NOVEMBER
6. november
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
11. november
Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je potekalo 32. državno tekmovanje v znanju logike.
Udeležili so se ga štirje dijaki Gimnazije Lava: Lev Podbregar (1. a), Zala Petauer (2. d), Matija
Krumpak (3. c) in Laura Jelen (4. b).
Lev Podbregar se je uvrstil na odlično 4. mesto in osvojil zlato priznanje. Zlato priznanje je
osvojila tudi Zala Petauer. Mentorica je bila Mihela Koštomaj.

13. november
Med 13. in 17. novembrom 2017 smo na Gimnaziji Lava organizirali šolsko tekmovanje v
računalniškem razmišljanju Bober. Udeležilo se ga je 158 tekmovalcev od 1. do 4. letnika.

Na državno tekmovanje se je uvrstil Lev Podbregar (1. a). Mentorja sta bila Karmen Kotnik in
Tomislav Viher.
16. november
Potekal je sestanek Dijaške skupnosti GL.
*
Dijaki 1. letnika so si okviru mednarodnega dneva strpnosti v Mestnem kinu Metropol ogledali
film Slava, ki je tragikomičen portret skorumpirane in človeškega dostojanstva oropane
Bolgarije.
18. november
OŠ Dobje pri Planini je gostil državno tekmovanje iz razvedrilne matematike za šole celjske
regije. Na tekmovanje so se uvrstili Leon Čepin (1. e), Neža Četina (2. d), Zala Petauer (2. d),
Matija Krumpak (3. c) in Janez Petauer (4. f).
Zala Petauer je dosegla zavidljiv rezultat: 8. mesto in zlato priznanje. Ostali štirje tekmovalci
so osvojili srebrno priznanje. Mentorica je bila Lucijana Kračun Berc.

V

*

Na OŠ Mozirje je potekalo 19. državno tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni. Udeležili
so se ga trije dijaki Gimnazije Lava: Lana Kolar (1. a), Jan Lazar (3. b) in Lejla Škobić (3. b).
Lana Kolar in Jan Lazar sta osvojila zlato priznanje, Lejla Škobić pa srebrno priznanje.
Mentorica je bila Helena Nardin.

22. november
Potekal je sestanek za dijake ambasadorje EU, saj se je Gimnazija Lava v tem šolskem letu
vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, katerega namen je dvig
zavedanja mladih o Evropi, Evropski uniji in o tem, kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa
takšna, kot si jo želimo.

24. november
Dijaki 2. e (tehniška gimnazija) so bili povabljeni na zaključno prireditev SIA 2017 v ABC
HUB v Ljubljano. Tam so dijaki najprej poslušali razgovor s strokovnjaki iz gospodarstva in
negospodarstva o startup podjetjih in korporacijah. Na koncu je 6 finalnih ekip predstavljalo
svoje podjetniške ideje, ki so morale temeljiti na poslu, podjetnosti, kvaliteti življenja in socialni
vključenosti.

Ocenjevalna komisija najbolje ocenila ekipo, ki je predstavila razvoj računalniške naprave,
imenovane Slepi asistent. Zmagovalci Boris Savkovič, Aljaž Vizjak, Matjaž Vuherer (vsi 2. e),
Tara Filčič (2. a) in Gašper Lončar (4. f) so dobili nagrado 500 evrov ter potovanje za enega
izmed članov v podjetniški inkubator na Dunaj.

*
Gimnazija Lava sodeluje v projektu Šola ambasadorka, v okviru katerega smo se udeležili
okrogle mize o večjezičnosti v Hiši Evrope v Ljubljani.

25. november
Dijaki Gimnazije Lava so odšli na ekskurzijo v Bratislavo.

28. november
Naši odlični glasbeniki in plesalka, vsi dijaki različnih šol ŠC Celje, so z izjemnim programom
navdušili nabito polno dvorano Narodnega doma Celje na svečani podelitvi diplomskih listin
diplomantom različnih smeri Višje strokovne šole ŠC Celje.
29. november
Na naši gimnaziji je potekala narodna izmenjava. Dijaki 2. b so gostili vrstnike z Gimnazije
Ptuj.

