SEPTEMBER
4. september
Dijaki so dobili učbenike iz učbeniškega sklada.
6. september
Imeli smo roditeljski sestanek.
13. september
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine, ki se ga je udeležilo 27 dijakov 3. letnika.
Dijaki, ki so se na tekmovanju najbolje odrezali in so se uvrstili na regijsko tekmovanje, so:
1. mesto: Žiga Zupanič, 3. e;
2. mesto: Katja Rupel, 3. c;
3. mesto: Matija Krumpak, 3. c in Anej Jesenek, 3. b;
5. mesto: Tajda Pučić, 3. c;
6. mesto: Nejc Drofelnik, 3. c;
7. mesto: Tilen Kolšek, 3. a;
8. mesto Tjaša Jožič, 3. a.
15. september
Kandidati so se seznanili z uspehom pri splošni maturi v jesenskem roku in prejeli spričevala.
18. september
Naši dijaki so se predstavili na mednarodnem srečanju koordinatorjev programa Ekošola, ki je
potekalo v Thermani Laško. V Laškem so nastopili: Neža Pogačar (Gimnazija Lava), Jure
Jordan Kozjak in Vid Palčnik (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije) ter Nace
Pogačar (Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo). Mentorica »Mojstrov
glasbenega ustvarjanja na ŠC Celje« je profesorica glasbe Metka Jagodič Pogačar.

19. september
Potekal je sestanek za maturantski ples.
20. september
Na ŠCC je bila prireditev, posvečena letošnjim zlatim maturantom.

*
Dijaki 2. b so odšli na narodno izmenjavo z dijaki Gimnazije Ptuj.

*
Na Gimnaziji Lava smo v sodelovanju z Zavodom VOZIM in Društvom paraplegikov JZ
Štajerske za dijake 3. letnika organizirali preventivno predavanje z naslovom ŠE VEDNO
VOZIM – VENDAR NE HODIM.

*
Začelo se je poglabljanje nemščine za dijake 2. letnika.
*
Imeli smo konferenco.
21. december
Dijaki 3. a so imeli pregled zob.
*
Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL.
23. september
Začele so se priprave na izpit DSD II.
25. september

V okviru nagradnega natečaja likovnih del mladih, ki ga je v prejšnjem šolskem letu na temo
osvajanje vesolja razpisala Slovenska znanstvena fundacija, je naša dijakinja Tara Filčič dobila
prvo nagrado za svoje likovno delo v kategoriji srednješolcev. Nagrado so ji na Biotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru otvoritvene slovesnosti 23. slovenskega festivala
znanosti, ki poteka pod naslovom V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti.
*
V tednu od 25. 9. do 29. 9. 2017 so dijaki evropskega razreda Gimnazije Lava gostili nemške
vrstnike iz Singna.

27. december
Potekal je uvodni sestanek za dijake, ki jih zanima delo z roboti.
28. december
Potekalo je 32. tekmovanje v znanju logike. Udeležilo se ga je 67 dijakov. Na državno
tekmovanje so se v skladu s pravilnikom uvrstili prvouvrščeni v svoji tekmovalni skupini.
1. letnik: Lev Podbregar (1. a)
2. letnik: Zala Petauer (2. d)
3. letnik: Matija Krumpak (3. c)
4. letnik: Laura Jelen (4. b)

*
V Zrkovcih pri Mariboru je potekal polfinalni turnir v odbojki na mivki. Dekleta so na zelo
izenačenem turnirju, ki je trajal 5 ur, osvojila odlično 2. mesto, fantje pa 4. mesto. Na turnirju
so sodelovale najboljše področne ekipe iz Celja, Maribora, Velenja, Raven in Pomurja.

*
Eva Grudnik je v preteklem šolskem letu sodelovala na literarnem natečaju, ki sta ga
organizirali Gimnazija Ledina iz Ljubljane in Mladinska knjiga. Na natečaj je prispelo
enaindvajset besedil z devetih slovenskih gimnazij. Kot najboljše je bilo ocenjeno besedilo Eve
Grudnik – lanskoletne četrtošolke, ki je letos postala študentka farmacije.

29. september
Dijaki, ki se pripravljajo na maturo iz geografije, so se odpravili na ekskurzijo v slovensko Istro.
Terensko delo so izvedli s pomočjo profesorjev oddelka za geografijo na Fakulteti za
humanistične študije v Kopru.

*
Imeli smo športni dan. Dijaki 1. letnika so imeli orientacijski pohod po Celju, dijaki 2. letnika
so se povzpeli na Celjsko kočo, dijaki 3. in 4. letnika pa so izvedli tek podnebne solidarnosti.
*
Na Celjskem gradu je potekala prireditev Vulkanijada – sprejem prvošolcev med dijake GL.

Prireditev so pripravili dijaki 2. a z razredničarko Simono Jereb, mentorica glasbenikov je bila
Metka Jagodič Pogačar.

