1. d, 2. a, 2. d, 4. c)
priprava programa za roditeljski sestanek, koordinacija projekta OBJEM, priprava
literarnega glasila
BIOLOGIJA (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 2. e, 3. a, priprave na maturo – 4. letnik)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
vodja aktiva učiteljev biologije in kemije, sokoordinatorka projekta PODVIG, članica
strateškega tima, sodelovanje z Inkubatorjem savinjske regije
GEOGRAFIJA (1. a, 1. b, 2. a, 2. d, 3. a, 3. b, 3. d, priprave na maturo 4. letnik)
vodja aktiva učiteljev družboslovnih predmetov in geografije, koordinatorka
projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, članica tima za pripravo
informativnih dni, koordinacija maturantske ekskurzije
SLOVENŠČINA (3. a, 3. d, 4. b, 4. e)
tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, priprava gledališke predstave
za otroke
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IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
MOJCA POHARC
profesorica angleščine in nemščine,
svetovalka

DARJA POVŠE
profesorica umetnostne zgodovine,
svetovalka
ALBIN PUČNIK
univ. dipl. inž. fizike, svetovalec
ANJA RAMŠAK
magistrica znanosti, profesorica angleščine,
svetnica
DAMIR ŠKETA
profesor športne vzgoje, svetovalec
TATJANA ŠTORMAN
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka
TOMISLAV VIHER
univ. dipl. organizator, svetovalec

ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK
magistrica znanosti, profesorica angleščine,
svetovalka
POLONCA ZALOKAR
magistrica znanosti, profesorica angleščine
in nemščine, svetnica

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
ANGLEŠČINA (1. d, 2. b)
NEMŠČINA 2 (1. acd, 1. be, 3. abde, 4. abce, priprave na maturo 3. letnik)
SLOVENIJA V SVETU – NEMŠČINA (2. letnik)
vodja aktiva učiteljic tujih jezikov, koordinacija nemške jezikovne diplome DSD,
jezikovne delavnice na osnovnih šolah, tiskanje spričeval in obvestil o uspehu
LIKOVNA UMETNOST (1. b, 1. c, 1. d, 1. e)
priprava plakata ob prazniku MOC, poslikava požarnih vrat A- in B-etaže, priprava
protokolarnega darila Gimnazije Lava, priprava razstave izdelkov dijakov
FIZIKA (1. e, 2. a, 2. e, 3. b, 3. d, 3. e, 4. e, priprava na maturo 3. in 4. letnik)
priprava in usklajevanje preglednega mrežnega plana ocenjevanja znanja
ANGLEŠČINA (1. a, 3. d, 3. e, 4. a, 4. c, 4. e)
članica strateškega tima, sokoordinacija projekta PODVIG, stik z osnovnimi šolami,
tiskanje spričeval in obvestil o uspehu
ŠPORTNA VZGOJA (1. ac, 1. e, 2. ad, 2. be, 3. ae, 3. bd, 4. ac, 4. be)
vodja aktiva učiteljev športne vzgoje, član strateškega tima
MATEMATIKA (2. e, 4. c)
koordinacija sodelovanja s V. gimnazijo Zagreb, članica strateškega tima
INFORMATIKA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, priprave na maturo – 4. letnik)
INFORMATIKA IZBIRNO (2. letnik)
LABORATORIJSKE VAJE (2. e)
sokoordinacija projekta Erasmus+ KA229 – Smart Cities, European Robotics for Boys
and Girls, administrator šolske evidence Eviweb in spletne strani šole, administracija
spletne učilnice in Office 365, sodelovanje v razvojni skupini za delo na daljavo, foto
arhiv
ANGLEŠČINA (1. e, 2. a, 2. d, 2. e, 3. a, 3. b, 4. b, višja raven 4. letnik)
koordinacija sodelovanja s Purkyňovo gimnázijo Strážnice, koordinacija projekta
Evropska vas
ANGLEŠČINA (1. b, 1. c, 3. b)
NEMŠČINA 2 (1. acd, 2. be, 3. bde, 4. abce)
NEMŠČINA 2 IZBIRNO (2. letnik)
koordinacija projektnega tima v evropskih oddelkih, koordinacija sodelovanja s HGS
Singen, priprava kariernih predavanj, projekt RaST
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UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA OSTALIH ŠOLAH ŠOLSKEGA CENTRA CELJE ALI IZVEN ZAVODA
IME IN PRIIMEK
(izobrazba, naziv, študijski predmet)
MOJCA DROFENIK ČERČEK
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, svetnica
ANTON GLUŠIČ
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec
ANDREJ GRILC
univ. dipl. inž., svetnik
BOJAN KLAKOČER
univ. dipl. inž. strojništva, svetnik
TADEJA KOLMAN
profesorica slovenščine, mentorica
ŠPELA KUMER
profesorica likovne pedagogike, mentorica
ALEŠ LESNIKA
doktor znanosti, svetnik
STANE RAVNAK
univ. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalec
FRANC ROZMAN
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec
JADRANKA SELES
profesorica zgodovine in sociologije, svetnica
IRENA SOJČ
profesorica angleščine in ruščine, svetovalka

Domicil
SŠKER
SŠSMM
SŠKER

SŠSMM
SŠSMM
MIC
VSŠ
SŠKER
SŠSMM
HVU
SŠKER

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
KEMIJA (1. d, 2. d, 2. e)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
LABORATORIJSKE VAJE (2. e, 3. e)
priprava predstavitve predmeta LAV
ELEKTRONIKA (3. e)
LABORATORIJSKE VAJE (3. e)
priprava predstavitve predmeta ELK
MEHANIKA (2. e, 3. e, 4. e)
LABORATORIJSKE VAJE (4. e)
priprava predstavitve predmeta MEH
SLOVENŠČINA (1. a)
LIKOVNA UMETNOST (1. a)
priprava razstave izdelkov dijakov
STROJNIŠTVO (4. e)
priprava predstavitve predmeta STŠ
ELEKTROTEHNIKA (3. e)
priprava predstavitve predmeta ELE
STROJNIŠTVO (3. e)
priprava predstavitve predmeta STŠ
ZGODOVINA (1. a, 1. e, 2. a, 2. b, 2. d, 2. e, 3. e)
organizacija družboslovnih predavanj
RUŠČINA 3 – IZBIRNO (2. letnik)

STROKOVNE SODELAVKE
IME IN PRIIMEK
(izobrazba, naziv)
BLAŽKA DOLINŠEK
BEATA TURNŠEK, inženirka živilstva
TANJA POTOČNIK, poslovna sekretarka

Delovno mesto in zadolžitve
laborantka za fiziko
urejanje dokumentacije – zapisniki, priprava eksperimentov za predstavitve
laborantka za kemijo in biologijo
skrbništvo mobilne računalniške učilnice
tajnica VIZ
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Dijaki Gimnazije Lava v šolskem letu 2020/2021
1. a
Razredničarka: mag. ANJA RAMŠAK

BIRSA Urh

JEREB Gašper

MARZIDOVŠEK Tjan

ŠAKIĆ Antonio

CAJNER Klemen
FELICIJAN Alja

JUG Sara
KOLAR David

MEDVED Hana
PIKL Miha

ŠPAN Ana
TAVZES Nika

GERČAR Nika
HABJAN Nika

LESJAK Monika
LUŽEVIČ Neža

PRAPROTNIK Lovro
PUNGERŠEK Erik

TURK Hana
VOGA Andraž

HODŽIĆ Alen

MAGDIČ Ema

SITER ZVONAR Domen

ŽERJAV Tara

HUDINA Ema
JELENC Maja

MALGAJ Teja

STRENČAN Patricija

ŽIDAN Anja

23

1. b
Razredničarka: mag. POLONCA ZALOKAR

ANTOLOVIČ Nikita

KAČIČNIK Sara

MAK Gašper

STROŽIČ Anja

BRUMEC Gašper

KAJTNA Kaja

MARKO Špela

TRUPI Alja

ČREP Dominik
DEBELJAK Špela

KATIČ Nika
KOLAR Nuša

MIHELJAK Lukas
MLAKAR Laura

VERBOVŠEK Ema
VERDEV Martin

GRAČNER Zala
JAKOB Benjamin

KRIŽANIČ Lara
LORGER Živa

PETROVIĆ Ana
POVALEJ Klara

VOLČIČ Urška
ZVER ŠPAN Nika

JANČIČ Taja

MAJCENOVIĆ Nika

STEFANOVIĆ Edna

ŽUREJ POLAJŽER David

JEZERNIK GLAVNIK Maša
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1. c
Razredničarka: MARIJA KRESNIK

AŠANIN Tisa

FLAJŠMAN Nila

LUSKAR Rebeka

POLJANEC Manca

BAVČAR PANTELIČ Kristjan
BELTRAM Zala

GABERŠEK Nejc
GAJŠEK Andrej

PELKO Borut
PEQANI Erlina

RADAKOVIĆ Kalina
URISEK Nejc

CENTRIH Alja
CENTRIH Anže

GOREČAN Timotej
GUBENŠEK Lea

PINTER Ana
PIREC Maša

VLAOVIĆ Vanja
VOZELJ Gregor

CRNKOVIĆ Nikola
DORNIK Tamara

KOROŠEC Gaia
KRAMBERGER Lara

PLANTEU Klara
POLAK Lara

ZUPANC Jana
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1. d
Razredničarka: JERNEJA KRIŽAN

BLAZNIK Urška

HAFNER Luka

PLETERSKI Bor

ROJC Anita

CVIBOŠEK Eva
DELALOVIĆ Zejna

HASANI Yllzona
KOREN Maruša

PODGORŠEK Taja
PODPEČAN Gašper

STOPINŠEK Domen
VODOPIVEC Zala

DOBELŠEK Filip

KORES Angelika Laura

POGOREVC Vid

ZAMERNIK Tom

DURANOVIĆ Nadija
DŽUMHUR Sen

KUŽNER Maj
LOKOŠEK Žan

POŽARNIK KNEZ Gal
POŽARNIK KNEZ Vid

ZORKO Živa
ZUPANC Anej

FUNTEK Pija
GOLČMAN Anže

LUKIĆ Nevena
PIRNAT Timotej

PUSTOVRH LENČEK Jošt

ŽUREJ Florjan

26

1. e
Razredničarka: mag. ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK

BANTAN Gal

JELENKO Tjaš

LOŠDORFER Nik

STENŠAK Andraž

CVETIČ Luka
ČIBEJ Samo

KALAMIZA Vid
KASESNIK Neža

MANDELC Blaž
MAROLT Miha

STOJNŠEK Jernej
TURINEK Vid

FLORJANC Jakob

KOROŠEC Enej

MLINAREVIČ Aleksej

VILČ Miha Žiga

GAJŠEK Ana
GOŠTE Juš

KOSABER Aljaž
KROPEC Jure

PEČOVNIK Pia
PFAJFER Žiga

VOŠNER Janez
ZAVASNIK Aljaž

IVIČ Rene
JAKOP Janez

LEBIČ Bor

REPŠE Gašper

ŽAGAR Sašo
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2. a
Razredničarka: mag. MIHAELA KOŠTOMAJ

BAN Ema
CVIKL Timotej

JELENKO Barbara
KOLAR Teja

KUNŠEK Monika
MIKLAVČIČ Patrick

TRAVNER Alina
ULČNIK Tjaša

ČAVŠ Alja

KOLMAN Tija

OBRETAN Ana

VELIČKOVIČ Neja

ČULK Nana
EISENKOLER Laura

KRAJNC Lana
KRIČAJ Tina

OGRIZEK Bor
POLAK Lela

ZABUKOVNIK Maša
ZAPUŠEK Ana

HORJAK Špela

KUBALE Lea

REDNAK Neja

ŽAFRAN Niko

28

2. b
Razredničarka: MATEJA FRANGEŽ-HERMAN

ARZENŠEK Brina
BESEDNJAK Staš

KRIŽANIČ Maša
LEDINEK Liza

OPREŠNIK Jaša
PAVLIČ Jan

PUŠNIK Nina
ROVŠNIK Tjaša

DURAKOVIĆ DJORDJEVIĆ Ivona LESJAK FEUCHT Ana Mari PESJAK Nuša

STRGAR Lara

GOBEC Blaž
GOBEC ČERNOŠA Nika

LOKAN Iris
OBLAK Lana

PEVEC Nika
PLANKO Veronika

ŠKETA ROZMAN Tija
ŠTIGLIC Miha

JELENKO Tina
KALUŽA Klara

OBLAK Sara
OBREZA Rok

POLJANEC Dominika TRAUNER Vid
PREPADNIK Amadej ZUPAN Dominika

KOŠIR Nika

OPARENOVIĆ Mia

PŠAKER Tija

29

2. d
Razredničarka: DARJA KAPUS

BREČKO Nika
HORVAT Blaž

KOVAČ Karin
LAMPRET Nina

PUNCER Aljaž Žan
RAVNJAK Gabrijela

STRAH Primož
SUPIN Tina

HOSTNIK Erik

MEZNARIČ Jaka

RIHTER Jakob

TITAN Jan

KOKOVNIK Ajda
KOLAR Jan

OVČAR Tinkara
PETAUER Maja

RODIČ Nejc
ROZONIČNIK Erazem

TOMAN Tia
VNUČEC Sara

KOROŠEC Jure
KOROŠEC Nina

PEVEC Kaja
PEVEC Lara

SADNIK Anže
SMOLE Lana

ZAGAJŠEK Jakob
ZUPANC Jakob
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2. e
Razredničarka: mag. TATJANA ŠTORMAN

ALEŠ Luka
ČOH Matija

GUČEK David
KOROŠEC Lucijan

PRAH Matija
PUŠNIK Julija

ŠVAJGER Miha
TRDIN Jakob

DEŽELAK Nik

KOROŠEC Tadej

ROT Miha

VIDEČNIK Urh

EZGETA Alex
GMAJNIČ Aljoša

KRAMAR Enej
KUDER Luka

RUPNIK Jernej
SKALICKY Gal

VIRANT Gregor
ZIMŠEK Vid

GOŠNJAK Enej Martin
GRADIŠEK Lan

PETEK Aljaž
PEVEC Luka

ŠUBAJ Andrej

ZORIN Tilen
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3. a
Razredničarka: ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK

CENTRIH Lea
ČOKL Patricija

JESENK Svit
JUG Maja

METLIČAR Nika
PEČOVNIK Lovro

STERMECKI Nuša
ŠKERJANEC Tristan

DROFENIK Eva

JUG Sara

PODKRIŽNIK Miklavž

ŠMID Tina

JAGER Nika
JAGODIČ Maks

KALAR Gregor
KONDA Niki

PŠENIČNIK Tanja
RANČIGAJ Tadej

TRONTELJ Tinkara
ZALOKAR Lara

JEGRIŠNIK SITER Zoja

KUŽNIK Ajda

SIRŠE Nejc

ZUPANC Lara
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3. b
Razredničarka: DRAGICA BABIČ

AŠIČ Gal
BALIBAN Eva

GLUŠIČ Anja
HLADNIK Lana

KRAŠEK Julija
LESKOŠEK Mia Sara

RIHTER Matej
ROPRET Maša

CERAR Lara
DEČMAN Sebastjan

HUSIKIĆ Galib
KOČEVAR Peter

OCVIRK Enja
OSETIČ Tina

VOLAVŠEK Vito
ZABUKOVŠEK LIPOVŠEK Gaja

DEMŠAR Luka

KOTNIK Ana Maria

RAMOVŠ Zala Elizabeta

ŽULA Matevž
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3. d
Razredničarka: KATARINA OBREZA

ANDERLUH Iza
BOVHA Katarina

GRIL Luka
HRUSTEL Rok

MAROLT Anže
MIHAJLIK Sara

RAMIĆ Narcis
REXHEPI Inesa

GAJŠEK Alja
GERŠAK Leon

KLEP Luka
KRIŽNIK Daša

MOLJK Aljaž
MOLJK Žiga

ROM VEDLIN Matic
SATLER Matija

GOBEC Jan

LEBIČ Blaž

PLANKL Florian

ŠURINA Nik
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3. e
Razrednik: ALBIN PUČNIK

ALIF Jan

GRAČNAR Jan

MAROLT Jaša

STIŠOVIČ Svit

BOŽAK Tomi
BRATUŠEK Jan

GROBELŠEK Tilen
HRIBERNIK Andraž

PARADIŽ Tjaš
PETROVIČ Žan

STOPINŠEK Urh
ŠPAN Gregor

ČAKŠ Miha
ČEPERLIN Urh

JANC Lovro
KRSNIK Mitja

PINTER Maj
PODHRAŠKI Tit

TAJNIKAR Urban
TERBOVC Žiga

ČREŠNAR Zdravko
GLUŠIČ Jaka

LOGAR Luka
MAROLT Aljaž

SENIČAR Aljaž
SMOLE Lara

TUVIĆ Kristian
ZUPAN Gašper
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4. a
Razredničarka: PETRA KOTNIK

