MAREC
4.–6. marec
Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠCC so imeli intenzivne pevske vaje na Debelem
rtiču.

7. marec
Imeli smo konferenco, sledil je zadnji roditeljski sestanek v tem šolskem letu. Po njem so bile
še popoldanske govorilne ure.
*
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete.
10. marec
Žiga Ozebek (1. a) je na Rogli osvojil naslov državnega srednješolskega prvaka v deskanju na
snegu.

15. marec
V knjižnici ŠCC je bil literarni večer. Gost je bil literarni ustvarjalec, zgodovinar in svetovni
popotnik dr. Dragan Potočnik, ki nas je s svojimi popotnimi zgodbami in zgodovinskimi spoznanji
popeljal v mogočno preteklost in nam približal sedanjost islamske kulture. Z njim se je pogovarjal Ivan
Janez Domitrovič, predsednik Celjskega literarnega društva. Na prireditvi so sodelovali tudi dijaki
Gimnazije Lava.

16. marec
Dijaki 4. letnika so imeli sestanek, na katerem so spoznali izpitni red na maturi. Izpolnili so tudi
prijavo na maturo.
17. marec
Imeli smo zimski športni dan. Dijaki so lahko odšli v Planico na ogled smučarskih skokov,
lahko so smučali v Kranjski Gori ali pa so odšli na pohod do krajinskega parka Ribnik Vrbje.

*
Na šoli je potekalo tekmovanje Mednarodni matematični kenguru.

23. marec
Na Šolskem centru Celje spodbujamo nadarjene dijake in želimo razvijati nadarjenost na
različne načine. Pred tremi leti smo prvič organizirali festival VI Polis, na katerem smo tem
dijakom omogočili druženje z izjemnimi posamezniki z različnih področij. Tako je bilo tudi
letos.

20. marec
Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega Centra Celje, z zborovodkinjo Andrejo
Ocvirk in strokovnim sodelavcem Boštjanom Korošcem, so se udeležili 14. mednarodnega
tekmovanja Concorso Corale v Rivi del Garda, ki je trajalo od 20. 3.–24. 3. 2016. Na
tekmovanju so nastopili zbori iz 14 držav – Združenih držav Amerike, Italije, Švedske, Finske
Norveške, Nemčije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Estonije, Švice in Latvije.

V kategoriji G3 (Mixed Youth Choirs) je zbor našega centra osvojil srebrno priznanje. Pevci
so se udeležili še prijateljskega koncerta, ki je bil v Palazzo dei Congressi. Večino časa, ki so
ga preživeli v Rivi del Garda, so porabili za vajo ali prepevanje, kljub temu pa je ostalo še
dovolj časa za prijetno druženje, zabavo in krajše oglede znamenitosti okolice. Tako so si
ogledali prečudovito Verono, Malcesine in zadnji dan zaključili z obiskom nepozabnega
Gardalanda.

20. marec
Naši računalničarji so na srednješolskem tekmovanju v programiranju dosegli spet odlične
rezultate. Domen Antlej in Janko Knez sta se uvrstila med prvih dvajset. Najboljši pa je bil
ponovno Rok Krumpak, ki je v tretji, najtežji skupini zasedel peto mesto in dobil tretjo nagrado.

