MAJ
4. maj
Začel se je spomladanski rok splošne mature. Dijaki so pisali 1. izpitno polo maturitetnega
izpita iz slovenščine (esej).
*
Dijaki 1. in 2. letnika so si v Mestnem kinu Metropol ogledali romantično dramo Kapitan
Fantastični.
5. maj
Dijaki 2. e in 3. f so odšli na strokovno ekskurzijo v Krško. Obiskali so Svet energije,
hidroelektrarno na Savi in Mestni muzej Krško.
*
Dijaki Ida Komerički, Larisa Ortl in Rok Majcenović (vsi 1. b) so se udeležili delavnice
Podajmo si roke, ki jo je na IV. osnovni šoli Celje izvedlo Društvo za Združene narode za
Slovenijo. Namen delavnice je bil preko pogovora o revščini pri mladostnikih razvijati čut za
sočloveka ter jih spodbuditi k ukrepanju.
6. maj
Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je v Ljubljani potekalo 51. državno
tekmovanje v znanju kemije za zlate in srebrne Preglove plakete. Zastopalo nas je 8 najboljših
dijakov na šolskem tekmovanju, in sicer Jaka Baš, Eva Kodrin in Zala Petauer (1. letnik),
Miha Berk Bevc in Matija Krumpak (2. letnik), Tian David Hren in Žan Kramaršek (3. letnik)
ter Urban Bratina (4. letnik). Mentorja sta bila Andrejka Debelak Arzenšek in Peter Juvančič.
Zlato Preglovo plaketo sta osvojila Jaka Baš in Miha Berk Bevc. Srebrno Preglovo plaketo pa
so prejeli Zala Petauer, Matija Krumpak, Tian David Hren in Urban Bratina. Poleg tega so
naši dijaki na šolskem tekmovanju dosegli še 8 bronastih Preglovih plaket. Mentorja sta bila
Andrejka Debelak Arzenšek in Peter Juvančič.

8. maj
Na atletskem stadionu Kladivar v Celju je potekalo področno tekmovanje v atletiki
posamično. Gimnazijo Lava so na tekmovanju zastopale tri dijakinje iz 4. d. Manca Glušič je
osvojila 3. mesto v skoku v višino, Kristina Božič je v isti disciplini zasedla 5. mesto. Ingrid
Mirnik je v skoku v daljino dosegla 4. mesto.

*
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
9. maj
V Celju je potekal zaključek projekta Evropska vas. Dogajanje na stojnici so vodili dijaki 2. b
– Špela Dvorjak, Lejla Škobić, Anej Jesenek in Jan Lazar. Našo špansko misijo pa je s
temperamentnim plesom paso doble zaokrožila Neli Čadej (2. b) s plesalcem Domnom
Romihom (S-2. a). Mentorica je bila Andreja Vipotnik Ravnak.

16. 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 ponovno gostili dva dijaka Srednje šole za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo). Vse so nastopile v kategoriji RoboCupJunior Reševanje
Črta, v kateri je tekmovalo 24 ekip, ki so bile najboljše na regijskih predtekmovanjih.
Naše ekipe so zasedle prva tri mesta:


mesto Never skip LEGo day (Tilen Ravnak in Žiga Volk, 4. e);



mesto: Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec, Gašper Lončar, 3. f);



mesto: Projekt AJA (Alen Petek, Luka Golčman, Jure Dolar, 1. e).

Njihov uspeh so na 8., 10. in 12. mestu dopolnili še Domen Višnar, Matic Absec (oba 1. e),
Žiga Volavšek, Luka Četina (oba 4. e), Gašper Pistotnik, Andraž Pevcin, Matic Pesjak (vsi 2.
e), Nejc Rihter in Nejc Debenak (oba SŠ KER). Mentorja sta bila Karmen Kotnik in Tomislav
Viher.
17. maj
Imeli smo redovalno konferenco za 4. letnik.
*
Zaradi projekta mobilnosti učiteljev Skupaj v preteklosti, skupaj v prihodnost, ki ga je naša
gimnazija v letih 2014–2016 izvedla skupaj s V. gimnazijo iz Zagreba, smo bili predstavniki
naše šole skupaj s predstavniki še dveh slovenskih šol (Srednja šola za oblikovanje in
fotografijo iz Ljubljane ter Osnovna šola Preserje pri Radomljah) povabljeni na Evropsko
konferenco o diseminaciji in vplivu projektov v šolskem sektorju, kjer so bili predstavljeni
najboljši primeri dobre prakse projektov Erasmus+.
Konference, ki je od 17. do 19. maja 2017 potekala v Bonnu in na kateri je sodelovalo 31
evropskih držav, se je udeležila Anja Ramšak, ki je naš projekt predstavila v okviru delovne
skupine za mobilnost učiteljev.

22. maj
Dijaki 4. letnika so prejeli spričevala in obvestila o uspehu.
*
Pred šolo je potekala predaja ključa. Ključ so si prislužili dijaki 3. c.

28. maj
Dijaki 2. b in 2. c so odšli na drugi del mednarodne izmenjave v Singen.

*
V drugi polovici meseca maja je na Letnem kopališču Celje potekalo področno prvenstvo v
odbojki na mivki. Dijakinje so postale področne prvakinje. V izenačenih tekmah so premagale
I. gimnazijo v Celju, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, Srednjo zdravstveno šolo
Celje in Ekonomsko šolo Celje.

Fantje so premagali Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko, Srednjo zdravstveno
šolo, Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije ter Ekonomsko šolo Celje. Po
igralnem sistemu so osvojili končno 2. mesto.

29. maj
Dijaki 2. letnika so si v Mestnem kinu Metropol ogledali francosko dramo Z dvignjeno glavo.