BAN Jakob

KOLAR Lana

PILIH Timeja

STRAŠEK Katja

BELEJ KOVAČIČ Aljaž
BELTRAM Nika

KORENJAK Jan
KRAJNC Aljaž

PODBREGAR Lev
PODPEČAN Lan

ŠPORIN Blaž
VERBOVŠEK Ana Marija

BEZGOVŠEK Zala
ČREŠNOVAR Larisa

KUNSTELJ Bor
MARGUČ Mia

POGAČAR Neža
RUDEŽ Nejc

VIHERNIK PILKO Jon
VNUČEC Zala

DROFENIK Alen
DROFENIK Pia

OGRIZEK Tito
PEČNIK Sara

SEME Tina
STOPAR Laura

VREČKO Neža
ZUPANC Nina

GORUČAN Nuša
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Pismo četrtemu a

Že od začetka se je govorilo, da ste drugačni, posebni. To smo opazili
profesorji, ki smo z veseljem prihajali v ta razred, in to so vedeli vaši
sovrstniki, ki niso imeli prevelike želje, da se vam pridružili, ko je
prišlo do združitve oddelkov na prehodu iz drugega v tretji letnik. A
tisti, ki so po sili razmer pristali v tem razredu, so danes hvaležni za
to izkušnjo.
V štirih letih ste pokazali svoje talente in željo po znanju ter
napredovanju. Redno ste se udeleževali tekmovanj in vedno
posegali po najvišjih mestih na državnem nivoju, celo na
mednarodnih tekmovanjih. Prav vaše ideje so pripomogle k
nastanku sobe pobega, šli ste še dlje, iz te ustvarjalne energije je
nastala samostojna soba pobega izven šole. Predstavljali ste
pomemben in nepogrešljivi del šolskega benda ter našo šolo
predstavili na mnogih prireditvah. Ajevce je bilo mogoče najti med
pevci zbora ŠCC, med ambasadorji Evropskega parlamenta,
literarnimi in likovnimi ustvarjalci ter športniki. Dosegli ste veliko in
kljub uspehu ostali skromni. Med seboj ste se spodbujali in si
pomagali, kajti ni bilo vedno lahko. Svojo pomoč ste ponudili tudi
dijakom nižjih letnikov.
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Vaše zrelo razmišljanje je včasih presenetilo tudi profesorje.
Pravzaprav ste radi pripravljali presenečenja; enkrat ste se potrudili
in poskrbeli, da so mi za rojstni dan zapeli vsi dijaki in profesorji GL.
To doživijo le redki. Presenetili ste me/nas tudi na zaključnem izletu
na Obali. Uživali ste, kot se za mlade spodobi, a dokazali ste, da ste
vredni zaupanja. Jaz pa sem vam hvaležna, da ste mi prihranili nočne
intervencije in mi podarili nočni počitek. Tudi to se le redko zgodi.
Žal niste zaplesali na svojem maturantskem plesu, ki simbolično
predstavlja prehod v odraslost. Kljub temu si glasno zapojte
'gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus' (veselimo se, mlada nam je
duša) in mi se bomo veselili z vami, ko vam bomo izročili še
maturitetna spričevala.
Pred vami je nova pot, ki vas bo vodila do željenega cilja. Ne bojte
se ovir, to so vaše priložnosti, ki jih boste znali izkoristiti v svoj prid.
Kdaj pa kdaj se ozrite nazaj in se spomnite na tiste, ki so del poti
prehodili z vami. Jaz se vas bom zagotovo spomnila ob
skodelici/Skodelici kave.

Petra Kotnik,
razredničarka
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Množica A
Aksiom Gimnazija Lava je vrhunska šola.
Definicija A = {x; x…dijak, ki je bil 1. 9. 2019 vpisan v 3. a oddelek GL}
Trditev Množica A vsebuje 29 izrazito talentiranih elementov.
Dokaz: Dijake množice A smo našli na čisto vseh področjih udejstvovanja GL. Še
na tistih, za katere sploh nismo vedeli, da obstajajo: matematika, fizika, biologija,
kemija, slovenščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, šport, psihologija, filozofija,
sociologija, glasba, literarno ustvarjanje … nismo jih samo našli, zasedali so mesta
v nacionalnem in tudi mednarodnem vrhu. Z njimi si lahko glasbeno ustvarjal, se
boril, debatiral, občudoval njihove risbe ali mirno reševal naloge. Vsaka učiteljeva
misel je bila za njih nov izziv.
□
Izrek 650-urni tečaj elementarne matematike v množici A je uspel.
Dokaz: Pouk matematike v množici A je bil prava poezija. Ob vstopu v razred je
vedno kdo poskrbel za uvodno motivacijo: včasih glasba, največkrat situacijskih
humor. Težko računanje v poznih urah dopoldneva so vedno nadzirali strogi
recenzenti, šibkejše sošolce so z nasveti reševali mnogi, ki so bistvo matematike
razumeli. Testa so se vedno udeležili vsi dijaki. Medsebojno spoštovanje je bilo
veliko, zato so se rodili tudi mnogi kreativni izvenšolski projekti. Z možgansko
telovadbo pri pouku MAT in domačim učenjem so se vsi dijaki množice A naučili
razmišljati in obvladajo osnove računstva in geometrije.
□
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Posledica Vsak element množice A je v letih 2017–2021 osebno zelo napredoval.
Dokaz: Dijaki so zrasli v čuteče, misleče in ustvarjalne delovne Ljudi. Vsak od njih
je tekom šolanja na GL marsikdaj napel vse svoje moči, velikokrat stopil iz cone
udobja in posegel po svojih ciljih. Nič jim ni bilo težko, želeli so veliko in dosegli
še več.
□
Od njih sem se veliko naučila tudi sama in dokazali smo, da se iz dobrega rodi še
boljše ;-)
Življenjski nasvet V življenju, ki je kot sinusoida, posezite samo po lokalnih
maksimumih!
Lucijana Kračun Berc,
učiteljica matematike

Sinusoida 4. a
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4. A

Spoznali smo se pred štirimi leti, ko smo navdušeni in rahlo prestrašeni prestopili prag srednje šole, a si takrat nihče od
nas ni predstavljal, da se bo naš čas tako hitro iztekel. Postali smo dobri prijatelji in težko si je priznati, da se naše
vsakdanje druženje končuje. Od prvega dne, ko smo si podajali žogico in se predstavljali, do danes se je nabralo kar
nekaj spominov, ki nas bodo povezovali tudi v prihodnje.
Na začetku smo izvolili predsednika Jakoba, ki je funkcijo obdržal vsa štiri leta. Razložiti je bilo treba nekaj nejasnosti
okoli njegovega imena, saj je nekatere profesorje zmedlo, kadar smo omenjali Edija. Fantje so si namreč zelo radi
izmišljevali vzdevke, ki so jih vsako leto izpopolnjevali. Letošnje navdušenje nad književnostjo sta z imeni prikazala Bor
Kihot in Krančo Pansa, Jakob pa se je podal v pesniške vode in nas očaral s pesmijo Depresija. Fantje so svojo kreativnost
izražali tudi s skupinskim spreminjanjem frizur in risanjem na tablo pri matematiki.
Prav gotovo nam bodo v spominu ostali vsakič znova izgubljeni boji z matematičnimi testi, da bi si prislužili kremšnite,
in pogosto sladkanje pri angleščini, neskončne filozofske debate, ki jih ni preglasil niti šolski zvonec, smo se pa po njih
sprostili s telovadbo, lepe asistentke pri fizikalnih poskusih, predvsem pa razredničarka, ki nam je vedno oprostila vse
neumnosti.
Zapomnili smo si, kaj je deforestation, kaj se zgodi, če imaš med uro knjižnične vzgoje napad smeha, in ugotovili, da
nam profesorji res zaupajo, če nam dovolijo, da med kemijskimi poskusi zažigamo bankovce za 5 evrov, ki jih je bilo po
naši uri treba zamenjati.
Hvaležni smo profesorjem, ki so nas naučili precej več kot le šolsko snov, nas poslušali in se nas trudili razumeti,
razredničarki, ki nas je ves čas spodbujala, in ravnatelju, ki nam je kljub težki situaciji omogočil maturantski izlet. Veseli
smo, da smo se v razredu dobro počutili, in upamo, da nas bo šola ohranila v tako lepem spominu kot mi njo.
Lana Kolar
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4. b
Razredničarka: KATARINA PETAČ

BUKOVEC Patricija
CIZEJ Tiana

KOTNIK Tjaša
LAPORNIK Neja

PEČNIK Ula
PEZIĆ Antonela

STOJNŠEK Enej
STRNAD Sara Nadine

ČERČEK Tinkara
DEČMAN Anamarija

LESKOVAR Hana
LUPŠE Iza

POGLADIČ Tadeja
POKORN Miha

VIDIC Sara
ZEMLJAK Anuška

DOLAR Pia

MASTNAK Taras

PREPADNIK Luka

ZOBEC Katarina

JAZBINŠEK Anja
KOLMAN Matija

ODLAZEK Tia
OSET Nejc

RAVNJAK Katarina
ROMIH Ana

ZUPANC Andraž
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Dragi 4. b,
kar ne morem verjeti, da so minila štiri šolska leta, odkar ste prvič prestopili prag
Gimnazije Lava. Ko sem tistega petka, 1. septembra 2017, v telovadnici brala seznam
dijakov 1. b, je vame zrlo 27 parov oči. V njih sem zaznala veselo pričakovanje, mladostne
sanjarije, v nekaterih tudi nekaj strahu. Nekateri vaši sošolci so se od vas v 1. in 2. letniku
poslovili, razredno dinamiko pa je obogatilo tudi sedem novih sošolcev, ki so se nam
pridružili v 3. letniku.
V teh štirih letih smo doživeli veliko. Seveda smo morali skupaj skozi nekaj viharjev, ki
smo jih bolj ali manj uspešno preživeli. Mnogokrat ste izpostavljali pri sebi dve stvari:
(pre)slabe ocene in nepovezanost. A kljub vsemu ste bili kot kamenčki v mozaiku, znali
ste stopiti skupaj, ko je bilo to potrebno. Pokazali ste veliko srčnosti, v redovalnici res niso
prevladovale odlične ocene, a ste bili pripravljeni sodelovati pri mnogih obšolskih
dejavnostih. Vem, da boste s to svojo prisrčnostjo osvojili svet.
Moram vam priznati, da se mi je utrnilo nekaj zelo prijetnih spominov na ta skupna leta.
Narodna izmenjava v 1. letniku, mednarodna v 2., maturantska ekskurzija, priprave na
pustovanje, sodelovanje pri interesnih dejavnostih so le nekateri od lepih spominov.
Zdaj greste vsak svoji življenjski usodi naproti. Upam, da so vam štiri leta, ki ste jih
preživeli z nami, dala dovolj znanja, moči in odločnosti, hkrati pa so vam ohranila dovolj
mladostniškega idealizma za pot do lastnih ciljev in lastne resnice, s katere nikoli ne
skrenite. Saj veste: Je južni otok. Je.
Katarina Petač,
razredničarka
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Modri nasveti najlepšega 4. b-razreda bodočim maturantom:
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

V primeru korone: AntiTestPortal (look it up), TeamViewer, Airpods, selotejp čez kamero …
V primeru normalnega pouka: Srečno!
Pravočasno se odjavite od malice!
Čile ni v Afriki, regrat ni vetrocvetka, Volga ne teče skozi London …
Klin se s klinom zbija!
Ne se sekirat, vse boste uredili (če ne do junija, bo pa šlo avgusta).
Ne zanašajte se na prilagoditve mature, ker jih ne boste imeli ;)
Profesorji imajo vedno prav (razen, ko nimajo → takrat se pretvarjamo, da imajo).
»Razkužujte se od zunaj in od znotraj.« (Z. Jelinčič Plemeniti)
#popLAVAznanja, #kmetijaFlis, #minutezazdravje, #vsakkorakšteje

Če je Flemingu uspelo iz plesnivega kruha narediti penicilin, bo profesorjem Gimnazije Lava
zagotovo uspelo narediti nekaj iz vas.

Katarina Zobec
Hana Leskovar
Enej Stojnšek
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4. c
Razredničarka: dr. BREDA MARUŠIČ

ANDREJKA Natalija
BOČKO Nina

JURKOŠEK Sabrina
LIPOŠEK Marija

PLANKO Maja
PODPEČAN Antoš

TLAKAR Nejka
VOLČANŠEK KOPRIVNIK Lara

BREZNIK Julija
BREZOVNIK Hana

LORGER Tinkara
MULEJ Nika

PUŠNIK Florjan
SKOK Anja

ZAMERNIK Blaž
ZAMERNIK Daša

FON Tilen

PENEŠ Vita

ŠKET Anja

ZIDAR Tadej

GERDINA Filip
HERODEŽ Matic

PERKOVIČ Ines

TEVŽ Nina

ZUPAN Vitjan Lin
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4C
Učitelji smo vajeni prihajanja in odhajanja – vsako leto vstopi v šolske prostore nova skupina mladih
ljudi, pravzaprav otrok, in vsako leto jih zapusti druga skupina mladih ljudi, takrat že odraslih. Z leti,
ko začne teči čas hitreje, se učitelj navadi tovrstne dinamike in se z njo sprijazni, a kadar je učitelj
razrednik, doživlja slovo drugače.
4 C je eden od mnogih razredov, ki sem mu bila razredničarka. Je skupnost dijakov, ki mi je prirasla
k srcu, čeprav smo ob vsaki redovalni konferenci pristali z učnim uspehom bolj na repu seznama.
Vendar – ocene niso vse. Sedemnajst deklet in osem fantov iz razreda 4 C je srčnih in prijaznih ljudi,
ki mi je še največ težav povzročilo z nerednim prinašanjem opravičil.
Čeprav smo iz različnih svetov – kaj ne bi bili, če je med nami tako velik generacijski razkorak –, so
dobro vedeli, kako me razveseliti in se mi prikupiti. Ob posebnih priložnostih so mi predvajali
Common people, kadar so me še posebej želeli spraviti v dobro voljo, so v kleni savinjščini
povprašali, kako je kaj »z Orici«, se potrudili ob dogodkih, kot so pustovanje, predaja ključa, kulturni
dan, saj so v štirih letih ugotovili, da je ustvarjalnost tisto, kar cenim in kar bi rada vzbudila tudi v
njih.
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Ko se bomo – če se bomo – še kdaj srečali v življenju, vem, česa se bodo spominjali: omenjenih
dogodkov, maturantske ekskurzije na Primorsko, ki je bila kljub temu da smo jo organizirali v naglici,
lepa in nepozabna. Ob tej in še kateri priložnosti so 4 C pokazali, da se ne znajo le zabavati,
prepevati slovenske ljudske in – na mojo grozo – narodnozabavne pesmi ter plesati, čeprav niso
obiskovali plesnih vaj kot vse generacije doslej, ampak so tudi odgovorni, kolegialni in povezani
med seboj.
Sama imam na gimnazijska leta lepe spomine. To so bili časi popolne svobode in vseh možnosti.
Danes so razmere zelo drugačne, tudi koronaukrepi so marsikateremu mlademu človeku pristrigli
peruti, a znanje, kritična drža, ki je pogojena s slednjim, želja po spoznavanju, čudenje, ustvarjanje,
stik z naravo, prijateljstvo, ljubezen in notranja svoboda so stvari, ki vam jih, dragi moji iz razreda 4
C, nihče ne more vzeti.
Breda Marušič,
razredničarka

