JANUAR
4. januar
V okviru Zdrave šole smo se na Gimnaziji Lava tudi v letošnjem šolskem letu povezali z
izvajalci vzgoje za zdravje v Zdravstvenem domu Celje, ki so v prvi polovici januarja
pripravili delavnice z naslovom Tehnike sproščanja za dijake 4. letnika.
8. januar
Imeli smo konferenco in popoldanske govorilne ure.
9. januar
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika za 2. in 3. letnik.
16. januar
Imeli smo redovalno konferenco.
*
Potekalo je tekmovanje v znanju geografije.
*
Dijaki 4. letnika so imeli priprave za petje maturantske himne pri profesorici Metki Jagodič
Pogačar.
17. januar
Začel se je Maraton znanosti 2018. Našo šolo je obiskalo nekaj predavateljev, ki so predstavili
svoje delo: Simona Šramek Zatler (specialistka patologije in sodne medicine, vodja celjske
patologije in izvedenka sodne medicine), predstavniki Direktorata za prevajanje Evropskega
parlamenta, Jure Krajšek (arheolog in kustos iz Pokrajinskega muzeja Celje), Luka Gubo
(finančni analitik), Daša Kovačič Beković (specialistka plastične, rekonstruktivne in estetske
kirurgije) in Sebastjan Štucl (strokovnjak za varnost pri IBM).

18. januar
Dijaki 1. e so imeli sistematski pregled dijakov na Šolskem dispanzerju ZD Celje.
19. januar
Izvedli smo šolsko tekmovanje v znanju računalništva, ki je namenjeno izboru za nastop na
državnem tekmovanju oz. dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi ter bi se radi
pomerili v reševanju nalog s tega področja.
22. in 23. januar
Dijaki 3. letnika so v okviru OIV (spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in Evropski uniji
ter vzgoja za mir in nenasilje) poslušali predavanje o politični participaciji mladih, migracijah
in radikalizaciji. V sklopu nagrajenega evropskega projekta »trACES« so ga izvedli
predstavniki Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani), med katerimi je tudi naš
nekdanji dijak Miha Zimšek.
24. januar
Potekale so predstavitve treh turističnih agencij za dijake 3. letnika, ki so si za destinacijo
maturantske ekskurzije izbrali Črno goro.
*

Na OŠ Zreče je potekalo področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Udeležile so se ga
Maruša Žučko (2. a), Eva Kodrin (2. b), Brina Prah (2. b) in Mirjam Končan (4. d). Srebrno
Cankarjevo priznanje sta osvojili Mirjam Končan in Eva Kodrin. Njuna mentorica je bila
profesorica Katarina Petač.
25. januar
Potekalo je šolsko tekmovanje Proteus.
*
Dijaki 1. a so imeli pregled zob.
27. januar
Letošnja generacija maturantov je imela maturantski ples.
31. januar
Potekalo je šolsko tekmovanje v znanju zgodovine.
*
Potekalo je tekmovanje iz angleščine za dijake 1. in 2. letnika.

