DECEMBER
1. december
Dijaki 1. b so tudi letos opozorili na bolezen modernega sveta; izdelali so plakat in rdeče
pentlje, ki so jih delili dijakom in profesorjem.

4. december
Imeli smo konferenco, nato roditeljski sestanek in govorilne ure. Na hodnikih je potekal
dobrodelni božični bazar, na katerem smo ponudili božično-novoletne izdelke, ki so jih naredili
dijaki in profesorji Gimnazije Lava. Dijaška skupnost GL pa je obiskala otroške oddelke SB
Celje in otroke razveselila z igračami in knjigami.

*
Na Gimnaziji Lava smo se odzvali prošnji Amnesty International Slovenija, da spodbudimo
dijake k pisanju apelov. Letos so sodelovali dijaki 2. b, 3. a, 3. b in 4. b. Mentorica je bila Polona
Zalokar.

6. december
Dijaki 2. letnika tehniške gimnazije so letošnjo jesen v Inkubatorju savinjske regije obiskovali
zanimiva predavanja ter delavnice, ki so jih vodili strokovnjaki iz gospodarstva, o podjetniških
idejah, prototipiranju, pitchingu, skratka o tem, kako priti od podjetniške ideje do končnega
produkta. V Barbarini dvorani Knežjega dvorca v Celju potekala zaključna prireditev, kjer so
nekatere ekipe predstavile svoje ideje in zamisli. Tričlanska komisija je temeljito izprašala
sodelujoče dijake ter razglasila najboljše tri ekipe, ki so prejele brezplačno uporabo prostorov
in infrastrukture Inkubatorja savinjske regije v Celju.
1. mesto je osvojila ekipa z idejo SelfSound, ki so jo sestavljali Matic Absec, Filip Ratkajec,
Jaka Kedačič in Patrik Praprotnik (vsi GL-2. e).

2. mesto je osvojila ekipa SpineLabs, ki so jo sestavljali Tomaž Rejc Zagožen, Žan Vengust,
Luka Komplet (vsi dijaki Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije) ter Jaka Baš (2.
e-GL).

3. mesto je osvojila ekipa Slepi asistent v sestavi Boris Savkovič, Aljaž Vizjak, Matjaž Vuherer,
Tim Lenarčič (GL-2. e), Tara Filčič (GL-2. a) in Gašper Lončar (GL-4. f).
7. december
Košarkarska ekipa dijakov naše šole je v predtekmovalni skupini področnega prvenstva
premagala Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje s 45:29 in Srednjo tehniško
in poklicno šolo Trbovlje s 37:29.

*
Pod organizacijskim vodstvom DMFA Slovenije je bilo na Gimnaziji Lava izvedeno šolsko
tekmovanje v znanju astronomije za srednješolce.
Naši letošnji »bronasti astronomi« so: Zala Petauer (2. d), Lev Podbregar (1. a), Matija
Krumpak (3. c) in Tadej Vengust (4. a). Njihova mentorja sta bila Albin Pučnik in Vitomir
Babič.

10. december
V okviru prazničnih dogodkov v decembrskem času, ki se odvijajo v avli baročnega Dvorca
Novo Celje, so na povabilo ZKŠT Žalec nastopili dijaki ŠC Celje.

Mentorica je bila Metka Jagodič Pogačar.
*
Izobraževanje, zabavo in razvedrilo so si na večeru matematike na V. gimnaziji v Zagrebu
prislužili dijaki 4. c, ki so jeseni sami postavili sobo pobega na Gimnaziji Lava. Svoje znanje
in iznajdljivost so uporabili v zabavni v sobi pobega, ki poteka po zagrebških ulicah: Unlock
Zagreb. Mentorica je bila Lucijana Kračun Berc.