51

52

Zapis dijakinje 4. c

Letošnje šolsko leto bi zaradi vsem že predobro znane situacije po mojem mnenju najbolje opisali s sloganom
"Pričakujte nepričakovano!", ki se je nemalokrat pojavil v raznih resničnostnih šovih. Na trenutke se mi je vse skupaj
tudi zdelo kot eden od njih, saj smo se morali "tekmovalci šova Gimnazija Lava" – s tem mislim tako profesorje kot tudi
dijake – znajti po svojih najboljših močeh in se skupaj prebiti do konca šolskega leta ter pripraviti na naš zrelostni izpit.
Ko sem po dolgem času namesto za svoj računalnik spet sedla v točno tisto šolsko klop, v kateri pri slovenščini sedim že
od prvega dne na Lavi, so me preplavili spomini na moje začetke na šoli in mnoge dogodivščine našega 4. c-razreda.
Spomnim se, da sem bila ob prvem vstopu v razred malce zmedena. Po eni strani sem bila prestrašena, saj sem vedela,
da je gimnazijski program od vseh najtežji, po drugi strani pa sem komaj čakala, da spoznam prostore nove šole in nove
ljudi. Trajalo je nekaj časa, da sem se privadila na srednješolski način dela, s sošolci pa smo se res hitro ujeli. Zdelo se
mi je, kot bi se poznali že od nekdaj – drug do drugega smo bili že od samega začetka spontani in zares pristni, zato je
bilo vzdušje ob vstopu v naš razred (tudi po mnenju mnogih profesorjev) vedno prijetno. Spoznali smo, da je ravno tako
kot posameznik pomemben tudi kolektiv, saj ta prinaša uspeh – sploh takrat, ko nekdo potrebuje sošolčevo pomoč.
Običajno smo se svojim pomočnikom oddolžili s kakšno kavico, čokolado, z zapiski za test ali pa z vaflji iz Evrope. Zadnji
so, vsaj zame, vsekakor delovali najbolj motivacijsko. Da res znamo stopiti skupaj, smo z razredom že lani dokazali z
zmago na (on-line) predaji ključa, letos pa smo se C-jevci na kulturnem dnevu z našim poustvarjanjem Prešernovega
Uvoda h Krstu pri Savici od vseh razredov odrezali najbolje. Čeprav nikoli nismo sloveli po blestečem uspehu, smo kot
"pleme" s skupnimi močmi znali pomesti s konkurenco.
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Jeseni, preden nas je doletel drugi val epidemije, smo se odpravili na maturantsko ekskurzijo na Primorsko. Malce me
je presenetilo, da smo se čisto vsi razredi četrtega letnika nagnetli v isti del Slovenije, kjer smo se lahko med našimi
večernimi sprehodi "mimo" lokalov in teras pogostokrat srečali in poklepetali. Tudi na barki smo se peljali skupaj s
sošolci iz paralelke in med plovbo peli slovenske pesmi, ki smo jih namenili našim razrednikom in profesorjem
spremljevalcem. Ti so bili hkrati presenečeni in ponosni, da smo četrtošolci tako narodnozavedni, verjetno pa tudi
veseli, da so imeli za nekaj trenutkov priložnost biti v središču naše pozornosti (to jim še med poukom včasih ne uspe
povsem).V teh štirih letih obiskovanja naše šole se dijaki nismo le ogromno naučili in pridobili zavidanja vredne širine
znanja, ampak smo bolje spoznali tudi celjske ulice – sploh takrat, ko smo pri izbirnem predmetu informatike hodili po
mestu in fotografirali, ko so me v prvem letniku sošolci pozabili nekje na poti do muzeja, pa tudi takrat, ko je naša
skupina dijakov na (orientacijskem) pohodu na Stari grad Celje malce zatavala s poti, zaradi česar smo opravili še kakšen
dodatni kilometer hoje (v bistvu nam to ni čisto nič škodilo). Ne bom pozabila niti naših vsakoletnih dogodkov na šoli,
kot so pustovanje, rock koncert in božično-novoletna zabava – to smo letos zaradi dela na daljavo zelo pogrešili, omeniti
pa moram tudi malico – naš najljubši šolski predmet, na katerega nikoli ni nihče zamujal ali ga prešprical. Vsako leto nas
na Lavi obiščejo dijaki šol iz tujine, ki se odločijo za mednarodno izmenjavo z našimi. Lansko šolsko leto so v Celje prišli
dijaki iz Estepone, s katerimi smo celjski gimnazijci trenirali španščino in angleščino ter se z njimi takoj spoprijateljili.
Spomnim se, kako je enega izmed Špancev fascinirala voda z okusom, ki se jo lahko kupi v Tušu – le nekaj deset metrov
od šole oddaljeni trgovini. Čeprav se sama izmenjave nisem udeležila, mi bo ta obisk ostal v lepem spominu.
Odhod z Gimnazije Lava mi prinaša podobne občutke kot moj prvi šolski dan. Je mešanica veselja, saj smo se uspešno
prebili skozi štiri leta trdega dela in velikokrat, žal, tudi pomanjkanja spanca, žalosti zaradi našega razhoda in
navsezadnje tudi pričakovanja novih izzivov na fakulteti. Na intenzivno učenje gimnazijske učne snovi se sicer nisem
najbolj navezala, do dobrega vzdušja na šoli, zabavnih sošolcev in prav tako do naših profesorjev, ki so nas spremljali
na poti do mature, nas spodbujali, včasih malo okregali, pripravili govor glede naše neresnosti ali ponavljanja kontrolk
pri matematiki, nam pogostokrat namenili kakšen vzgojni moment, predvsem pa nas vedno podpirali in nam bili
pripravljeni kadarkoli (tudi izven pouka) pomagati, pa nikakor ne morem ostati ravnodušna. Lava, pogrešala te bom!
Hana Brezovnik
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4. e
Razredničarka: mag. LUCIJANA KRAČUN BERC

BARAŠIN Irina
ČEPIN Leon

FUNTEK Nejc
KEDAČIČ Jaka

KUŽNIK Lenart
LAH Klemen

VERK Jaka
VIDMAJER Filip

DERMOTA Lovro
DOLAR Tomaž

KOVAČIČ Filip Noe
KRAJNC Marcel

MOLIČNIK Luka
ŠMID Patrik

VRANIČ Nejc
ZALAR Jure

FOČIĆ Alen

KRAŠEK Matevž

TERŽAN Andraž
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Moji fantje in Irina
Sramežljivo in strahoma ste v petek, 1. 9. 2017, sedeli v B-27 in čakali, kaj bodo prinesla srednješolska leta in kdo
bo vstopil. V prvih mesecih ste bili zagnani, tekmovalni, ambiciozni, učeči … zato je strah postalo mene ;-) A samo
računali bomo? Samo uradne, rutinske dialoge bomo imeli? Kaj pa smeh, vprašanja, najstniško medsebojno
zafrkavanje?
Potrpežljivost je obrodila sadove, že pomlad 2018 je prinesla vzgojne izzive: na sončku ob Savinji je bilo lepše kot v
učilnici, domače naloge niso več hodile z vami v šolo, petkam so se pridružile tudi nižje ocene. Začeli ste dihati,
začeli ste živeti s sošolci in z Gimnazijo Lava, šoli ste že pustili svoj pečat z učenjem in delom in zato ste vsak mesec
postajali bolj moji. S prisluženo lepo oceno, »manirlih« pogovorom, prijateljskim odnosom s sošolcem, tekmovalnim
dosežkom, pozabljeno domačo nalogo ali res vrhunsko bedarijo. Čeprav so bile razredne ure praviloma kratke, ker
niste nikoli tarnali čez druge, je vsak od vas potreboval svojo palico. Največkrat je zadoščal pogovor, nasvet, pohvala,
vztrajnost, nasmeh. Včasih pa samo pogled ali kratko čiščenje duše: vaše ali moje; samo, da je zaleglo.
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Po premagani epidemiji je bilo vzdušje v razredu še boljše: tihi odmori so se spremenili v debatna srečanja,
prepisovale so se domače naloge, prevetrile novosti na avtomobilskem, filmskem in glasbenem trgu. Uresničil se je
strahoma pričakovani maturantski izlet, poln akcije in smeha, predelali ste predvideno učno snov, mukoma prebrali
nekaj knjig, se v tujem jeziku pogovarjali o stroki, brcali žogo na šolskem igrišču …
Hvaležna sem vam za kratke in jedrnate ure pouka matematike, kjer ste s svojo bistrostjo sledili snovi, pomagali pri
razlagi, bili radovedni, popravljali moje napake. Snovi ni bilo treba razlagati še in še, test se je odpisal kar sam. Ne
samo pri matematiki, tudi drugje ste vrh Gaussove krivulje pomaknili precej na desno. Zato vam polagam na dušo:
sposobni ste poseči po svojih sanjah!

Mnogi ste že posegli po zvezdah na znanstveno-tekmovalnem, športnem, glasbenem ali strokovnem področju.
Vesela sem, da ste našli svoje hobije, negujte in odkrivajte jih še naprej. Obogatili vas bodo ali pa samo razveselili
minute, ko vam morda ne bo najlepše.
S pomočjo staršev, prijateljev, učiteljev ste zrasli v iskrene, poštene, razmišljujoče Ljudi. Zakorakajte v nov svet
pogumno, veselo, razumno. Ohranite stare prijatelje, poiščite nove. Poiščite ljubeče partnerje, s katerimi se boste
smejali.
Nadgradili ste moj način situacijskega humorja, popestrili vsakdan z ugankami, za roko vodite čedne punce. Komaj
čakam rešitev uganke in obljubljeno fotografijo.
Pogrešala bom učenje z vami, smeh in iskrene odgovore tudi ob kočljivih vprašanjih.

Lucijana Kračun Berc,
ponosna razredničarka
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Zapis dijakov 4. e
Kot velika večina dijakov se tudi mi v prvem letniku še nismo dobro poznali. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo se
zbližali, a na koncu nam je le uspelo skovati dobro medsebojno povezanost.
Srednja šola je za vse nas predstavljala nov izziv, a težke okoliščine nam je z veliko mero razumevanja, podpore in tudi
humorja olajšala naša razredničarka Lucijana Kračun Berc. Poleg tega se je tudi osebno zavzela za vsakega izmed nas in
spoznala naše prednosti in slabosti, za kar se ji neizmerno zahvaljujemo.
V štirih letih smo definirali, kaj pomeni fantovski razred, saj smo bili v razredu poleg ene same simpatične sošolke sami
fantje. Tako je v razredu prevladovala moška energija, za katero so brez dvoma vedeli vsi profesorji, saj smo vedno
vztrajali pri svojih stališčih in občasno zaradi tega tudi koga ujezili.
Ker smo dijaki tehniške gimnazije, smo seveda zelo praktičnega (tehničnega; ne družboslovnega ali slovenističnega)
mišljenja, zato smo vedno poskušali s čim manj truda narediti čim več, med drugim se nam ni zdelo potrebno pripraviti
na maturitetni esej, zato smo »zamudili« uro obravnave knjige, če esej pišemo slabo, tako ali tako »sami odločamo,
kdaj boli«.
Kljub temu da smo ustvarili v teh štirih letih veliko lepih spominov, smo bili v tretjem in četrtem letniku zaradi epidemije
prikrajšani za kar veliko avantur naših najlepših let. Kljub epidemiji pa smo organizirali maturantski izlet, na katerem
smo ustvarili nepozabne spomine. Večino pouka v času epidemije smo bili primorani opravljati pouk in teste na daljavo,
kjer nam je bil vedno na voljo naš dobri znanec AntiTestPortal. Pouk na daljavo pa ni imel samo slabih lastnosti. Pomagal
nam je stabilizirati našo biološko uro z več urami spanca in skrbel za to, da nismo bili nikoli lačni.
Ta štiri leta so bila za vsakega izmed nas izjemno pomembna, saj smo odrasli, pridobili smo veliko izkušenj in znanja.
Nedvomno nam bodo naša srednješolska leta ostala še dolgo časa v lepem spominu.
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V času našega šolanja smo s strani naših profesorjev prejeli nekaj citatov, ki so nam ostali v spominu. Tukaj jih je 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsa + clio = nov BMW
Če vsak dan rešite eno nalogo, boste rešili 9 nalog v enem tednu.
Ženska lepota * ženska pamet = konstanta
Vi bi bli dobri politiki, ker tako velik govorite in nič ne povete.
In potem vse tiho je bilo …
Danes si bomo, kot je Challe Salle rekel, vzeli lagano.
Zemlja je nastala pred 6000 leti.
Vi ste funkcionalno nepismeni.
Na maturancu lahko delate vse, razen slačipokra z razredničarko.
Lahko se ga skupaj napijemo v naši vinski kleti, ne pa v šoli.

4. e
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"Dijake lahko vzameš z Lave,

ne moreš pa Lave vzeti
iz dijakov."
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Matura 2020
Ni je bolj strme poti na svetu, kot je pot do izobrazbe, je zapisal Karl Marks. V svojem štiriletnem šolanju na Gimnaziji
Lava so maturanti, ki so 13. julija 2020 prejeli svoje maturitetno spričevalo, del te strme poti uspešno prehodili.
Maturanti, ki so bili posebej uspešni in so poleg izpolnjevanja šolskih obveznosti svoje znanje poglabljali tudi z
raziskovalnim delom, se udeležili številnih tekmovanj, sodelovali pri kulturnih prireditvah in se izkazali kot odlični
športniki, so poleg spričeval prejeli tudi pohvale, priznanja in diplome.
Generacija maturantov 2020 je bila na naši šoli najmanjša v zadnjih letih, splošno maturo je opravljalo 93 dijakov (68 v
programu splošne gimnazije in 25 dijakov v programu tehniške gimnazije), skupen uspeh je bil 98 %. Izjemen uspeh so
dosegli štirje maturanti. Julija so prejeli spričevalo s pohvalo Brina Prah, Jaka Baš in Maruša Žučko, po ugovorih pa je
postala zlata maturantka še Lina Kovač.
Poleg njih je bilo odličnih še 27 maturantov, kar pomeni, da je skoraj tretjina dijakov dosegla odličen uspeh.
Simona Jereb
Katarina Petač

Zlati maturanti Brina, Jaka in Maruša z razredničarkami, direktorjem
Igorjem Dosedlo in ravnateljem Petrom Juvančičem
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Na podelitvi spričeval splošne mature 13. julija 2020
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Svetovalna služba
Skozi celo leto sem poleg stalnih nalog koordinirala delo z dijaki s posebnimi potrebami v sodelovanju z razredniki in
člani učiteljskega zbora ter v sodelovanju s starši dijakov in z zunanjimi institucijami. Prevzela sem tudi vlogo
koordinatorice šolske prehrane na Gimnaziji Lava. Pri urah OIV (učenje učenja) sta v oddelkih 1. letnika v letošnjem
šolskem letu sodelovali tudi študentki pedagogike in naši nekdanji dijakinji Urška Povalej in Tina Holobar, ki sta pri meni
opravljali pedagoško prakso. Tina je pripravila tudi analizo študijskih namer četrtošolcev. Za dijake 3. in 4. letnika šol
Šolskega centra Celje, ki se zanimajo za študij arhitekture, krajinske arhitekture in oblikovanja, sem organizirala
predstavitev študijskih programov ter tečajev za pripravo na sprejemne izpite. V okviru vseslovenske akcije Še vedno
vozim – vendar ne hodim sta dijakom 3. letnika svojo zgodbo predstavila Žiga Breznik in Janez Hudej, ki sta zaradi
prometne nesreče v mladih letih ostala invalida na vozičku za vse življenje.

S predavanja Še vedno vozim – vendar ne hodim

65

Sodelovanje z osnovnimi šolami se je tudi letos pričelo s tradicionalnim srečanjem svetovalnih delavcev osnovnih šol
savinjske regije septembra 2020. Načrtovani dan odprtih vrat za osnovnošolce je zaradi dela na daljavo odpadel, kljub
temu smo za OŠ pripravili gradivo z različnimi delavnicami na temo filma in jim posredovali povezave. Vsaka šola je
prispevala dve delavnici, na Gimnaziji Lava smo se odločili za Zgodovino filma ter Jezik v slovenskem filmu.
Zaradi zaostrene epidemiološke situacije so tudi informativni dnevi potekali na daljavo. Predstavitve šole, programov
in dejavnosti so bile delno v naprej pripravljene in obiskovalcem spletne strani dostopne dlje časa. 12. in 13. februarja
2021 smo imeli z osnovnošolci in njihovimi starši srečanje preko Zooma. Ravnatelj, svetovalna delavka, učitelji in dijaki
smo odgovarjali na njihova vprašanja.

