MAJ
4. maj
Začel se je spomladanski rok splošne mature. Dijaki so pisali 1. izpitno polo maturitetnega
izpita iz slovenščine (esej).
5. maj
Dijaki 3. letnika so si v dvorani Gimnazijka na I. gimnaziji v Celju ogledali gledališko predstavo
An Ideal Husband. Delo, na podlagi katerega je predstava nastala, je maturitetno književno
besedilo v naslednjem šolskem letu.
6. maj
Dijaki 2. f in 3. e so v okviru OIV obiskali predavanje z naslovom EU SI ti: Podjetniške
inovacije – od ideje k praksi. Razprava je bila v atriju Celjskega mladinskega centra.
7. maj
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je potekalo jubilejno 50. državno
tekmovanje v znanju kemije za zlate in srebrne Preglove plakete.
Zastopalo nas je 9 najboljših dijakov s šolskega tekmovanja: Miha Berk Bevc, Matija Krumpak
in Luka Šegota (1. letnik), Vid But, Mirjam Končan in Žan Kramaršek (2. letnik), Urban Bratina
(3. letnik) ter Jan Dežan in Neža Drofenik (4. letnik). Mentorja sta bila Andrejka Debelak
Arzenšek in Peter Juvančič.
Zlato Preglovo plaketo sta osvojila:


Miha Berk Bevc (4. mesto),



Urban Bratina (7. mesto).

Srebrno Preglovo plaketo pa prejmejo:


Matija Krumpak,



Vid But,



Luka Šegota,



Žan Kramaršek.

Poleg tega so naši dijaki na šolskem tekmovanju dosegli še 16 bronastih Preglovih plaket.

9. maj
Krekov trg v Celju je ponovno zaživel v pisanih barvah Evrope. Za barvno raznolikost smo
poskrbeli tudi na naši stojnici, kjer sta pozornost mimoidočih pritegnila Maruša in Izak s
slikanjem na platno v duhu impresionizma. Tjaša in Alja sta radovedne preko slik popeljali po
znamenitostih in značilnostih Normandije, najmlajši pa so posegli po normandijskem sadežu,
jabolku, ki jim ga je ponudil Maks, ali pa so od stojnice odšli z odtisom francoske zastave na
drobni roki, za kar sta poskrbeli Maja in Nataša. Letos so piko na i na odru naredili še Sara,
Neža in Tjuša z verzi Jacquesa Préverta in Miha s harmoniko.
Sodelujoči dijaki: Maja Cehner, Maruša Đaković, Tjaša Jazbinšek, Izak Ravnak, Nataša
Volmut, Alja Zore (1. b), Maks Ivo Moser (1. e), Neža Lesjak, Sara Pečovnik (2. c), Tjuša Sims
(2. b) in Miha Plevčak (3. a).
Mentorica je bila Andreja Vipotnik Ravnak.

*
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
14. maj
Rok Krumpak in Janez Turnšek sta se udeležila slavnostne podelitve nagrad najboljšim
tekmovalcem v znanju matematike, fizike in astronomije v Sloveniji. Podelitev z naslovom
Bistroumi 2016 je organiziralo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije kot
nagrado tekmovalcem za dosežene uspehe. Spoznali so Zoisova nagrajenca dr. Tomaža
Pisanskega in dr. Andrejo Gomboc ter se zabavali ob glasbi tolkalne skupine Stop in
moderatorki Blažki Müller Pograjc.
Rok je prejel 2. nagrado za uspeh na državnem tekmovanju v znanju razvedrilne matematike in
3. nagrado za uspeh na državnem tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja, Janez
pa se je veselil 2. nagrade za uspeh na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova
priznanja.

Mentorji so bili Dragica Pavšek Guzej, Vitomir Babič ter Lucijana Kračun Berc.

