OKTOBER
2. oktober
Potekal je sestanek za udeležence ekskurzije v Edinburgh.
3. oktober
Dijaki 3. b so imeli sistematski pregled v ZD Celje.
4. oktober
Potekalo je fotografiranje oddelkov.
*
Dijaki 3. b so imeli pregled zob v ZD Celje.
5. oktober
52 tekmovalcev je na šolskem tekmovanju v razvedrilni matematiki reševalo zabavne
matematične naloge. Najboljši so bili:

1. letnik
2. letnik
Leon Čepin, 1. e
Neža Četina, 2. d
Lenart Kužnik, 1. e
Anja Kunej, 2. a
Lev Podbregar, 1. a
Zala Petauer, 2. d
Lan Podpečan, 1. a

3. letnik

4. letnik

Matija Krumpak, 3. c

Janez Petauer, 4. f

Anej Jesenek, 3. b

Tim Pečnik, 4. a

Tadej Jeršič, 3. a

Aleksandra Keše, 4. a

Na državno tekmovanje so se uvrstili Leon Čepin, Neža Četina, Anja Kunej, Zala Petauer,
Matija Krumpak in Janez Petauer. Mentorica krožka je bila Lucijana Kračun Berc.
*
Zmagovalci tekmovanja Lego Masters 2017 in drugouvrščeni z državnega tekmovanja
RoboCupJunior Reševanje Črta 2017 Jernej Pevec, Janez Petauer in Gašper Lončar (4. f) so se
predstavili na prireditvi Slovenska gazela 2017, ki je potekala na našem centru. Poleg njih sta
svoje projekte (robote z Arduinom in Raspberry Pi) predstavila še Gašper Pistotnik (3. e) in
Domen Višnar (2. e).
*
Dijaki 3. b so imeli sistematski pregled v ZD Celje.
6. oktober
Dijaki 1. letnika gimnazije in tehniške gimnazije so imeli projektni dan Rastem s knjigo in pouk
po spremenjenem urniku. Ogledali so si Osrednjo knjižnico Celje, poleg tega so imeli na šoli
še knjižnično informacijska znanja (KIZ).
*

Dijaki 2. letnika Gimnazije Lava, ki se učijo nemščino kot 2. tuji jezik, so odšli na strokovno
ekskurzijo na Dunaj.

*
Dijaki 2. letnika, ki se učijo francoščino in španščino, so se preizkusili v pripravljanju
francoskih in španskih jedi. Delavnico smo izvedli na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje
ob pomoči nekaterih dijakov te šole.

9. oktober
Dijaki 1. b in 2. b so se udeležili Unesco delavnic s področja trajnostnega razvoja. Delavnici
sta na naši šoli izvedli članici Društva za Združene narode za Slovenijo. Dijaki so na delavnicah
spoznali Agendo 2030, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo
revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče
generacije.

10. oktober
Dijaki 3. e so imeli pregled zob v ZD Celje.
*
Dijaki 3. d so imeli sistematski pregled v ZD Celje.
11. oktober
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju fizike ČMRLJ. Na njem se je letos preizkusilo 39
dijakov prvega letnika. 13 dijakov je prejelo bronasto Stefanovo priznanje.

Dobitniki priznanj so: Lev Podbregar (1. a), Jakob Ban (1. a), Lenart Kužnik (1. e), Jaka Verk
(1. e), Patrik Šmid (1. e), Tomaž Dolar (1. e), Vitjan Lin Zupan (1. c), Irina Barašin (1. e),
Aljaž Krajnc (1. a), Klemen Lah (1. e), Katarina Zobec (1. b), Filip Gerdina (1. d), Alen
Drofenik (1. d), Matevž Krašek (1. e) in Luka Prepadnik (1. d).
Med njimi se je z odličnim rezultatom najbolje izkazal Lev Podbregar iz 1. a in se uvrstil na
prvo mesto. Mentorja sta bila Albin Pučnik in Vitomir Babič.
12. oktober
Dijaki 3. e so imeli sistematski pregled v ZD Celje.
*
Na ŠC Celje odvijal 8. mednarodni strokovni simpozij z naslovom Civilna družba in šolski
sistem. Otvoritev so s svojimi nastopi, izbranimi posebej za povabljene goste, obogatili naši
glasbeniki, ki vedno znova dokazujejo, da je lepo sodelovati med šolami: Neža Pogačar,

Tadej Jeršič, Luka Logar in Miha Gradišnik (GL), Sven Senica, Nace Pogačar (SŠKER) in
Neža Čuvan (SŠSDL).