Svit Stišovič na informativnem dnevu
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Informativni dan malo drugače

Za dijake 1. in 2. letnika sem organizirala spletno predavanje študentov psihologije na temo osamljenosti ter tesnobe
in paničnih napadov. Sodelovala sem v projektnem timu svetovalnih delavcev za področje karierne orientacije v okviru
projekta PODVIG.
V času dela od doma je tudi svetovalno delo potekalo na daljavo. Veliko pozornost sem posvetila dijakom z učnimi
težavami in osebnostnimi ter čustvenimi stiskami, ki so bile izrazite tudi ob njihovem vračanju v šolo. Dijakom 3. in 4.
letnika sem redno pošiljala vabila na spletne predstavitve študijskih programov in različnih poklicev. Odziv je bil zelo
dober, tako da so se pokazale tudi nekatere prednosti takšnih predstavitev, kot so večja dostopnost, manj porabljenega
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časa, odpadli so stroški prevoza, dijaki so si lažje sami razporedili čas ipd. Vsekakor velja to možnost izkoristiti tudi v
bodoče.
Svetovalne delavke Šolskega centra Celje smo usklajevale delo in obravnavale aktualno problematiko na rednih aktivih,
mesečno pa smo se sestajali tudi v okviru regijskega aktiva svetovalnih delavcev.
Mojca Bučar Trotovšek

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vsakem šolskem javnem zavodu oblikuje svet staršev, katerega
mnenje pomembno vpliva na delovanje naše šole.
Predsednica našega 17-članskega sveta staršev je bila Karmen Oblak. Svet se je sestal dvakrat (prvič v živo, drugič pa
zaradi epidemioloških razmer na daljavo preko aplikacije Zoom) in med drugim obravnaval učno-vzgojno problematiko,
delovanje šolskega sklada, mnenja in pobude staršev ter se seznanil z delom Gimnazije Lava (predvsem v času
epidemije) in s pomembnimi dogodki na šoli.
Vsem članom se zahvaljujem za koristno in prijetno sodelovanje, še posebej predstavnikom oddelkov zaključnega
letnika. Posebna zahvala gre predsednici sveta zavoda Karmen Oblak in predstavniku staršev v svetu zavoda Pavlu
Stermeckemu.
Ravnatelj
Peter Juvančič

Tutorstvo
Z velikim koraki smo stopili v drugo leto projekta tutorstvo. Njegov namen je pomagati dijakom nižjih letnikov pri učnih
ali drugih težavah, s katerimi se srečujejo v času šolanja. Dijaki višjih letnikov, ki jih predlagajo profesorji določenih
predmetov, nudijo učno pomoč dijakom nižjih letnikov ali pa svojim sošolcem. Število ur tutorstva se je v prvem
ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2020/2021 povečalo kar za 70 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Zlasti nas
veseli, da se je za učno pomoč odločilo veliko dijakov 1. letnika, nekateri so postali tudi tutorji. Največ ur tutorstva je v
letošnjem šolskem letu opravila Daša Zamernik iz 4. c. Koordinatorica tutorjev je Dragica Babič.
Dragica Babič
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Dijaška skupnost Gimnazije Lava
Dijaško skupnost Gimnazije Lava so v tem šolskem letu zastopali predstavniki 17 oddelčnih skupnosti. Predsedstvo so
sestavljali Zala Elizabeta Ramovš (3. b) kot predsednica, Katarina Zobec (4. b) kot namestnica predsednice, Lara Cerar
(3. b) kot predstavnica odbora za Dijaško organizacijo Slovenije, Urh Videčnik (2. e) kot predstavnik odbora za
organizacijo dogodkov, Lea Centrih (3. a) kot predstavnica odbora za stike s profesorji in Iza Anderluh (3. d) kot
predstavnica odbora za stike z javnostjo.
V septembru so dijaki 2. b pripravili uradni sprejem novincev v Dijaško skupnost Gimnazije Lava. Letošnjo Vulkanijado
so dijaki izvedli v okviru športnega dne (orientacija po Celju) na celjskem Starem gradu. Zmagovalni razred je postal
1. a.
Pouk na daljavo je dijaški skupnosti onemogočil organizacijo večjih dogodkov, a smo kljub vsemu ostali aktivni in
povezani. Tradicionalnih dogodkov, kot sta božični bazar in pustovanje, tako nismo izvedli.
Letos si je DSGL ustvaril Instagram profil, ki služi dodatnemu neformalnemu obveščanju dijakov.
V mesecu januarju smo popestrili dolgočasne dneve sedenja pred računalnikom in se vsakodnevno tematsko oblekli.
Ta dogodek smo poimenovali Tematski teden. Teme so vključevale dan pižam, rumeni torek, antibontosko sredo, spirit
animal Thursday in petek v 70-ih.

Tematski teden nam je prinesel veliko nasmeškov na obraz.
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Uresničili smo tudi dolgo pričakovani projekt – dijaki Gimnazije Lava
se bodo končno lahko oblekli v svoje šolske kapucarje.

Dijaki 4. c so morali letos pripraviti razmeram prilagojeno spletno predajo šolskega ključa. Namesto klasične predaje
smo izbrali razred, ki ima najmanj neopravičenih ur v tem šolskem letu. Po pregledu dnevnika smo ugotovili, da si ključ
zasluži 3. a.

Zala Elizabeta Ramovš,
predsednica Dijaške skupnosti GL

Sandra Đulabić,
mentorica Dijaške skupnosti GL
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Delo z nadarjenimi dijaki
V šolskem letu 2020/2021 smo v prvih letnikih evidentirali 24 nadarjenih dijakov, skupaj pa smo imeli v preteklem letu
evidentiranih 82 dijakov, kar je nekaj manj kot petina vseh dijakov.
Nadarjeni dijaki izrazijo interes, talent in pripravljenost za delo na zanje specifičnih področjih, kjer se udejstvujejo v
različnih dejavnostih pod vodstvom mentorjev. Največkrat sodelujejo na predavanjih, ekskurzijah, v krožkih, pri
poglabljanju znanja, raziskovalni dejavnosti in pripravah na tekmovanja tako v formalnem okviru kot tudi
samoiniciativno.
Realizacija dela nadarjenih dijakov se kaže skozi njihov šolski uspeh, v nadpovprečnih dosežkih na zanje specifičnih
področjih in v tekmovalnih dosežkih. Štirje nadarjeni dijaki so med prejemniki diplom, vseh prejemnikov diplom je 25,
Prejemnikov priznanj je 56, od tega so jih nadarjeni prejeli 25, kar je skoraj polovica. Nadarjeni dijaki so dobili tudi 81
pohval. Morda velja izpostaviti Leva Podbregarja, ki je osvojil 3 priznanja in 3 diplome, uvrstil se je na evropsko in
svetovno fizikalno olimpijado, njegove rezultate s področja astronomije še čakamo.
Ugotovimo lahko precejšnjo variabilnost med nadarjenimi dijaki od prihoda na šolo do zaključka srednje šole; nekateri
ne pokažejo nadpovprečnih rezultatov, drugi presenetijo, razcvet za nekatere šele pride, kar je tudi prav.
Bogomil Kropej

71

Obvezne izbirne vsebine

Maraton znanosti
Od januarja do marca 2021 smo v okviru tretjega Maratona znanosti gostili deset vrhunskih strokovnjakov, večinoma
naših nekdanjih dijakov, ki so dijakom približali svoja profesionalna področja in obujali spomine na gimnazijska leta na
Lavi.
Naš prvi letošnji gost je bil Janko Petrovec, novinar, prevajalec in dramski igralec, ki trenutno deluje kot dopisnik RTV
Slovenija iz Rima in Vatikana. Opisal nam je svoje delo v Italiji, Sloveniji in drugod po svetu, še posebej je govoril o Italiji
v času pandemije. Pogovor z nekdanjim dijakom naše šole je vodil Svit Stišovič.

Predavatelj Janko Petrovec in dijak Svit Stišovič (3. e)
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Gostili smo Ano Vovk Korže, profesorico za fizično in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
in raziskovalko z dvema doktoratoma. Predavateljica je izpostavila problem neustreznega ravnanja z vodo in poudarila,
da je skrajni čas za ukrepanje in spremembe. Mlade je zato pozvala k dejanjem, k spremembi navad in samooskrbi.
Pogovor z njo je vodila Sara Oblak.

Predavateljica Ana Vovk Korže in dijakinja Sara Oblak (2. b)

Naša naslednja gostja je bila ustavna sodnica dr. Špelca Mežnar, ki nam je najprej predstavila delo ustavne sodnice in
dileme, s katerimi se srečuje. Pogovarjali smo se o njenem šolanju, tudi o njenih izkušnjah na Gimnaziji Lava. Dijakom
je položila na srce, da gimnazijci pridobijo v srednješolskih letih pravo zakladnico znanja in da morajo to ceniti. Pogovor
z njo je vodila Lana Hladnik.

Dijakinja Lana Hladnik (3. b) in predavateljica dr. Špelca Mežnar
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Gostili
smo
univerzitetnega
politologa Gorana Lukića, s
katerim smo se pogovarjali o tem,
kako se lahko sliši glas dijakov. Z
dijaki je razpravljal o pomenu
bojkota pouka na daljavo, ki se je
zgodil 9. 2. 2021, saj zanj tišina
pomeni podredljivost. Po njegovih
besedah je pomembno sodelovati
v politiki in jo spremljati, a
moramo znati najti zrno resnice v
kalni vodi. Da bomo lažje spoznali
laž in resnico, ne smemo slepo
slediti medijem, temveč je
potrebno kdaj tudi poseči po
knjigah.
Pogovor je vodila Lara Cerar.

Lara Cerar (3. b) je vodila pogovor s politologom Goranom Lukićem.

Prim. Simona Repar Bornšek, zdravnica za družinsko medicino in nekdanja sekretarka na Ministrstvu za zdravje, je
govorila o epidemioloških razmerah, o posledicah zaprtja šol in o pomenu zdravja. Dijake je povabila k študiju medicine.
Intervju je vodila Gaja Zabukovšek Lipovšek.

Predavateljica prim. Simona Repar Bornšek, dr. med. spec. in dijakinja Gaja Zabukovšek Lipovšek (3. b)
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Zanimivo je bilo tudi srečanje z mag. Janijem Prgićem, ki je dijakom v času, ko je motivacija za delo na daljavo precej
padla, skušal podati napotke, kako ravnati v tej in podobnih situacijah, kako izboljšati motivacijo za delo, še posebej pa
je izpostavil pomen zdravja. Našega nekdanjega dijaka je predstavila Natalija Andrejka.

Predavatelja Janija Prgića je predstavila dijakinja Natalija Andrejka (4. c).

Gregor Vrbovšek, dr. med., zdravnik travmatolog s travmatološkega oddelka v Splošni bolnišnici Celje, nam je razložil,
da morajo tudi kirurgi veliko vaditi. Gost je mnenja, da je kirurg kot genij – približno 10 % je naravne danosti, ostalo pa
vaja in kilometrina, kajti učimo se z leti in na svojih napakah ter na napakah drugih. Intervju z njim je vodila Patricija
Čokl.

Dijakinja Patricija Čokl (3. a) in predavatelj Gregor Vrbovšek, dr. med.
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Že drugič smo gostili dr. Jureta Krajška, arheologa Pokrajinskega muzeja Celje, ki nam je predstavil svoja pretekla in
prihodnja izkopavanja v Celju, ki ponujajo obilo raziskovanja, in nas tako prestavil v rimsko Celejo. Strokovnjaka je
predstavil Rok Hrustel.

Predavatelj dr. Jure Krajšek in dijak Rok Hrustel (3. d)

Žan Korošec je podjetnik, računalničar, razvijalec videoiger in direktor studia EpiCoro Games ter tudi avtor priljubljene
mobilne videoigre 100 Balls (100 žogic), ki jo je razvil v času šolanja na naši gimnaziji. Gost je najprej predstavil začetek
svoje programerske poti, kako je nastala videoigra 100 Balls in kam ga je po maturi vodila pot. Srečanje z njim je vodil
Gal Ašič.

Gal Ašič, dijak 3. b, je vodil pogovor z Žanom Korošcem.
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Odvilo se je tudi srečanje z raziskovalnim fizikom dr. Antonom Potočnikom, zaposlenim na prestižnem belgijskem
inštitutu IMEC, kjer se ukvarja z razvijanjem kvantnega računalnika. Tudi sam je bil pred leti dijak naše šole, česar se
zelo rad spominja, saj je tukaj dobil ogromno znanja in spodbud s strani profesorja Babiča in profesorja Pučnika. Svoje
znanje je večkrat pokazal tudi na fizikalnih tekmovanjih, kjer je leta 2003 osvojil 2. nagrado in zlato priznanje. Srečanje
z njim je vodil Lev Podbregar.

Spletno srečanje z dr. Antonom Potočnikom je vodil dijak Lev Podbregar (4. a).

Maraton je bil organiziran v času pouka na daljavo, zato so bili predavanja in pogovori s strokovnjaki prava popestritev
pouka. Dijaki, ki so vodili pogovore, pa so nabirali dragocene izkušnje vodenja.
Polonca Zalokar
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Južna Afrika iz prve roke
V mesecu marcu smo za dijake organizirali zanimivo predavanje o Južni Afriki. Predavanje, ki je potekalo v angleščini,
je vodil David van Coller, učitelj iz Pretorije.
Najprej nam je predstavil nekaj naravnih znamenitosti te države, kot so Pretoria Nation Botanic Garden, Voortrekker
Monuments, Ann von Dyk Cheetah Centre, Union Buildings – parlament, Moreleta Kloof Nature Reserve, Pretoria
jacaranda trees in še mnoge druge. Predstavil nam je mesti Cape Town in Pretorio ter povedal, zakaj bi ju bilo vredno
obiskati. Povedal je, da se lahko Južna Afrika pohvali z najvišjim bungee jumpingom, ki se imenuje Bloukrans Bungy.

Spregovoril je tudi o znamenitem Nelsonu Mandeli in o temni plati Južne Afrike v času apartheida, ki je ljudem priskrbel
enakopravne pravice. Ta dosežek še danes proslavljajo s praznikom Mandela Day 18. julija. To je dan, ko mora vsak
prispevati nekaj malega k izboljšanju sveta.
David van Coller nas je seznanil z značilno hrano, kot so biltong, cape Malay curry, malva pudding, chakalaka, s športi
in z avtohtonimi rastlinami Južne Afrike, kot je na primer proteja. Prav tako se je pohvalil, da je obiskal šolo za fante,
Pretoria Boys high School, ki jo je obiskal tudi Elon Musk.
Polonca Zalokar
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Soba prvošolke Ane – Escape Room
Gimnazija Lava je v Tehnoparku odprla sobo pobega, imenovano Soba prvošolke Ane (informacije: tehnopark@celje.si).
Soba bo z ugankami, spretnostnimi izzivi in nasmejanimi animatorkami popestrila vroče počitniške dni 😉.
Lucijana Kračun Berc
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Športne dejavnosti
Športni dnevi
V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase.
Namenjeni so razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki so se udeležili različnih aerobnih
dejavnosti v naravi in športnih aktivnosti, ki jih ni v programu rednega pouka športne vzgoje.
Jesenski športni dan smo namenili orientaciji v naravi (1. letnik), pohodu na Goro Oljko, Celjsko kočo in Boč (2. letnik)
ter akciji Tek podnebne solidarnosti (3. in 4. letnik).
Zimski športni dan so zaznamovale epidemiološke razmere. Tako smo smučali, deskali, tekli na smučeh ali opravili
pohod vsak zase v domačem kraju.
Spomladi smo izvedli pohod z geografskimi in biološkimi vsebinami na ribnik Vrbje (1. letnik), planinski pohod na Hom
(2. letnik) ter obisk vojašnice v Celju, kjer so dijaki 3. letnika ob 30. obletnici nastanka naše države spoznali delovanje
Slovenske vojske.
Damir Šketa

Sonce – zrak – svoboda
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Dijaki 2. d na Celjski koči

Športna vzgoja na daljavo
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Utrinek s športnega dne

Tek podnebne solidarnosti
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Obisk celjske vojašnice
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Unescov tek – tek mladih
»Ukvarjanje s športom je človekova pravica. Vsak posameznik mora imeti možnost športnega udejstvovanja brez
diskriminacije in v olimpijskem duhu, kar je mogoče doseči le z medsebojnim razumevanjem v duhu prijateljstva,
solidarnosti in fairplaya.« (Olimpijska listina)
V okviru tradicionalnega 7. Unescovega teka smo se pridružili številnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki
sodelujejo v projektu. Žal se letos teka nismo udeležili na družabnem srečanju na Ptuju. Pod sloganom Ostani v gibanju
smo tekli med poukom športne vzgoje.
Utrinki z Unescovega teka
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Vsak korak šteje
Hojo včasih podcenjujemo, a je za ohranjanja zdravja še
kako pomembna. Zaradi razvoja prevoznih sredstev
smo jo močno izrinili iz vsakdanjega življenja, s tem pa
tudi veliko izgubili. V tednu od 18. do 24. januarja 2021
smo izvedli gibalno akcijo Vsak korak šteje. Akcijo so
začeli na I. gimnaziji v Celju, nadaljevali na III. gimnaziji
Maribor in predali štafetno palico ostalim šolam. Vsak
razred je tekmoval v opravljenih korakih. Naloga je bila
zbrati čim več korakov v enem tednu. Zmagal je 2. b.
Damir Šketa

Vsak korak šteje
86

Ekskurzije
Ekskurzije po Sloveniji
Ekskurzije so sestavni del učnega načrta in pokrivajo vsebine pouka slovenščine, geografije in zgodovine. Že na začetku
šolskega leta smo, najbrž ena redkih srednjih šol v Sloveniji, maturante peljali na tridnevno ekskurzijo na Primorsko.
Vsak razred je izbral svoj program, vendar so na koncu vsi zaključili potovanje na Obali. Tako je bil vsaj začetek tega
nenavadnega in napornega šolskega leta prijetnejši.
Za dijake 2. in 3. letnika pa je bil prijetnejši konec šolskega leta, saj smo po večmesečnem delu na daljavo le lahko
izpeljali načrtovane obvezne izbirne vsebine. Dijaki 2. letnika so odšli na ekskurzijo v Poljansko dolino. Obiskali so
Tavčarjevo domačijo na Visokem pri Poljanah, kjer so si ogledali še oblačila iz 2. polovice 19. stoletja in odigrali dva
odlomka iz Tavčarjevih romanov. Sledilo je še spoznavanje Škofje Loke.
Dijaki 3. letnika so odšli v Mursko Soboto, nato so obiskali domačijo Miška Kranjca v Veliki Polani, si ogledali Plečnikovo
mojstrovino v Bogojini in sproščeno zaključili ob Muri in Soboškem jezeru.
Petra Kotnik

Dijaki 3. letnika ob Muri

Dijaki 2. letnika pred uprizoritvijo Cvetja v jeseni …
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… in v Škofji Loki