12. december
Na Gimnaziji Lava je v letošnjem letu opravljalo nemško jezikovno diplomo prvih sedem
dijakov – tokrat še pod okriljem Ekonomske šole Celje, saj je naša šola še v zaključni fazi
pridobivanja soglasja nemškega ministrstva za izobraževanje v tujini za izvajanje izpita pri nas.
Izpit je uspešno opravilo vseh sedem dijakov, šest na stopnji C1 in ena dijakinja na stopnji B2
po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.
Intenzivne priprave na izpit so potekale po pouku in izven pouka od maja 2017 do novembra
2018; izvajali so jih dr. Reinhard Zühlke, Tatjana Ivšek, mag. Polonca Zalokar in Mojca Poharc.

*
Na Gimnaziji Lava je potekalo šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Udeležilo se ga je 17 dijakov.
Bronasto priznanje so prejele:
– Eva Kodrin, 2. b (mentorica Katarina Petač)
– Maruša Žučko, 2. a (mentorica Simona Jereb)
– Brina Prah, 2. b (mentorica Katarina Petač)
– Neža Četina, 2. d (mentorica Breda Marušič)
– Azra Sinanović, 2. d (mentorica Breda Marušič)

– Mirjam Končan, 4. d (mentorica Katarina Petač)
Na področno tekmovanje so se uvrstile Eva Kodrin, Maruša Žučko, Brina Prah in Mirjam
Končan.
13. december
Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠCC so do zadnjega kotička napolnili Celjski
dom. Na božično-novoletnem koncertu S pesmijo v praznične dni so pod vodstvom Andreje
Ocvirk in ob strokovni pomoči Boštjana Korošca predstavili izviren in zabaven božični
program.

14. december
Vrstni red po odigranem finalnem turnirju področnega tekmovanja v košarki:
1. SŠKER
2. Gimnazija Lava
3. ŠC Rogaška Slatina
4. SŠSMM

Ekipi SŠKER in Gimnazije Lava sta se uvrstili v četrtfinalni del državnega srednješolskega
tekmovanja. Mentor je bil Srečko Jošt.

14. december
Dijaki 1. in 2. letnika Gimnazije Lava so si v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali
predstavo Pesmi živih mrtvecev.

15. december
Na šoli smo gostili evropskega poslanca Franca Bogoviča.

*
ŠCC so obiskali upokojenci, nekdanji profesorji in ostali zaposleni na ŠCC. Tudi tokrat smo
jim pripravili glasbeni sprejem in v njih vzbudili vsaj malo nostalgije po časih, ko so se še sami
sprehajali med dijaki po polnih hodnikih ŠC Celje. V zbornici centra so jim peli in igrali Živa
Knez, Luka Logar in Miha Gradišnik (GL), Nace Pogačar in Sven Senica (SŠKER) ter Oskar
Šonc (SŠSMM). Mentorica je bila Metka Jagodič Pogačar.

18. december
Člani gledališke skupine Gimnazije Lava so za otroke zaposlenih na Šolskem centru Celje
uprizorili gledališko predstavo Le kje si, mami?
V igri avtorice Marije Petrovec so nastopili Maša Volavšek, Rok Majcenović, Živa Kumperger,
Laura Špiljar, Katarina Zobec in Valerija Gojznikar. S predstavo bodo dijaki gostovali tudi po
Celju in okolici, takrat pa bodo igro odigrali še Tinkara Čerček, Nejka Tlakar, Larisa Ortl, Kaja
Roš, Patricija Bukovec, Žiga Podkrižnik in Katja Rupel.
Za ton in luč na predstavah skrbi Davor Sušnik, Špela Rojc pa je šepetalka. Mentorica
gledališke skupine Katarina Petač je prevzela tudi vlogo režiserke, pravljico pa je glasbeno
opremila Metka Jagodič Pogačar. Pod njenim mentorstvom so dijaki Gimnazije Lava in Srednje
šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (Neža Pogačar, Sven Senica, Domen Romih,
Luka Krušič, Matevž Lesjak) ob sodelovanju Naceta Pogačarja in Dejana Ramovša pripravili
posnetke pesmi, ki so nepogrešljiv del pravljice. Rekvizite in sceno so izdelali učitelja Janez
Kričej in Marjeta Petriček ter dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, kostumi
pa so nastali na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko pod mentorstvom Mateje Logar.

21. december
V Celjskem domu smo se z rock koncertom poslovili od koledarskega leta.