*
Katarina Zobec, Antonela Pezić in Kaja Roš (vse 1. b) so se z mentorjem Markom
Moškotevcem udeležile mednarodnega Unescovega projekta Pletemo niti mreže, ki je obeležil
tudi 180. obletnico šolstva v Grižah.
17. oktober
Dijaki 3. d so imeli pregled zob v ZD Celje.

23. oktober
Pred odhodom na strokovno ekskurzijo v Francijo in Španijo je potekal sestanek, na katerem
so predstavniki potovalne agencije dijake seznanili z aktualnimi informacijami o ekskurziji.
*

V tednu pred počitnicami so bili odigrani področni turnirji v odbojki za dijakinje in dijake, na
katerih sta uspešno nastopali tudi naši ekipi.
Dekleta so premagala SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko, s porazom proti Srednji
zdravstveni šoli Celje v skupinskem delu pa so se uvrstila na končno 5. mesto na področnem
prvenstvu (9 ekip).
Fantje so premagali Gimnazijo Celje – Center in SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko, v
finalu pa izgubili s SŠ za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ter SŠ za gostinstvo in turizem
Celje. Tako so osvojili končno 3. mesto na prvenstvu (9 ekip) in se uvrstili na četrtfinalni turnir
državnega prvenstva.

Tekmovalci: Tilen Baš (4. e), Matic Rojnik (3. e), Leon Volk (3. e), Matija Kugovnič (3. e),
Gal Ibrišimovič (2. e), Martin Šoštarič (2. d) in Gregor Kalar (1. c).

Tekmovalke: Anja Tamše (4. c), Iza Kragl (4. c), Eva Tomažin (4. c), Zala Silovšek (4. d),
Ajda Uranjek (3. a), Lana Črnila (3. a), Zala Perlič (2. a) in Anja Skok (1. c).
24. oktober
Dijaki 1. letnika so odšli na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Ogledali so si razstavo Emona:
mesto v imperiju, nato so obiskali hišo znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika in na vodenem
ogledu Ljubljane spoznali, kakšen pečat je Plečnik pustil v naši prestolnici. Popoldne so se
dijaki odpeljali še v Iški vintgar, kjer so se sprehodili ob reki Iški in z geografskim delom
zaključili ekskurzijo.

*
Dijaki 2. e in 3. e so šli na strokovno ekskurzijo v Velenje. Obiskali so Gorenje, Inštitut za
ekološke raziskave ERICO in Muzej premogovništva Velenje.
*
Devet dijakov 2. b se je že septembra udeležilo srečanja, ki ga je pripravila Teozofska knjižnica
in bralnica Alme M. Karlin; s predavanjem in okroglo mizo so obeležili tudi svetovni dan miru,
mladi pa so bili povabljeni še k izdelavi projektne naloge o 17 ciljih trajnostnega razvoja.

*
Na Gimnaziji Lava smo pripravili naslednje delavnice za osnovnošolce:
•

PARFUMI – mentor Peter Juvančič, laborantka Beata Turnšek;

•

RAČUMERNIK – mentor Vitomir Babič, laborantka Mateja Strmšek;

•

LEGO ROBOTI – mentorja Karmen Kotnik, Tomislav Viher;

•

¡VIVA EL ESPAÑOL! – mentorica Sandra Đulabić;

•

DIVJA IN ZLATA DVAJSETA – mentorici Dragica Babič, Romana Grošelj.

Pod mentorstvom Srečka Jošta so dijaki obiskovalcem ob PP-projekciji in posnetih filmih
predstavili pestro dogajanje na letošnjem športnem taboru.
25. oktober
Dijaki, ki niso opravili vseh obveznosti OIV (športni dan), so manjkajoče aktivnosti nadoknadili
na Špici.

26. oktober
Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL.
*
Pri športni vzgoji so se udeležili projekta Študentski fitnes, ki sta ga organizirala Fitnes zveza
Slovenije in TOP FIT iz Celja. Udeležili so se predavanja o zdravi prehrani in vodene skupinske
vadbe priznanih inštruktorjev skupinske in fitnes vadbe Ule Toplak, Nataše Šuster in Iztoka
Kočevarja.

27. oktober
Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo v Francijo in Španijo.