Maturanti v Tolminskih koritih …

… ob Soči …
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… in na morju

Raziskovalna dejavnost
Gimnazija Lava je vključena v projekt Mestne občine Celje z naslovom Mladi za
Celje, v okviru katerega je organizirana raziskovalna dejavnost. V šolskem letu
2020/2021 je naša šola sodelovala z raziskovalno nalogo Orgle v cerkvi Sv. Krištofa
na Strmci pri Laškem in odnos domačinov do njih. Avtorji raziskovalne naloge so
Leon Povše (S-4. a), Uroš Sevšek (S-4. a) in Neža Kasesnik (GL-1. e). Naloga je na
lokalni ravni dosegla 80 točk in je bila uvrščena na državno srečanje v Murski
Soboti, kjer je osvojila srebrno priznanje. Mentorja sta bila Darja Povše in Igor
Kastelic.
Bogomil Kropej
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Kulturno-jezikovne dejavnosti
Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje
Prepevanje v Mešanem mladinskem pevskem zboru Šolskega
centra Celje povezuje pevke in pevce vseh šol našega zavoda.
V šolskem letu 2020/2021 je zbor vodila Andreja Ocvirk,
strokovno je pomagal Boštjan Korošec, organizatorica pa je
bila Tjaša Verdev.
Kot vsako leto je tudi letos v začetku septembra potekala
avdicija, na kateri smo sprejeli precej novincev. Vaje so
potekale v septembru in oktobru, nato pa smo s prepevanjem
prenehali zaradi epidemiološke situacije. Ob koncu šolskega
leta smo se poslovili od naših pevcev, ki so v zboru prepevali
tri ali štiri leta. Tako kot vsako leto so za popotnico dobili
glasbene vilice, ki jih bodo na naš zbor spominjale za vedno.
Tjaša Verdev
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Glasba na naši šoli

Korona je še posebej kulturi, kamor vsekakor sodi GLASBA, odrezala krila. Tako smo že lep čas oropani čudovitih
nastopov in koncertov tudi naših dijakov na šolskih prireditvah, ki smo jih bili sicer vajeni. Dijaki uživajo v javnem
nastopanju pred raznoliko publiko, z veseljem sodelujejo z ustvarjalci drugih področij umetnosti in tako širijo svoje
znanje, sklepajo nova prijateljstva ter se zabavajo. Predstavljamo se z bendom Eruption in v priložnostnih zasedbah
Mojstrov glasbenega ustvarjanja. Skupaj pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe)
v najrazličnejših zasedbah, s katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole ŠC Celje in izven.
V letošnjem letu smo bili primorani delati preko spleta, a smo se tudi na tem področju precej naučili. Predstavili smo se
v kar nekaj projektih – dan odprtih vrat na daljavo, Pravljično Celje (v sodelovanju z Zavodom za kulturne prireditve in
turizem Celeia Celje), proslave ob kulturnem dnevu, informativni dnevi na daljavo, Noč knjige, Vseslovensko petje s srci,
Zlati vektor, proslave ob dnevu državnosti, podelitve spričeval dijakom zaključnih letnikov na SŠ SMM in SŠ KER ...
Verjamemo, da to ni zadnje dejanje v tem šolskem letu.
V živo smo najprej peli in igrali ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kunstec ob otvoritvi prizidka
Šolskega centra Celje, na sprejemu zlatih maturantov vseh šol ŠC Celje generacije 2020, sledili so nastopi za starše na
jesenskih roditeljskih sestankih GL in na strokovnem simpoziju Civilna družba in šolski sistem. Julija smo ponovno igrali
v živo na podelitvah poklicnih maturitetnih spričeval vseh šol ŠC Celje, na podelitvi spričeval splošne mature za dijake
GL, kar trikrat pa bomo nastopili v projektu Poletje v Celju 2021 (v sodelovanju z ZCC).
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V letošnjem letu so z GL z MGU zelo aktivno sodelovali: Neža Pogačar (4. a), Lev Podbregar (4. a), Matevž Krašek (4. e),
Tija Pšaker (2. b), Nina Lampret (2. d), Tom Zamernik (1. d) in Martin Verdev (1. b).
Sodelovali so tudi številni drugi dijaki, ki so opravljali najrazličnejše izzive pri pouku glasbe, peli, igrali in plesali, nastalo
je tudi nekaj kratkih filmov o glasbi na naši šoli.
Mentorica glasbenih dejavnosti na ŠC Celje
Metka Jagodič Pogačar

Ema Kač (SŠSMM) in Tija Pšaker (2. b)

Nina Lampret (2. d) in Aljaž Rozman (SŠKER)

Tom Zamernik, 1. d

Martin Verdev, 1. b
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Eruption na simpoziju Civilna družba in šolski sistem 2020 …

… in na podelitvi spričeval splošne mature 2020
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Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
V tem šolskem letu smo kulturni dan obeležili preko spleta. Vsi dijaki in učitelji so bili pozvani k razmišljanju o kulturi ali
recitaciji Prešernove pesmi po lastni izbiri. Vsak razred je izdelal svoj video, prav tako smo svojega naredili učitelji. Dijaki
so si jih ogledali na videokonferencah, na katerih sta bila združena po dva razreda. Učiteljice slovenščine so izmed
razredov, ki jih poučujejo, izbrale najboljši video, o zmagovalcu pa je odločala komisija. Zmagovalci so bili dijaki 4. c, ki
so odlično interpretirali Krst pri Savici.
Pri organizaciji in izvedbi je sodelovala tudi dijaška skupnost, ki je izvedla žrebanje razredov, ki so bili združeni na
videokonferencah, in pomagala pri izboru najboljšega filma. V komisiji so bili poleg dijaške skupnosti še predstavniki
vseh strokovnih aktivov učiteljev.
S takšnim pristopom smo poskusili vzbuditi v vsakem dijaku in učitelju razmišljanje o kulturi, potegniti na plan manj
znane pesmi Franceta Prešerna, hkrati pa tudi vzbuditi občutek ustvarjanja mozaika, v katerega je vsak prispeval
kamenček. Vsi smo se preizkusili tudi kot ustvarjalci. Mnogi so v tem našli nov izziv, drugi pa morda spoznali, da je
ustvarjanje umetniškega dela lahko kar velik zalogaj.
Sava Malenšek
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Poglabljanje znanja materinščine
Dijaki, ki čutijo posebno naklonjenost do slovenščine in besedne umetnosti, so razvijali sposobnost samostojnega in
poglobljenega interpretiranja književnih besedil, izpopolnjevali svoje jezikovno znanje ter se pripravljali na šolsko in
državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Letošnji naslov tekmovanja je bil Slovenija, vse najboljše.
Dijaki 1. in 2. letnika so prebirali in razčlenjevali romana Ivana pred morjem Veronike Simoniti in Vse moje Amerike
Štefana Kardoša. Dijaki 3. in 4. letnika pa so brali in interpretirali romaneskni mojstrovini Ljubezen Marjana Rožanca in
Galjot Draga Jančarja.
Mladi bralci so posebno pozornost posvetili primerjanju in aktualizaciji izbranih književnih besedil ter problemski
obravnavi predpisane teme. Dosežki tekmovalcev, ki so zabeleženi v rubriki o tekmovanjih, dokazujejo, da leposlovje
našim dijakom ostaja izziv in da so ob njem vedno znova pripravljeni na odkrito in ustvarjalno razmišljanje.
Mentorici poglabljanja znanja iz materinščine sva bili Simona Jereb in Petra Kotnik.
Simona Jereb

Literarni kotiček

Enakodnevnost

Izhodišče

Oni in jaz

Dan je enak dnevu,
dnevi so enaki dnevom.
Prepleteni so z monotono
zaspanostjo,
kje so dnevi, podkovani z
zbranostjo?

Poezija starih dni
navdih.

Njihove pesmi v zbirkah
moji verzi v srcu.

Vsakodnevno dolgočasje,
pomanjkanje energije.
Zastavljeni cilji ne bodo
počakali,
glas vseskozi vpije.

Pesem današnjega dne
trenutek.
Oblike prejšnjih obdobij
duša.
Mojstrovine romantika
večnost.

Njihova izpolnitev
moja želja.
Njihova večnost
moja sedanjost.

Poetova dolžnost
srce.

Pesem moja
prihodnost.
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Rok Hrustel, 3. d

Težave s težavnostjo
Ujetnik miselne kocke, katere prostornina presega
prostornino vseh možganskih celic skupaj.
Samo malo … Počakaj!
Medtem ko so se zaspane oči zbujale v čudovito dopolnjen tabelski zapis,
(Taaaammmm jeeeee!!! In dragoceni čas nam krade.)
se kar naenkrat zasliši glas, oddaljen z razdalje d (jaz,glas)=√(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2− 𝑦1 )2.
V trenutku – takoj za prejšnjim – so se možgani podali na lov,
toda že v naslednjem trenutku so bili ujeti v začarani krog dolžine 2πr.
Tema. Popolna tema. To je vse, kar je lahko ponujeno v odgovor,
je žalostno zadonelo v lobanji.
Kakšen lopov je ta odgovor,
pokradel mi je ves čas in niti ne najdem ga.
Tisti prefriganec, imenovan enačaj, želi izenačiti celotno moje delo
z lopovščino tega falota odgovora.
Bilo je dovolj za danes,
ugasnila se je presvetla luč.
Rešitev se je sredi noči prikradla v sanje,
vendar sedaj leži popolnoma zaprašena med vsemi neizbranimi mislimi.
Prav to je težava težavnosti, da je pretežka.
Rok Hrustel, 3. d
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Natečaj za najboljši slovenski srednješolski haiku
Sodelovanje na vseslovenskem natečaju za najboljši haiku ima na naši šoli dolgoletno tradicijo. Na letošnjem 21.
natečaju, ki ga je razpisala Gimnazija Vič, so sodelovali tudi naši dijaki in v zborniku z naslovom Haiku so objavljene
pesmi Patricije Strenčan, Monike Lesjak, Alena Hodžića, Ane Špan, Nike Habjan (vsi 1. a), Nane Čulk (2. a), Dominike
Zupan (2. b), Karin Kovač, Tine Supin (obe 2. d), Svita Stišoviča (3. e), Tjaše Kotnik, Tinkare Čerček, Tarasa Mastnaka (vsi
4. b), Nine Bočko, Julije Breznik, Vitjana Lina Zupana, Hane Brezovnik, Blaža Zamernika, Matica Herodeža, Tadeja Zidarja
(vsi 4. c).
Mentorice dijakom so bile Simona Jereb, Tadeja Kolman, Breda Marušič in Katarina Petač.
Katarina Petač
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Matematično-naravoslovne dejavnosti
Poglabljanje znanja matematike
Krožek iz matematike je v šolskem letu 2020/2021 potekal do državnega tekmovanja v znanju matematike za Vegova
priznanja, ki je bilo v soboto, 15. maja 2021, na ŠC Ravne na Koroškem. Z dijaki smo se srečevali vsaj enkrat tedensko s
pomočjo aplikacije Teams, pred tekmovanjem pa smo se z zahtevnejšimi matematičnimi nalogami ukvarjali večkrat
tedensko, poglabljali znanje matematike in se intenzivno pripravljali na tekmovanje. Priprave so potekale tudi
individualno na daljavo. Čeprav ni bilo živega stika z dijaki, je pomembno poudariti, da je delo z nadarjenimi v
individualni obliki včasih celo boljše, ker daje posamezniku možnost za napredek glede na njegovo motivacijo in osebne
želje.
Krožka so se udeleževali dijaki vseh štirih letnikov in je potekal v treh skupinah, ki so ga vodile tri mentorice. Mentorica
krožka za prvi letnik je bila Mateja Frangež-Herman, za drugi letnik Tatjana Štorman, za tretji in četrti letnik pa Lucijana
Kračun Berc. Pri urah krožka smo skupaj z dijaki reševali zahtevne naloge, poglabljali znanje teorije števil, geometrije,
analize in kombinatorike in s tem pridobivali nove izkušnje ter dodatno znanje. Rezultati tekmovanja so navedeni v
rubriki o tekmovalnih dosežkih.
Mateja Frangež-Herman

Poglabljanje znanja matematične logike in
razvedrilne matematike
Dijaki so z reševanjem nalog iz lingvistike, s
spoznavanjem različnih japonskih miselnih iger, z
barvanjem gobelinov in uporabo osnovnih
prijemov logike prepoznavali viteze, oprode in
normalneže. V zimskih mesecih so iskali poti iz
labirinta, spoznavali poliedre in ravninske grupe.
Dijaki so samostojno pripravili nalogo iz gobelinov.
Člani krožka so sodelovali na šolskih tekmovanjih iz
logike in razvedrilne matematike, najuspešnejši pa
tudi na državnih tekmovanjih. Njihovi dosežki so
zapisani v rubriki o tekmovalnih dosežkih.
Mihaela Koštomaj
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Poglabljanje znanja fizike
Pri fizikalnem krožku smo se posvetili pripravam na tekmovanja v znanju fizike. Kot pri rednem pouku je bilo tudi delo
pri krožku izvedeno večinoma na daljavo. Udeležili smo se regijskega in državnega tekmovanja v znanju fizike. Letos je
bilo izjemno uspešno tekmovalno leto, saj sta se kar dva naša dijaka uvrstila na 51. Mednarodno olimpijado v znanju
fizike, eden od njiju pa tudi na 5. Evropsko olimpijado mladih fizikov.
Vitomir Babič
Albin Pučnik

Poglabljanje znanja kemije

Ali bo poskus uspel?
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Poglabljanje znanja biologije in poznavanja sladkorne bolezni
Število bolnikov s sladkorno boleznijo v svetu in tudi v Sloveniji strmo narašča. V čedalje večji meri zbolevajo tudi otroci,
zato je cilj tekmovanja iz poznavanja sladkorne bolezni mlade informirati o vzrokih, simptomih in poteku sladkorne
bolezni. Posebno pozornost pa pri pripravah na tekmovanje namenjamo življenjskemu slogu in zdravi prehrani, ki lahko
bistveno zmanjšata tveganje za nastanek sladkorne bolezni. Na priprave povabimo dijake vseh štirih letnikov, ki se v
oktobru pomerijo na šolskem tekmovanju. V novembru, ko obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni, pa se najboljši
poznavalci sladkorne bolezni udeležijo državnega tekmovanja, ki ga tradicionalno pripravlja Zveza društev diabetikov
Slovenije.
Poglabljanje znanja biologije poteka v dveh skupinah. Dijaki 1. in 2. letnika so preučevali in raziskovali skrivnostni svet
gliv. Temo je razpisalo Prirodoslovno društvo Slovenije že v lanskem šolskem letu in je zaradi odpovedi državnega
tekmovanja letos ni spremenilo. Dijaki 3. in 4. letnika so poglabljali znanje biologije z reševanjem tekmovalnih nalog iz
poznavanja učnih vsebin biologije.
Marija Kresnik
Helena Nardin
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Družboslovne dejavnosti
Poglabljanje znanja geografije
V 1. d smo aprila izvedli tematsko uro geografije in matematike. Odšli smo do nam najbližjega potoka oz. reke in tam
ugotavljali fizikalne lastnosti vode ter računali hitrost potovanja predmetov po vodi. Uporabili smo ladjico iz papirja,
plastenko, kos stiropora, kos lesa in manjšo plavajočo plastično igračo.
Pri geografiji smo se ukvarjali predvsem z lastnostmi vode, kot so temperatura, barva in vonj vode, širina in prerez rečne
struge ter hitrost vodnega toka. Pri matematiki smo izračunali povprečno hitrost in povprečni čas predmetov, ki smo
jih spustili po vodi. Poseben izziv nam je predstavljal graf za hitrost oz. histogram.
Jerneja Križan
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Kateri kontinent prikazujejo dijaki?
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Poglabljanje znanja filozofije
V šolskem letu 2020/2021 je na Gimnaziji Lava deloval filozofski krožek. Vneto smo se lotili nekaterih tem družboslovja,
humanistike, politike, aktualnih družbenih problemov: svoboda govora, družbena neenakost, migracije, pravičnost,
smisel življenja, svoboda, prihodnost … Delujemo v dovolj majhnem okviru, da si lahko privoščimo napete, polemične,
žolčne razprave. Cilj dela je dialog, v katerem se učimo drug od drugega in zbližujemo svoja stališča. Ko smo se navadili
na format razprave, nam jo je zagodel virus in smo začasno prekinili dejavnost. Ko smo se vrnili v šolo, smo nekaj razprav
opravili v okviru izbirne teme pri pouku.
Bogomil Kropej

Avtorica: Ana Gajšek, 1. e
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Dejavnosti na informacijsko-tehniških področjih
Robotika
Robotika je bila v preteklih letih ena izmed izvenšolskih dejavnosti, ki so jo dijaki zelo radi obiskovali in se tudi uspešno
pripravljali na različna tekmovanja. Letošnje razmere niso dopuščale običajne izvedbe, prav tako ni bilo izvedeno
nobeno tekmovanje. Kljub vsemu smo na začetku šolskega leta v okviru projekta RaST izvedli nekaj delavnic.
Karmen Kotnik
Tomislav Viher

Dijaki pridobivajo izkušnje pri delu z mikrokrmilnikom Arduino.