16. maj
V Murski Soboti je potekalo 50. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Z naše šole sta se
nanj uvrstili dve nalogi:


Arhitektura 19. stoletja v Celju, avtorici Taja Jančič in Timea Štravs, mentorica Darja
Povše;



Razvoj mobilnega robota na podlagi AVR-mikrokontrolerjev, avtorji Janez Turnšek,
Jan Časl in Rok Krumpak, mentorja Karmen Kotnik in Tomislav Viher.

17. maj
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je pripravila
tradicionalno državno tekmovanje z mobilnimi roboti. Na njem so se v več kategorijah pomerili
osnovnošolci, dijaki in študentje. Tekmovanja se je udeležilo tudi šest ekip dijakov Gimnazije
Lava (v eni izmed njih smo gostili dva dijaka Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo). Vse so nastopile v kategoriji RoboCupJunior Reševanje Črta, v kateri je
tekmovalo 21 ekip, ki so bile najboljše na regijskih predtekmovanjih.
Naše ekipe so dosegle odlične rezultate:


2. mesto: Pod mizo (Andraž Pevcin, 1. e, Nejc Debenak in Nejc Rihter, oba SŠ KER);



3. mesto: Lego Duplo (Tilen Ravnak in Žiga Volk, oba 3. e);



4. mesto: MindGears (Janez Turnšek, 4. a, Jan Časl in Rok Krumpak, oba 4. e);



5. mesto: Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec, Gašper Lončar, vsi 2. f).

Sodelovali so še Timotej Slapnik, Žiga Kolenc, Laura Levstik, Matic Pesjak, Tadej Jeršič, Luka
Četina in Žiga Volavšek.

Tekmovanje je simulacija reševanja izpod ruševin, pri čemer je potrebno sestaviti in
sprogramirati robota, da sledi začrtani poti, se izogiba oviram, najde ponesrečence in jih odloži
na dogovorjeno mesto.
Mentorja sta bila Karmen Kotnik in Tomislav Viher.

18. maj
22 naših dijakov je z dvema profesorjema (Damir Šketa in Sava Malenšek Kučič) teklo na 4.
mednarodnem teku UNESCO ASP, ki je potekal v skupni organizaciji Slovenske nacionalne
komisije za UNESCO, UNESCO mladinske platforme, Gimnazije Ptuj in Mestne občine Ptuj.

Sodelovalo je več kot 2000 mladih, med udeleženci so bili kot ambasadorji teka znani
kulturniki, športniki, znanstveniki, medijske osebnosti: ministrica za izobraževanje, znanost in
šport, dr. Maja Makovec Brenčič, predsednik RS Borut Pahor, reprezentantke in reprezentanti
slovenske smučarske skakalne A-reprezentance s Petrom Prevcem na čelu, Primož Kozmus,
Dejan Zavec, Nina Kolarič, Veronika Domjan, predstavniki Slovenske nacionalne komisije za
UNESCO, Atletske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije ter številni drugi. S
tem so pokazali, da tek povezuje in razvija načela sodelovanja ter utrjuje medsebojno
pripadnost.
*
Potekalo je vračanje učbenikov v učbeniški sklad za dijake 4. letnika.
19. maj
Izšlo je literarno glasilo Gimnazije Lava Naj ti povem. Najti ga je mogoče na spletni strani šole
v razdelku Interesne dejavnosti: literarno ustvarjanje, v knjižnici našega zavoda, v nekoliko
skrajšanem obsegu pa je glasilo na ogled tudi v vitrinah na šolskem hodniku (desno od učilnice
B-17). Mentorica je Jana Kvas.

20. maj
Imeli smo dan šole.
23. maj
Dijaki zaključnega letnika so prejeli spričevala in obvestila o uspehu.
*
Potekala je predaja ključa. Zmagovalci so postali dijaki 3. e.

25. maj
Potekali so predmetni izpiti za 4. letnik.
30. maj
Dijaki 1. in 2. letnika so si v okviru OIV ogledali italijanski film Pretesna koža.

