MAREC
2. marec
Dijaki 3. e so imeli sistematski pregled.
4. marec
Dijaki 4. letnika so pisali predmaturitetni preizkus iz angleščine.
6. marec
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete.
*
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.

7. marec
Dijaki 4. letnika so pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine (1. izpitna pola).
8. marec
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju fizike. Na njem se je preizkusilo 17 dijakov 1. letnika.
5 dijakov je prejelo bronasto Stefanovo priznanje: Jaka Baš, Luka Volk, Domen Višnar, Lina
Kovač in Zala Petauer. Med njimi se je najbolje odrezal Jaka Baš (1. e), ki se je uvrstil na
prvo mesto. Mentorja sta bila Vitomir Babič in Albin Pučnik.
*
Dijaki 4. letnika so imeli sestanek, kjer so izvedeli vse o splošni maturi, izpitnem redu in
izpolnili prijavo.
9. marec
Dijaki 1. b so imeli projektni dan Hamlet.

12. marec
V Kranju je bilo odigrano 26. srednješolsko ekipno državno prvenstvo v šahu. Nastopilo je 14
ekip, ki so odigrale 9 krogov po švicarskem sistemu.

Ekipa Šolskega centra Celje, v kateri sta tekmovala tudi Janez Petauer (3. f) in Zala Petauer
(1. d), je osvojila odlično 5. mesto.
14. marec
Vsi dijaki 1. letnika so se udeležili predavanja o internetu, ki ga je vodil gospod Tilen
Dominko iz Zavoda Varni internet. Na konkretnih primerih je predstavil mnoge pasti
neprevidne uporabe spleta in družbenih omrežij.

15. marec
Potekal je sestanek pred odhodom na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko in v Belgijo.
16. marec
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju matematike. Izvedeno je bilo v dveh delih.
Prvega dela (Mednarodni matematični Kenguru) se je udeležilo 122 dijakov.
Bronasto priznanje je prejelo 10 dijakov iz 1. letnika, 11 dijakov iz 2. letnika, 11 dijakov iz 3.
letnika in 8 dijakov iz 4. letnika.
Prva tri mesta so osvojili:
1. letnik
1. Aljaž Klavžar, 1. a

2. letnik
1. Matija Krumpak, 2. c

2. Luka Volk, 1. e

2. Vane Povše, 2. c

3. Jaka Baš, 1. e
3. letnik

3. Aljaž Rodič, 2. c
4. letnik

1. Tim Pečnik, 3. a

1. Lana Kuzman, 4. d

2. Jernej Pevec, 3. f

2. Marko Randl, 4. a

3. Mitja Dergan, 3. e

3. David Žele, 4. e

Drugega dela (odbirni del) se je udeležilo 49 dijakov.
Mentorice so bile Sandra Cigula, Mateja Frangež Herman, Mihaela Koštomaj, Lucijana
Kračun Berc, Andreja Leskovar, Dragica Pavšek Guzej.
*
Na Rogli se je odvijalo srednješolsko državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na
snegu. Jakob Fonda je tekmoval v veleslalomu in dosegel 4. mesto. Žiga Ozebek je v
kategoriji kategoriziranih tekmovalcev znova postal državni prvak v deskanju.
17. marec
Dijaki Gimnazije Lava (kar 17 jih je letos sodelovalo v šestih ekipah) so se pridružili
vrstnikom z drugih slovenskih šol na tretjem turnirju Lego Masters za dijake, ki ga
organizirajo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Ekipa Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec in Gašper Lončar iz 3. f) je pokal po
enoletnem premoru vrnila na Gimnazijo Lava, kjer tisti (tudi njihov) izpred dveh let že krasi
računalniško učilnico. Uspeh sta s tretjim mestom dopolnila dijaka 4. e (Žiga Volavšek in
Luka Četina), ki sta sestavljala ekipo z imenom Megabota.
V zelo izenačenem finalnem boju (na tri dobljene tekme) med ekipama Stari mački (GL) in
Kakao (SŠ KER) je bil robot Starih mačkov za malenkost natančnejši in Janez, Jernej ter
Gašper so ponovno postali zmagovalci med dijaškimi ekipami.
Mentorja sta bila Karmen Kotnik in Tomislav Viher.

18. marec
Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je potekalo državno tekmovanje v znanju biologije.
Udeležili so se ga tudi trije dijaki Gimnazije Lava. Janez Leskovšek (2. a) in Marko Gačnik
(4. a) sta osvojila zlato priznanje, Vid But (3. d) pa srebrno priznanje. Mentorici sta bili
Helena Nardin in Marija Kresnik.

*
Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo na Nizozemsko in v Belgijo.

20. marec
Na mednarodni dan frankofonije je v Celjskem domu potekal 19. Frankofonski dan. Prireditev
je bila zaključek razvojno-raziskovalnega projekta francoščina na različnih kontinentih. Med
sodelujočimi je bila tudi Gimnazija Lava. Dijakinje 3. letnika so od decembra naprej pri
pouku spoznavale Senegal, državo, o kateri pred tem niso vedele skoraj nič. Obiskala nas je
tudi gospa Tanja Prodan, Slovenka, ki z družino živi v Senegalu. Povedala nam je več o
življenju v tej afriški državi, predstavila je tudi zanimivosti, ki jih preko spleta in v knjigah ne
bi mogli najti. Iz vsega tega je nastala kratka igra z naslovom Učna ura, ki na humoren in
izviren način govori o Senegalu. Na odru so nastopile Sara Pečovnik, Neža Lesjak, Diana
Jernej (3. c) in Tjuša Sims (3. b). Špela Vasle, Anja Tamše in Anja Šketa (3. c) so na stojnici
obiskovalcem ponudile doma narejeno senegalsko sladico iz čokolade in arašidov ter mangov
sok. Dijaki 1. b so pod vodstvom profesorice Darje Povše izdelali senegalsko
zastavo, simbole te države pa so naslikali na dežnik, ključni rekvizit na odru.

21. marec
V knjižnici ŠCC je bil literarni večer s slovenskim pesnikom, pisateljem, dramatikom in
scenaristom Ferijem Lainščkom. Pogovor z njim je pripravila in vodila dr. Breda Marušič.
Pogovor so harmonično dopolnjevale glasbene točke. Dijaki z vseh šol Šolskega centra Celje
so z vrhunsko izvedbo Lainščkovih uglasbenih pesmi navdušili poslušalce, tudi našega gosta.
Nastopili so Anja Užmah, Gašper Rataj, Nace Pogačar, Jure Jordan Kozjak, Miha Gradišnik,
Klemen Roc, Matej Gobec, Luka Krušič, Marko Randl in Žiga Gačnik. Njihova mentorica je
bila Metka Jagodič Pogačar.

23. marec
Potekal je zimski športni dan za dijake 1., 2. in 3. letnika.
25. marec
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je potekalo 12. tekmovanje ACM v
znanju računalništva. Udeležilo se ga je tudi pet dijakov Gimnazije Lava: Andraž Pevcin (2.
e), Luka Četina, Tilen Ravnak, Jon Selič in David Žele (vsi 4. e).
Vsi so naloge reševali zelo dobro. Najbolje sta se odrezala David (75 %) in Andraž (74 %), ki
sta se uvrstila na 18. in 22. mesto med 114 tekmovalci v prvi skupini. Za svoj dosežek bosta
prejela srebrno priznanje. Mentorica je bila Karmen Kotnik.

27. marec
Potekal je sestanek pred odhodom na Irsko.
31. marec
Dijaki Gimnazije Lava so se odpravili na ekskurzijo na Irsko.