Varno in odgovorno na spletu
Septembra 2021 so dijaki 1. letnika v okviru OIV poslušali predavanje o varni rabi spleta, ki ga je izvedla sodelavka Centra
za varnejši internet Safe.si.
Predavanje je bilo zanimivo in poučno, saj je obravnavalo izzive, nevarnosti in teme, s katerimi se dijaki vsakodnevno
srečujejo pri uporabi interneta, računalnikov in mobilnih telefonov. Izvedeli so, kako zanesljive so informacije na spletu
in kako prepoznati neresnično spletno stran. Predavateljica je predstavila nekaj osnov o varnosti in varovanju osebnih
podatkov na spletu ter uporabi družbenih omrežij, kot so Snapchat, Instagram, YouTube ... Dotaknila se je tudi
spoštovanja lastnine, zasvojenosti in nasilja na spletu. V pogovor je vključevala tudi dijake in za konec pripravila kviz, s
katerim so ti lahko preverili svoje znanje o spletni varnosti.
109

Med predavanjem o spletni varnosti

Karmen Kotnik

Svetovni dan zdravja
Svetovni dan zdravja smo na naši gimnaziji izvedli v
danih razmerah na daljavo. Dijaki 3. letnika so
prisluhnili zanimivi predstavitvi profesorice Save
Malenšek o zdravem načinu prehranjevanja,
samooskrbnem vrtnarjenju in koristnem gibanju za vse
generacije ter različnih motnjah hranjenja, o katerih ne
vemo prav veliko ali skoraj nič. V šoli pa je za njih Klub
študentov občine Celje pripravil delavnico o duševnem
zdravju.
Dijaki 4. letnika so prisostvovali pogovoru z dr.
Matjažem Lesjakom na temo iskanja ravnovesja,
načinov umirjanja in krepitve notranje moči v danih razmerah in pri pripravi na zaključek gimnazijskega izobraževanja.
V pogovoru, ki ga je vodila profesorica Darja Kapus, je bilo izrečenih veliko misli, ki so se nam vtisnile v spomin in nam
bodo pomagale pri premagovanju vsakodnevnih težav.
Marija Kresnik
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Tekmovanja – tekmovalni dosežki
Tekmovanje v znanju materinščine – Cankarjevo priznanje
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, ki smo ga organizirali 13. aprila 2021, je sposobnost izvirnega
interpretiranja prebranih književnih besedil in jezikovno znanje dokazovalo 31 dijakinj in dijakov.
Bronasto priznanje so prejeli:
a) v skupini tekmovalcev 1. in 2. letnika (mentorica Petra Kotnik):
Maša Zabukovnik, 2. a, in Gabrijela Ravnjak, 2. d;
b) v skupini tekmovalcev 3. in 4. letnika (mentorica Simona Jereb):
Eva Drofenik, 3. a, Svit Stišovič, 3. e, Eva Baliban, 3. b, Gal Ašič, 3. b, Lana Hladnik, 3. b, Gaja Zabukovšek Lipovšek, 3. b,
Enja Ocvirk, 3. b, in Tina Osetič, 3. b.
Državno tekmovanje je bilo 22. maja 2021. Udeležili so se ga Maša Zabukovnik, Eva Drofenik, Svit Stišovič in Eva Baliban.
Zlato priznanje je osvojil Svit Stišovič, Eva Drofenik in Maša Zabukovnik pa sta prejeli srebrno priznanje.
Simona Jereb

Svit, Eva in Maša – prejemniki Cankarjevih priznanj na državnem tekmovanju
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Tekmovanja v znanju tujih jezikov
Šolsko interno tekmovanje iz angleščine za 1. letnik
Tekmovanja se je 6. maja 2021 udeležilo 15 dijakov 1. letnika.
Najboljše rezultate so dosegli:
1. mesto: Nevena Lukić (1. d),
2. mesto: David Žurej Polajžar (1. b),
3. mesto: Urška Blaznik (1. d),
3. mesto: Sara Kačičnik (1. b).
Njihovi mentorici sta bili Mojca Poharc in Polonca Zalokar. Nevena Lukić dobi za prvo mesto šolsko priznanje, ostali
omenjeni dijaki pa prejmejo šolsko pohvalo.

Šolsko izbirno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik
V sredo, 30. septembra 2020, smo izvedli šolsko izbirno tekmovanje iz angleščine, ki se ga je udeležilo 35 dijakov.
Najbolje so se odrezali:
1. mesto: Narcis Ramić (3. d),
2. mesto: Andraž Hribernik (3. e) in Tinkara Trontelj (3. a),
3. mesto: Tilen Grobelšek (3. e) in Žiga Terbovc (3. e),
4. mesto: Eva Drofenik (3. a) in Gaja Zabukovšek Lipovšek (3. b).

Regijsko tekmovanje iz angleščine
Zgoraj omenjeni dijaki so nas 22. marca 2021 zastopali na regijskem tekmovanju iz angleščine, ki je namesto na naši šoli
potekalo preko interneta. Najboljši rezultat sta dosegla Andraž Hribernik (3. e) in Narcis Ramić (3. d). Mentorica je bila
Anja Ramšak. S tem dosežkom sta pridobila vstopnico na državno tekmovanje.
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Državno tekmovanje iz angleščine
V sredo, 7. aprila 2021, je v spletnem okolju potekalo
državno tekmovanje iz angleščine za dijake 3. letnika, na
katerem sta našo šolo zastopala Andraž Hribernik (3. e)
in Narcis Ramić (3. d). Preizkusila sta se v slušnem
razumevanju, poznavanju angleške slovnice in frazemov
ter pisanju argumentativnega eseja. Oba sta osvojila
srebrno priznanje in si s tem prislužila tudi šolsko
priznanje.
Narcis in Aljaž v nizkem startu pred državnim tekmovanjem iz
angleščine

Šolsko in državno tekmovanje iz nemščine
Šolsko in državno tekmovanje iz nemščine, ki bi moralo biti januarja in februarja z rezervnim terminom v aprilu, sta
zaradi pandemičnih ukrepov v letošnjem šolskem letu žal odpadli. Vsa bralna tekmovanja smo zaradi koronskih ukrepov
odpovedali.

Šolsko in državno tekmovanje iz španščine
V četrtek, 4. marca 2021, je potekalo šolsko tekmovanje iz španščine na daljavo.
Na državno tekmovanje so se uvrstile Tadeja Pogladič (4. b), Hana Brezovnik (4. c) in
Tinkara Trontelj (3. a).
Državnega tekmovanja, ki je prav tako potekalo na daljavo, se je udeležila Tadeja Pogladič,
ki je s 3. mestom osvojila zlato priznanje. Mentorica je bila Sandra Đulabić. Tadeja Pogladič
za tekmovalni dosežek prejme tudi šolsko diplomo.
Mojca Poharc

»Zlata Španka« Tadeja Pogladič
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Nagrajeni haiku v angleščini
Na 21. slovenskem natečaju za najboljši srednješolski haiku, ki ga organizira Gimnazija Vič iz Ljubljane, je Gaja
Zabukovšek Lipovšek (3. b) prejela priznanje. Njen haiku je objavljen v zborniku, ki ga organizator natečaja izda vsako
leto. Mentorica je bila Polonca Zalokar.
Mojca Poharc

Nemška jezikovna diploma
Rezultati za dijake, ki so v šolskem letu 2019/20 na Ekonomski šoli Celje opravljali Nemško jezikovno diplomo – DSDI
pro na ravni A2/B1 – so prispeli šele septembra 2020. Diplomo na stopnji B1 so opravili: Anamarija Dečman in Enej
Stojnšek (4. b), Anja Šket in Daša Zamernik (4. c), Irina Barašin, Nejc Funtek, Matevž Krašek, Klemen Lah in Patrik Šmid
(4. e). Zala Bezgovšek (4. a) je opravila diplomo na ravni A2. Mentorica vsem dijakom je bila Mojca Poharc.

Lara Zalokar (3. a) in Tomi Božak (3. e) na ustnem delu izpita

V šolskem letu 2020/21 so se Nemške jezikovne diplome DSDI pro, ki je potekala na Ekonomski šoli v Celju marca in
aprila 2021, udeležili naslednji dijaki: Lara Zalokar (3. a) Gal Ašič, Eva Baliban, Gaja Zabukovšek Lipovšek (3. b), Sara
Mihajlik (3. d), Tomi Božak, Jan Gračnar in Tit Podhraški (3. e). Vsi zgoraj omenjeni dijaki so diplomo uspešno opravili
na višji stopnji B1, najbolje pa sta se odrezala Tomi Božak in Eva Baliban, ki prejmeta šolsko priznanje, ostali pa pohvalo.
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Priprave na Nemško jezikovno diplomo DSDII so stekle takoj septembra in prijavljenih je bilo osem dijakov 4. letnika.
Na žalost je izpit zaradi pandemičnih ukrepov odpadel v predvidenih terminih v novembru in decembru 2020.
Odgovorni za izpit so iskali alternativne možnosti za opravljanje drugih podobnih izpitov in tako se je na koncu februarja
2021 izkazalo, da bi dijaki lahko opravljali izpit Telc C1 Hochschule. Žal je bilo to že tako pozno, da so se le Anja Šket in
Daša Zamernik (4. c) ter še dve dijakinji drugih šol odločile za opravljanje tega izpita, ki je nato 28. aprila 2021 potekal
na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Na rezultat še čakamo.
Mojca Poharc

Tekmovanja v znanju geografije in psihologije
Tekmovanje v znanju geografije
V šolskem letu 2020/2021 so dijaki tekmovali v znanju geografije na temo prehrana v geografski perspektivi. Na
tekmovanju je sodelovalo 21 dijakov A-kategorije, od katerih jih je 7 prejelo bronasto priznanje, in 9 dijakov
B-kategorije, od katerih so 3 prejeli bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.
Mentorici sta bili Jerneja Križan in Katarina Obreza.
Katarina Obreza

Tekmovanje v znanju psihologije
Na tekmovanju v znanju psihologije je sodelovalo 22 dijakov, od katerih jih je 8 prejelo
bronasto priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstila Tina Seme (4. a), ki je dosegla
srebrno priznanje.
Romana Grošelj

Tina Seme
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Tekmovanja v znanju matematike, razvedrilne matematike, logike, fizike in
astronomije
Tekmovanje v znanju matematike
22. aprila 2021 je na naši gimnaziji potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike. Izvedeno je bilo v dveh delih.
Prvega dela (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo 99 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 14 dijakov iz 1.
letnika, 9 dijakov iz 2. letnika, 9 dijakov iz 3. letnika in 4 dijaki iz 4. letnika.
V tem delu tekmovanja so bili najboljši: Miha Žiga Vilč, Juš Gošte (oba 1. e) in Nika Habjan (1. a); Luka Kuder, Lan
Gradišek (oba 2. e) in Primož Strah (2. d); Andraž Hribernik, Urh Čeperlin in Zdravko Črešnar (vsi 3. e); Leon Čepin (4. e),
Alen Drofenik in Lana Kolar (oba 4. a).
Drugega dela (odbirni del) se je udeležilo 51 dijakov. Na podlagi rezultatov zadnjih osmih nalog pri kenguruju in dveh
nalog na odbirnem delu se je na državno tekmovanje v znanju matematike uvrstilo 14 tekmovalcev, in sicer Jakob
Florjanc, Luka Cvetič (oba 1. e), Ana Špan (1. a), Gregor Virant, Tilen Zorin (oba 2. e), Primož Strah (2. d), Andraž
Hribernik, Zdravko Črešnar, Gregor Špan (vsi 3. e), Maks Jagodič (3. a), Lev Podbregar, Lana Kolar (oba 4. a), Leon Čepin
in Nejc Funtek (oba 4. e).
Državno tekmovanje v znanju matematike za
Vegova priznanja je bilo 15. maja 2021 na ŠC Ravne
na Koroškem. Vsi tekmovalci so bili zelo uspešni. Lev
Podbregar in Nejc Funtek sta dobila zlato priznanje,
ostalih 12 tekmovalcev pa srebrno priznanje.
Mateja Frangež-Herman
Lucijana Kračun Berc
Tatjana Štorman

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju matematike
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Tekmovanje v znanju logike
24. septembra 2020 je na šoli potekalo tekmovanje v
znanju logike, ki se ga je udeležilo 67 dijakov. Na državno
tekmovanje so se v skladu s pravilnikom uvrstili: Miha Žiga
Vilč (1. e), Lan Gradišek (2. e), Maja Petauer (2. d), Andraž
Hribernik (3. e) in Lev Podbregar (4. a).
Zaradi epidemije smo 25. marca 2021 tudi državno
tekmovanje v znanju logike izvedli na šoli. Srebrna
priznanja so osvojili Lan Gradišek, Andraž Hribernik in Lev
Podbregar.
Mihaela Koštomaj

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju logike

Tekmovanje v znanju razvedrilne matematike
Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike smo izvedli
31. marca 2021. Tekmovalo je 30 dijakov. Na podlagi
uspeha na šolskem tekmovanju so se na državno
tekmovanje, ki je 17. aprila 2021 potekalo na naši šoli,
uvrstili 4 dijaki. Vsi so prejemniki priznanj. Zlato priznanje
je osvojila Ana Špan (1. a), uspeh so s srebrnimi priznanji
dopolnili Urh Videčnik (2. e), Gregor Špan (3. e) in Leon
Čepin (4. e).
Mihaela Koštomaj

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju razvedrilne matematike
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Tekmovanje v znanju fizike
Šolsko tekmovanje v znanju fizike za dijake 1. letnika je potekalo 8. oktobra 2020. Na njem se je preizkusilo 49 naših
dijakov, 20 najboljših pa je prejelo priznanje za dosežke na tekmovanju Čmrlj. Med njimi se je najbolje odrezal Luka
Cvetič (1. e) in se uvrstil na prvo mesto. Lep uspeh sta dosegla tudi Miha Žiga Vilč in Vid Kalamiza (oba 1. e).
9. aprila 2021 je bilo na Srednji šoli Slovenska Bistrica regijsko tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja, ki se
ga je udeležilo 80 dijakov iz vseh srednjih šol celjsko-koroške regije. Štirinajst dijakov naše gimnazije je tekmovalo v treh
skupinah, kjer so dosegli odlične rezultate. V 1. skupini se je na prvo mesto uvrstil Jakob Rihter (2. d), v 2. skupini se je
na prvo mesto uvrstil Andraž Hribernik (3. e), v tretji (najzahtevnejši skupini) se je na prvo mesto uvrstil Nejc Funtek (4.
e), na drugo mesto pa Lev Podbregar (4. a). Omenjeni dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. Dobre tekmovalne
dosežke in s tem bronasto priznanje sta dosegla tudi dijaka v 1. skupini Primož Strah (2. d) in Tilen Zorin (2. e).
24. aprila 2021 je na Gimnaziji Kranj potekalo državno tekmovanje v znanju fizike. Odlično se je v 3. skupini izkazal Lev
Podbregar, saj je osvojil 1. mesto, 1. nagrado in zlato Stefanovo priznanje. Imenitno se je odrezal tudi Nejc Funtek, ki je
dosegel 4. mesto ter si za svoj dosežek prislužil zlato Stefanovo priznanje s pohvalo DMFA Slovenije. Dobro sta se
odrezala tudi preostala naša dijaka, saj sta osvojila srebrno Stefanovo priznanje.
Lev Podbregar je junija osvojil bron na
Evropski fizikalni olimpijadi EuPho
2021.
Lev Podbregar in Nejc Funtek sta se
uvrstila tudi v petčlansko ekipo, ki bo
Slovenijo
zastopala
na
51.
Mednarodni fizikalni olimpijadi v
Latviji od 17. do 25. julija 2021.
Vitomir Babič
Albin Pučnik

Lev in Nejc z mentorjema
(Foto: Andraž Pušnik)
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Tekmovanje v znanju astronomije
Pod organizacijskim vodstvom DMFA Slovenije smo 30. marca 2021 izvedli šolsko tekmovanje v znanju astronomije.
Letos so se zaradi izrednih razmer tekmovanja udeležili le štirje dijaki naše šole. V prvi skupini so tekmovali le dijaki 2.
letnika (dva dijaka), v drugi pa dijaki 4. letnika (dva dijaka). Bronasto priznanje sta osvojila Jakob Rihter (2. d) in Lev
Podbregar (4. a), ki sta našo šolo 22. maja 2021 zastopala na državnem tekmovanju iz astronomije. Jakob je osvojil
srebrno Dominkovo priznanje, Lev pa je k svojim letošnjim uspehom na tekmovanjih iz fizike in matematike dodal še 3.
mesto v državi ter zlato Dominkovo priznanje s tretjo nagrado DMFA. S tem dosežkom se bo lahko na izbirnem
tekmovanju potegoval za mesto v ekipi za mednarodno olimpijado v znanju astronomije.
Vitomir Babič

Tekmovanje iz statistike
Statistični urad RS je v letošnjem šolskem letu organiziral 4. Evropske statistične igre. Dijaki so lahko tekmovali na treh
ravneh – šolski, državni in evropski. Spletno tekmovanje na šolski ravni je potekalo od 1. do 17. decembra 2020.
Letos so na šolski ravni tekmovale 4 ekipe v kategoriji A – 3. in 4. letnik: ekipa ZUG3 (Lara Smole, Tit Podhraški in Alen
Božak iz 3. e), ekipa Puzzle (Lana Kolar, Neža Vrečko, Nejc Rudež iz 4. a), ekipa Statisti1 (Alen Drofenik iz 4. a, Nejc Funtek
in Matevž Krašek iz 4. e) ter ekipa Kreativci (Lea Centrih, Svit Jesenk in Maks Jagodič iz 3. a). Mentorici sta bili Mateja
Frangež-Herman in Lucijana Kračun Berc.
Na državno raven tekmovanja, ki je potekalo od 19. januarja do 15. februarja 2021, so se uvrstile ekipe Puzzle, Statisti1
in Kreativci. Ekipa Statisti1 je po mnenju strokovne žirije dosegla 3. mesto in zlato priznanje. Mentorica tekmovalcem
na državni ravni je bila Lucijana Kračun Berc.
Lucijana Kračun Berc
Mateja Frangež-Herman

Puzzle
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Statisti
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Tekmovanja v znanju kemije in biologije ter v poznavanju sladkorne bolezni
Tekmovanje v znanju kemije
Šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete je potekalo v mesecu marcu. Najboljši rezultat je dosegel dijak
Jakob Rihter (2. d) in prejel bronasto Preglovo plaketo. Tom Zamernik (1. d) in Jakob Rihter (2. d) sta bila uvrščena tudi
na državno tekmovanje v znanju kemije za zlate in srebrne Preglove plakete. Oba dijaka sta na državnem tekmovanju
prejela srebrno Preglovo plaketo. Mentorica je bila Mojca Drofenik Čerček.
Andrejka Debelak Arzenšek
Mojca Drofenik Čerček

Tekmovanje v znanju biologije
V četrtek, 4. februarja 2021, je 20 dijakov naše šole preverjalo svoje znanje biologije na šolskem izbirnem tekmovanju,
ki je potekalo na daljavo. Največ znanja so izkazali Nika Habjan (1. a), Ana Zapušek (2. a), Matevž Žula (3. b) in Jan
Korenjak (4. a). S svojimi dosežki so se uvrstili na državno tekmovanje. Bronasto priznanje so osvojili še David Kolar
(1. a), Tara Žerjav (1. a) in Blaž Šporin (4. a).
Srednješolci vzhodne Slovenije, ki so se najbolje odrezali na šolskem tekmovanju v znanju biologije, so se 20. marca
2021 zbrali na II. gimnaziji Maribor, ki je organizirala državno tekmovanje. Jan Korenjak je osvojil srebrno priznanje.
Helena Nardin
Marija Kresnik

Tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 16. oktobra 2020, se je udeležilo 34 dijakov. Bronasto priznanje je osvojilo 6 dijakov.
Prvo mesto na šolskem tekmovanju je z vsemi doseženimi točkami osvojila Dominika Zupan iz 2. b ter se uvrstila na
državno tekmovanje.
Tudi na državnem tekmovanju, ki je potekalo 21. novembra 2020 na daljavo, se je Dominika izkazala z izvrstnim
poznavanjem sladkorne bolezni in osvojila zlato priznanje
Helena Nardin
Marija Kresnik
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Tekmovanja v znanju računalništva in informatike
Mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober
Marca 2021 smo na Gimnaziji Lava organizirali tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober, ki se ga je udeležilo 157
tekmovalcev od 1. do 4. letnika. Bronasto priznanje je prejelo 76 dijakov. Zaradi razmer v letošnjem šolskem letu
državno tekmovanje ni bilo izvedeno.
Karmen Kotnik
Tomislav Viher

Dijaki se preizkusijo v računalniškem razmišljanju.

Tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike
Devet dijakov Gimnazije Lava se je 22. januarja 2021 pomerilo v reševanju nalog s področja programiranja in algoritmov
v organizaciji Instituta Jožef Stefan skupaj z vsemi računalniškimi fakultetami v Sloveniji. Najbolje so se odrezali Tjaš
Paradiž (3. e), Luka Moličnik (4. e) in Tomi Božak (3. e).
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Reševanje nalog na šolskem tekmovanju v znanju računalništva in informatike od doma

16. državno tekmovanje ACM v znanju računalništva in
informatike je bilo 27. marca 2021 že drugič zapored
izvedeno na daljavo. Programerske probleme je na
državnem tekmovanju v 1. skupini reševalo sedem
dijakov 3. in 4. letnika: Filip Gerdina (4. c), Tjaš Paradiž,
Luka Logar, Tomi Božak, Žiga Terbovc, Tit Podhraški in
Gregor Špan (vsi 3. e). Najbolje je programiral Filip, ki je
dosegel kar 70 % vseh točk in se uvrstil na 19. mesto.
Poleg njega sta srebrno priznanje dobila še Tjaš Paradiž
in Luka Logar.
Karmen Kotnik

Filip pri reševanju nalog na državnem tekmovanju
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Svetovno prvenstvo RoboCup 2021
Tomi Božak, Luka Logar, Tjaš Paradiž in Žiga Terbovc, ki jim je pri pripravah pomagal še Tit Podhraški (vsi 3. e), so se
udeležili svetovnega prvenstva v gradnji in programiranju robotov RoboCup Junior, ki se je junija 2021 prvič odvijalo na
daljavo.
Na podlagi dobrih rezultatov na državnem tekmovanju pred dvema letoma smo konec maja dobili povabilo slovenskega
organizatorja za udeležbo na tem mednarodnem tekmovanju. Po temeljitem razmisleku smo se odločili, da ponujeno
priložnost izkoristimo. Naši dijaki so morali tako v manj kot štirih tednih zgraditi robota in ga sprogramirati, da je
avtonomno opravljal vse zastavljene naloge. V veliki meri jim je to tudi uspelo. Uspešno so posneli vožnje robota,
napisali dokumentacijo in poročilo o delu. V soboto, 19. junija 2021, so pred mednarodno komisijo na daljavo odlično
izvedli predstavitev svojega dela. Žal se jim ni uspelo uvrstiti med 6 finalistov, je pa to vsekakor bila dobrodošla izkušnja
za delo naprej.
Karmen Kotnik
Tomislav Viher

Še zadnja testiranja tik pred predstavitvijo

Pa še poziranje ekipe za spomin …
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Med dolgimi pripravami na tekmovanje se prileže sadna malica.
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Dejavnosti v evropskih oddelkih
Dijaki 1. in 3. letnika so preko video predavanja spoznavali delovanje EU in se udeležili spletnega srečanja z evropskima
poslancema Ireno Jovevo in Milanom Brglezom.
Zaradi epidemije je žal odpadla večina projektnih dni, ki smo jih nadomestili z medpredmetnimi povezavami, kot je
Hamlet (angleščina in slovenščina) v 1. b.
Dijaki 2. b so imeli jeseni sklop projektnih dni, s katerimi smo želeli nadomestiti izpadlo mednarodno izmenjavo zaradi
epidemije. Ob dnevu evropskih jezikov so dijaki 25. septembra 2020 spoznavali tuje jezike (španščino, nemščino in
francoščino) ter prisluhnili predavanju naše nekdanje dijakinje Sanje Kos, ki je dijakom spregovorila o svojih spominih
na gimnazijo ter uspešni poklicni poti kljub slepoti. Oddelku 2. b so se pridružili še dijaki 1. letnika.
Dijaki 2. b so imeli projektni dan z naslovom Mladi pred izzivi 21. stoletja, v sklopu katerega so se pogovarjali o
migracijah, globalnem segrevanju, naravnih nesrečah ter gibanju mladih. Nato so si ogledali film Mladi princ Fahim. V
okviru projektnega dne z naslovom Celje so si ogledali stalno razstavo o znani Celjanki Almi Karlin. Del pouka je tako
potekal v muzeju, del pa v razredu po spremenjenem urniku. Dijaki 2. b so imeli celo šolsko leto dodatno uro drugega
tujega jezika (nemščino/španščino/francoščino), kjer so poglabljali besedišče na temo Slovenija.
V okviru dneva slovenskega športa v mesecu septembru
so imeli dijaki 3. b projektni dan Načrtovanje
orientacijskega pohoda v naravi. Dijaki so v celoti
načrtovali pohod za dijake 1. letnika, ki so pohod z
orientacijo v naravi opravili na športnem dnevu teden dni
kasneje.
Dijaki 3. b so imeli celo šolsko leto dodatno uro
angleščine, kjer so poglabljali svoje znanje tega jezika.
Polonca Zalokar

Sanja Kos ob srečanju z našimi dijaki
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Mednarodno sodelovanje
Nemška prostovoljka med nami
V letošnjem šolskem letu se nam je v oktobru 2020 pridružila
devetnajstletna nemška prostovoljka Larissa Schlotzhauer iz mesteca
Öchsen v zvezni deželi Turingiji. Prišla je preko nemške Unescove
organizacije »Kulturweit«, ki organizira prostovoljsko delovanje mladih
Nemcev, starih od 18 do 26 let, skoraj po vsem svetu. Naša šola se je
šele lansko leto prijavila kot gostiteljica, a pandemija je tokrat
povzročila, da so prostovoljce pošiljali le v evropske dežele, tako smo
bili izbrani že v prvem letu. Med nami je ostala do sredine marca 2021.
Larissa Schlotzhauer

Večino časa njenega bivanja v Sloveniji je potekalo učenje na daljavo, tako da je bilo njeno delovanje omejeno na
podporo pri pouku nemščine pri vseh treh profesoricah nemščine. Pomagala je tudi pri ustvarjanju prispevkov za
informativni in kulturni dan ter pri pripravi dijakov na Nemško jezikovno diplomo. Med bivanjem pri nas je opravila
kratek tečaj slovenščine, širila ideje prostovoljstva, ozaveščala dijake o spoznavanju nemške kulture in človekovih
pravicah. Skupaj s še štirimi prostovoljci, ki so to jesen prišli v Slovenijo, je svoje doživljanje naše šole in dežele
predstavljala na podkastih in družabnih omrežjih.
Polonca Zalokar

Larissa z dijaki 1. d in maskoto Gimnazije Lava Šovo
po pripravi prispevka za informativni dan

Obisk Narodne galerije v Ljubljani
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Projekti
Zaključek projekta Erasmus+ »Smart Cities – European Robotics for Boys and Girls«
V juniju smo (žal) na daljavo izvedli zaključek projekta, v katerem smo skupaj s partnersko šolo iz španskega mesta
Estepona ustvarili model pametnega mesta, po katerem so se avtonomno vozili roboti. Te so z izmenjavo izkušenj iz
programiranja vožnje "naučili" dijaki obeh šol.
V sklopu projekta so dijaki obeh šol izdelali tudi dekalog z 10 predlogi za izboljšanje kvalitete življenja v mestih (sistem
prometne signalizacije vključno z informacijskim sistemom o zasedenosti parkirišč v mestu, ozelenitev površin,
ločevanje odpadkov s pomočjo sistema za avtomatsko zaznavanje tipa odpadka, "pametna" javna razsvetljava …).
Potekale so tudi jezikovne delavnice, na katerih so se naučili nekaj osnovnih pogovornih elementov vsakega jezika, ter
seveda predstavitve obeh šol, Celja in Slovenije, kjer bi to srečanje moralo potekati.
Drugi dan zaključnega dogodka smo k sodelovanju povabili predstavnike obeh občin. Predstavili smo jim svoje delo, oni
pa nam izvedene in načrtovane rešitve pametnih storitev v posameznem mestu. Izmenjali so si izkušnje in se dogovorili
za nadaljnje sodelovanje.
Razšli smo se v dobrem vzdušju in z namero o sodelovanju v prihodnje. Koordinator projekta je bil Tomislav Viher.
Tomislav Viher

Videokonferenca s predstavniki obeh mest
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Nekaj časa je bilo namenjenega tudi neformalnemu druženju in spoznavanju juga Španije.

Skupaj smo gradili pametno mesto.
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Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Gimnazija Lava sodeluje v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki ga usmerja in vodi Informacijska
pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dijaki in učitelji pridobivajo in širijo znanje o EU ter spoznavajo vlogo in delo
Evropskega parlamenta (EP).
Letošnje leto je potekalo nekoliko drugače. Veliko aktivnosti smo izvedli na daljavo. Preko video predavanja so dijaki 1.
in 3. letnika spoznavali delovanje EU v sklopu Doživi Evropo. Fakulteta za družbene vede v Ljubljani pa je pripravila
interaktivne delavnice na isto temo. Organizirali smo srečanje s tolmačem EP Markom Cerkvenikom in spoznali njegovo
delo obveznosti ter naloge v EP. Vsak teden so dijaki ambasadorji pripravili 5-minutne novičke o EU, ki so jih nato
prebrali na razrednih urah. Sodelovali smo v spletnih razpravah s poslanci Če bi jaz odločal in na šoli preko video
konference gostili evropska poslanca Ireno Jovevo in Milana Brgleza. Svoje delovanje smo na info dnevu virtualno
pripravili tudi za devetošolce. Kljub razmeram smo uspeli obeležiti dan Evrope s stojnico na hodniku in z interaktivnimi
nalogami, ki so jih reševali tako dijaki kot profesorji. Koordinatorica je bila Katarina Obreza.
Katarina Obreza

Gal in Iza sta se pogovarjala o preprečevanju
odvisnosti med mladimi z Ljudmilo Novak.

Pia je svoje predloge o podnebnih spremembah
predstavila evropskemu poslancu Francu Bogoviču.
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Hana in Antonela sta se pogovarjali z
evropsko poslanko Romano Tomc
o zaposlovanju mladih.

Prepoznavanje držav članic Evropske unije z interaktivnimi nalogami

Obeležitev dneva Evrope

Mlade ambasadorke Ana, Pia in Enja z mentorico ob dnevu Evrope
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Pia, Iza in Gal so se z evropskimi poslanci pogovarjali
o podnebnih spremembah, migracijah in odvisnosti med mladimi.

Pogovor s tolmačem Evropskega parlamenta v 3. b

Spletno srečanje z evropskima poslancema Ireno Jovevo in Milanom Brglezom
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Projekt PODVIG – podjetnost med gimnazijci
V okviru projekta PODVIG na naši šoli že tretje leto izvajamo aktivnosti, s katerimi dijaki krepijo kompetence podjetnosti
in se tako pripravljajo na soočanje s podvigi v šoli in izven nje, hkrati pa postavljajo temelje za lažje soočanje z realnimi
izzivi po končanem šolanju. Letos smo aktivnosti za razvijanje in krepitev kompetenc podjetnosti izvajali v 1., 2. in 3.
letniku.
V 1. letniku so dijaki krepili kompetence podjetnosti v okviru jesenskega športnega dne, na katerem so imeli orientacijski
pohod po obronkih Celja. Športni dan je potekal po 4 poteh, ki so jih za prvošolce pripravili dijaki 3. b. Dijaki so morali s
pomočjo zemljevida in opisa poti prehoditi zastavljeno pot od šole do cilja na Špici, na orientacijskih točkah ter ob poti
opraviti različne aktivnosti in rešiti naloge, ki so jih zanje pripravili tretješolci. Športni dan so organizirali učitelji športne
vzgoje, kasneje pa ga je kot primer dobre prakse na delovnem srečanju gimnazij, ki sodelujejo v projektu PODVIG,
predstavila Sava Malenšek.
Načrtno in sistematično razvijamo in krepimo kompetence podjetnosti tudi znotraj izbirnega predmeta ITS
(interdisciplinarni tematski sklop), ki ga izvajamo v 2. letniku gimnazije. Povezovalni elementi biologije, kemije in fizike
so eksperimentalne veščine ter naravoslovne vsebine. Dijaki v manjših skupinah ali dvojicah eksperimentirajo in
rešujejo naravoslovne probleme. Letos so v sodelovanju s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca izvedli
projekt Bioplastika. Na uvodnem predavanju strokovnjakov s fakulteto so se dijaki seznanili s pridobivanjem bioplastike,
njenimi lastnostmi, uporabo in razgradnjo. Potem so se glede na interese razdelili na manjše skupine in samostojno
raziskovali bioplastiko v domačem okolju. Tako so dijaki pod mentorstvom profesorice za kemijo Mojce Drofenik Čerček
preučevali bioplastiko v treh podskupinah: v eni so izdelali bioplastiko iz različnih bioloških materialov, preizkušali njene
lastnosti in uporabnost, v drugi podskupini so preučevali vrsto in količino odpadne embalaže v njihovem gospodinjstvu
v obdobju 14 dni ter ugotavljali, ali se pojavi med njim tudi embalaža iz bioplastike. V tretji skupini pa so dijaki preučevali
možnosti ravnanja z zbrano odpadno embalažo v smislu ponovne uporabe, reciklaže, kompostiranja in sežiga. Izvedli so
tudi anketo o poznavanju vrst plastične embalaže, bioplastike. Profesor fizike Vito Babič je s svojo skupino raziskovalcev
prav tako skuhal nekaj vzorcev bioplastike z različnimi primesmi. Te vzorce so potem preizkušali glede na trdnost in
elastičnost. Nekaj meritev so jim opravili tudi na fakulteti. V okviru biologije so dijaki raziskovali kompostiranje, izdelali
različne kompostnike in na njih razgrajevali organske odpadke ter vrečke iz biorazgradljive plastike. Izvedli so tudi
anketo o uporabi biorazgradljivih vrečk in pomenu kompostiranja.
Devet dijakov 2. letnika tehniške gimnazije se je seznanilo s podjetniško miselnostjo na podjetniškem vikendu, ki je
potekal od 23. do 28. oktobra 2020 preko aplikacije Teams v organizaciji Gimnazije Celje – Center ter Javne agencije
Spirit. Številni domači in tuji predavatelji, ki so bili hkrati tudi njihovi mentorji, so jim predstavili svet podjetništva,
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kritičnega razmišljanja, mreženja, iskanja priložnosti in kompetence, ki jih mora imeti uspešen podjetnik. Dijaki so
spoznali tudi poslovni model Canvas.

Dijaki 3. a, b in e so v okviru projekta vzpostavili stik z osnovnimi šolami, ki so jih obiskovali, ter po dogovoru z učitelji
ali drugimi strokovnimi delavci na šolah izvedli uro pouka pri določenem predmetu ali sodelovali pri kateri drugi šolski
aktivnosti (športni dan, tehniški dan, naravoslovni dan, razredna ura). Dijaki 3. d pa so veščine podjetnosti razvijali v
mini projektu Prevod sodobne slovenske kratke zgodbe, v okviru katerega so v angleščino prevedli kratke zgodbe štirih
sodobnih piscev (Andrej Blatnik, Domen Babič, Boštjan Gorenc-Pižama, Mojca Kumerdej). Dijaki so sami poiskali stik z
omenjenimi pisatelji in z njimi tudi izvedli intervju. Mentorici projekta sta bili Anja Ramšak (koordinacija in angleščina)
in Katarina Petač (slovenščina).
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Kljub temu da kompetence podjetnosti načrtno krepimo pri več dejavnostih v okviru pouka in obveznih izbirnih vsebin,
pa je naš cilj te aktivnosti še razširiti in vanje zajeti vse dijake in čim večje število učiteljev ter drugih strokovnih delavcev
naše šole.
Helena Nardin
Anja Ramšak
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Projekt RaST
Zaključek projekta RaST in izid knjige Zgodbe iz avstralske divjine
V oktobru 2020 smo na Gimnaziji Lava izdali naš tretji knjižni prevod z lastnimi ilustracijami dijakov. Po Škotskih
pravljicah in Irskih legendah smo v okviru projekta RaST prevedli Stories from the Billabong in jim nadeli ime Zgodbe iz
avstralske divjine. V projektu, ki je trajal eno koledarsko leto, je sodelovalo 27 dijakov, od tega 14 prevajalcev in 13
ilustratorjev, ter 6 mentoric. Dijaki so prevedli deset zgodb o nastanku sveta, avtohtonih avstralskih rastlinah in živalih
z njihovimi opisi. Ilustratorji so narisali preko 70 ilustracij. Knjigi smo dodali spremno besedo o aboriginih in slovarček.
V projektu so sodelovali večinoma dijaki naše šole: Teja Arzenšek, Gal Ašič, Lana Hladnik, Tina Jelenko, Anja Keše, Lucijan
Korošec, Ana Maria Kotnik, Julija Krašek, Luka Kuder, Rok Majcenović, Larisa Ortl, Tina Osetič, Aljaž Petek, Marcel
Prašnikar, Gabrijela Ravnjak, Lara Zalokar, Katarina Zobec, Niko Žafran, Matevž Žula ter še dijaki drugih šol Šolskega
centra Celje: May Blazinšek, Lara Majcen, Filip Milošević in Leon Povše s Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in
medije; Patrik Gobec, Matic Leskovšek in Živa Turk s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo; Nastja
Turnšek z Gimnazije Celje – Center. Mentorice smo bile Darja Povše, Andreja Vipotnik Ravnak, Katarina Petač, Karmen
Kotnik, Dragica Babič in Polona Zalokar.
Polonca Zalokar

Platnice knjige
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Priprave na tekmovanja iz robotike in izvedba regijskega tekmovanja
V lanskem šolskem letu smo se aktivno vključili v projekt za nadarjene RaST tudi z
robotiko, ki dijakom omogoča razvijanje talentov na področjih, ki jih pri pouku sicer
ne bi mogli razvijati v takšni meri. Poleg spoznavanja novih tehnologij in
računalniškega razmišljanja je v ospredju predvsem ekipno sodelovanje, saj gre za
delo v ekipah, ki morajo delovati čim bolj usklajeno.
Že v šolskem letu 2019/20 smo izvedli velik del priprav in pripravili tudi tekmovalno
areno za izvedbo regijskega tekmovanja. Zaradi izrednih razmer smo izvedbo
projekta podaljšali v letošnje šolsko leto. Do jesenskih počitnic smo tako izvedli še
dodatne delavnice za gradnjo in programiranje robotov, s čimer so dijaki še
nadgradili svoje znanje.
Vse je bilo pripravljeno za izvedbo regijskega tekmovanja, vendar je bilo tekmovanje
zaradi razmer tudi letos odpovedano. Tako to ostaja naša naloga za naslednje šolsko
leto.
Delo s krmilnikom Arduino

Karmen Kotnik
Tomislav Viher

Projekt razvijanja bralne pismenosti OBJEM
Projekt bralne pismenosti OBJEM zaključuje tretje leto svojega delovanja. Ob koncu šolskega leta smo izvedli zaključno
merjenje splošnih kompetenc in kompetenc 20. stoletja, ki so ga izpolnili dijaki šestih oddelkov in člani projektnega
tima, analizirali pa ga bodo na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Rezultati bodo pokazali napredek naše šole v razvijanju
bralne pismenosti.
Naše aktivnosti so bile – podobno kot pretekli dve leti – udeleževanje spletnih izobraževanj, preizkušanje različnih
didaktičnih modelov poučevanja, ki so jih ponudile razvojne šole v projektu, posredovanje povratnih informacij,
razvijanje lastnih pristopov, kolegialne hospitacije, seznanjanje celotnega kolektiva z delom projektne skupine in
motiviranje za branje tako dijakov kot kolegov. Novost v letošnjem šolskem letu je bila mreženje srednjih šol.
Breda Marušič
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Sodelovanje v mrežah šol
UNESCO
Gimnazija Lava spada med šole celjske regije, ki so vključene v UNESCO ASP-mrežo šol Slovenije. Šole si prizadevajo
preko sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij krepiti vrednote, ki utrjujejo mir med ljudmi, ohranjajo planet in trajnostno
ter kakovostno življenje na njem. Unescova načela smo uresničevali z obeležbo svetovnih dnevov.
Ob dnevu učiteljev 5. oktobra je bil pouk v osmih oddelkih izveden tako, da sta učitelj in dijak zamenjala vlogi. V mesecu
oktobru je 20 dijakov naše šole sodelovalo v projektu Prihodnost izobraževanja. Dijaki so premišljeno in zavzeto
odgovarjali na vprašanja o načinu učenja, o izkušnjah, predstavljali so svoja stališča o izobraževanju danes in v prihodnje,
podali so nekaj izvirnih idej. Med vsemi Unescovimi šolami v savinjski regiji je bilo poročilo o njihovih odgovorih izbrano
kot najboljše in posredovano v Pariz.
Dijaki naše šole so maja letos sodelovali tudi na Unescovem teku, ki je bil v skladu s priporočili organiziran tako, da se
je izvajal kar med urami športne vzgoje ali pa so ga dijaki izvedli doma.
Andrejka Debelak Arzenšek
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Minute za zdravje
»Verjemi, da zmoreš, in si že na pol poti do cilja.«
(Theodore Roosevelt)

Tudi v šolskem letu 2020/2021 smo na Gimnaziji Lava nadaljevali z izvajanjem minut
za zdravje. Tudi v času pouka na daljavo smo poskrbeli za redno gibanje dijakov.
Zdravje je zagotovo ena najpomembnejših vrednot v življenju, ki ji posvečamo
premalo pozornosti. Tega se še posebej zavedamo, ko je velikokrat že prepozno.
Zdravje moramo negovati in mu posvečati pozornost v vseh življenjskih obdobjih. V
ta namen smo vsak teden zdravju namenili nekaj minut.
Zelo pogosto smo različne vaje in dejavnosti izvajali v naravi, na svežem zraku.
Skupaj smo izvajali razne gibalne vaje ali pa le nekaj besed namenili zdravju in
našemu počutju. Projekt sta z donacijami lokalno pridelane hrane podprla kmetija
Flis z jogurti in trgovsko podjetje Jagros, d. o. o., ki nas je razveselilo z jabolki. Obema
donatorjema se iskreno zahvaljujemo za njuno pripravljenost.
Mateja Frangež-Herman
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Vulkani 2021
Ob zaključku pouka tudi letos najboljše dijake Gimnazije Lava nagrajujemo z vulkani. Podeljujemo jih za izjemne uspehe
na tekmovanjih v znanju in športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih ter
za delo v dijaški skupnosti.

PREJEMNIKI VULKANOV
Lev Podbregar (4. a) za 1. mesto, 1. nagrado in zlato Stefanovo priznanje na
državnem tekmovanju iz fizike, uvrstitev v petčlansko ekipo, ki bo Slovenijo
zastopala na 51. Mednarodni fizikalni olimpijadi, uvrstitev v olimpijsko ekipo, ki bo
sodelovala na 5. Evropski fizikalni olimpijadi, bronasto medaljo na svetovni fizikalni
olimpijadi 2020 (IdPhO), zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju
matematike, štiriletno energično sodelovanje pri matematičnem krožku, 3. mesto,
zlato Dominkovo priznanje in tretjo nagrado na državnem tekmovanju iz
astronomije, uvrstitev na izbirno tekmovanje za mesto v ekipi za mednarodno
olimpijado v znanju astronomije ter večletno ustvarjalno sodelovanje s šolskim
bendom Eruption Gimnazije Lava, pri katerem je dokazal, da je izvrsten tolkalec, ki
zna z bobni ali kahonom prepričati še tako zahtevne poslušalce.

Nejc Funtek (4. e) za 4. mesto in zlato Stefanovo priznanje na državnem
tekmovanju iz fizike in uvrstitev v petčlansko ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na
51. mednarodni fizikalni olimpijadi, ter zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju matematike.
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Alen Drofenik (4. a), Nejc Funtek (4. e) in Matevž Krašek (4. e) za 3. mesto in zlato
priznanje na državnem tekmovanju Evropskih statističnih iger.

Tadeja Pogladič (4. b) za 3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju španščine ter sodelovanje in zlata priznanja, ki jih je osvojila na španskih
bralnih tekmovanjih EPI Lectura.

Bor Kunstelj (4. a) za zlati priznanji na državnem tekmovanju iz biologije in
geografije (v šol. letu 2018/2019) in uvrstitev na državni tekmovanji v šolskem letu
2019/2020, ki pa zaradi epidemioloških razmer nista bili izvedeni.
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Lana Kolar (4. a) za štiriletno samoiniciativno in ustvarjalno sodelovanje pri
postavljanju sob pobega, elegantno in nevsiljivo promocijo šole, sodelovanje pri
matematičnem krožku in krožku razvedrilne matematike ter literarno ustvarjanje.

Leon Čepin (4. e) za štiriletno ustvarjalno in samoiniciativno sodelovanje pri
postavljanju sob pobega, sodelovanje pri matematičnem krožku in krožku
razvedrilne matematike.

Neža Pogačar (4. a) za zlato nagrado in 3. mesto na 10. Mednarodnem koroškem
klavirskem tekmovanju v kategoriji klavir duo – IV. kategorija in srebrno nagrado v
kategoriji klavir solo – umetniška kategorija ter nesebično pomoč pri pripravi
številnih glasbenih nastopov na Gimnaziji Lava v živo ali na daljavo za različne
namene – s šolskim bendom Eruption ter v številnih drugih priložnostnih zasedbah
ŠC Celje. Kot izredno nadarjena glasbena ustvarjalka, tako v smislu muzikalnosti,
prefinjenega tonskega izraza in občutka za barvno niansiranje kot motoričnotehničnih spretnosti, se je odlično znašla prav v vseh zvrsteh, od resne klasične
glasbe s klavirjem ali klavirskim duom do popa, rocka in šansonov s klavirjem in
vokalom.
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Matevž Krašek (4. e) za štiriletno ustvarjalno in nesebično sodelovanje s kitaro v
šolskem bendu Eruption Gimnazije Lava ter v številnih drugih priložnostnih
zasedbah, ki so nastale za potrebe nastopanja na ŠC Celje. Na vseh prepričljivih
glasbenih nastopih je umetniško zorel in užival, kar je vselej čutila tudi publika.

Filip Gerdina (4. c) in Alen Drofenik (4. a) za štiriletno skrbno zbiranje in urejanje fotografij in videoposnetkov dogajanja
na šoli. S svojim vztrajnim in doslednim delom sta poskrbela, da se je šolski utrip Gimnazije Lava lahko vtisnil v trajen
spomin.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Naj vulkan vaše energije, ustvarjalnosti in znanja nikoli ne usahne.
Simona Jereb
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Knjižnica zavoda
Šolska knjižnica je tudi v letošnjem letu z organizirano zbirko knjižničnega gradiva, knjižničarji in različnimi dejavnostmi
spodbujala dijake k branju. Od 1. septembra 2020 do 17. maja 2021 je zbirka knjižnice pridobila na novo 1.248 enot
knjižničnega gradiva. V sistemu COBISS je bilo za uporabnike šolske knjižnice opravljenih 18.104 transakcij izposoj in
podaljšanj ter 19.953 za učbeniški sklad.
Knjižničarji so sodelovali pri informacijskem opismenjevanju dijakov z individualnim in skupinskim izobraževanjem ter
svetovanjem. Izvedli so 183 ur KIZ (72 za Gimnazijo Lava) in sodelovali pri pripravi aktivnosti za svetovni dan knjige, Noč
branja in mesec šolskih knjižnic z naslovom Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja. Projekt Rastem s knjigo, ki dijake
spodbuja k branju mladinske literature in obisku splošne knjižnice, je potekal preko Zooma. Knjigo Preživetje pa so dijaki
prejeli v šolski knjižnici.
V dogovoru z učitelji so dijaki knjige (za bralna tekmovanja, domače branje, tekmovanja in maturo) v času epidemije
prejeli na dom.
Dijaki so bili nagovorjeni tudi k uporabi e-gradiv in spletnih revij. Knjižnica je sodelovala pri izvedbi informativnega
dneva in pripravi videa (http://knj.sc-celje.si/predstavitveni-video-solske-knjiznice/). Ob sprotnem obveščanju o
novostih in izdaji knj@sccE-novic je Jana Golob Čujež pripravila naslednje razstave:
• Likovni natečaj Moč (september 2020),
• Matura 2021 (september 2020),
• Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje (oktober 2020),
• Vrhunci svetovne književnosti (november 2020),
• Informativni dan: knjižne izdaje dijakov Gimnazije Lava (januar 2021),
• e-Slovenski Mozart (februar 2021),
• e-Fabula (23. 3.–16. 4. 2021),
• Dela avtorice Raquel Jaramillo Palacio (19. 4. –23. 4. 2021),
• Kresnik (maj 2021),
• V poletje s knjižnim nahrbtnikom (junij 2021).
Nevenka Poteko
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Obvestila
Izpiti
Vsi izpiti v avgustovskem roku bodo od 16. 8. 2021 dalje. Na izpite se prijavite na e-portalu EviWeb do ponedeljka,
5. 7. 2021. Podroben razpored izpitov bo objavljen na istem portalu do 31. 7. 2021.

Splošna matura
Petek, 13. 7. 2021:
Petek, 20. 8. 2021:
Torek, 24. 8. 2021:
Torek, 24. 8. 2021:
Četrtek, 16. 9. 2021:

rok za prijavo k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta
v jesenskem izpitnem roku na šoli (lahko po pošti)
rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev oziroma pisno odjavo na šoli
začetek pisnega dela mature
začetek ustnega dela mature
objava rezultatov jesenskega roka mature

Začetek pouka v šolskem letu 2021/2022
Dijaki prvega letnika se zberejo v sredo, 1. 9. 2021, ob 8.00 v telovadnici Šolskega centra Celje, dijaki višjih letnikov pa
istega dne ob 8.45. Podrobnejše informacije bomo objavili konec avgusta na naši spletni strani.

Drugo
Dijaki, ki želijo letnik ponavljati, morajo do petka, 20. 8. 2021, oddati vlogo za ponovni vpis (vlogo podpišejo tudi starši)
v tajništvo Gimnazije Lava.
Dijakom vroča spričevala in obvestila o uspehu po opravljenih izpitih samo razrednik.
Potrdila o vpisu izda tajnica šele po vpisu v višji letnik.
Subvencije za prevoz uredijo dijaki pri prevozniku.
Uradne ure med počitnicami bodo vsak torek in četrtek od 8.00 do 10.00 (razen 20. 7., 22. 7., 27. 7. in 29. 7. 2021).
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