JUNIJ
4. junij
Dijaki so imeli sestanek pred izmenjavo v Nemčiji.
*
Imeli smo zadnje popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2017/18.
6. junij
Izšlo je šolsko literarno glasilo Naj ti povem. V njem so objavili svoje pesmi Matevž Zdolšek,
Matija Krumpak, Tjuša Elizabeth Sims, Tilen Padovnik, Teja Arzenšek, Aljaž Rodič, Lana
Kolar in Neja Krampl Mastnak.
7. junij
V Narodnem domu v Celju je potekala prireditev 40 let Mladinskega raziskovalnega dela v
Mestni občini Celje, na kateri so podelili priznanja najboljšim mladim raziskovalcem in
njihovim mentorjem iz celjskih osnovnih in srednjih šol. Nap prireditvi je nastopil tudi šolski
bend Eruption.

9. junij
Dijaki 2. b so se odpravili na drugi del mednarodne izmenjave v nemški Singen.
11. junij
Začel se je drugi del izmenjave s Češko.

14. junij
Potekalo je vračilo učbenikov za nezaključne letnike.
*
Začeli so se ustni izpiti iz mature.
15. junij
Ob zaključku pouka v tem šolskem letu smo ponovno nagradili najuspešnejše dijake
Gimnazije Lava. Vulkane in priznanja so prejeli za izjemne uspehe na državnih in
mednarodnih tekmovanjih, nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v interesnih
dejavnostih in izrazito dejavno delo v dijaški skupnosti.

Slavnostna prireditev je potekala v veliki dvorani Celjskega. V kulturnem programu, s
katerim smo počastili tudi prihajajoči dan državnosti, so nastopili glasbeniki Živa Knez, Neža
Pogačar, Pia Drofenik, Matevž Krašek, Tadej Jeršič, Lev Podbregar, Luka Drmič, Luka
Logar, Nace Pogačar in Miha Gradišnik. Program sta povezovala Tina Trupi in Jure Hladin.
Pri pripravi in izvedbi prireditve so sodelovali učitelji Metka Jagodič Pogačar, Andreja
Leskovar, Tomislav Viher in Simona Jereb.

*
V Festivalni dvorani v Ljubljani je potekala slavnostna podelitev plaket in priznanj ob
zaključku projekta Šola ambasadorka EP. Udeležili so se je tudi dijaki Gimnazije Lava z
mentorico Katarino Obreza. Naša šola je prejela plaketo z nazivom Šola ambasadorka
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18. junij
Potekale so intenzivne delavnice nemškega jezika za dijake, ki so se prijavili na Nemško
jezikovno diplomo 2019.
*
Dijaki 3. letnika, ki poglabljajo biologijo, so imeli terenske vaje v Škocjanskem zatoku.
*
Laura Levstik, Andraž Pevcin in Gašper Pistotnik, dijaki tretjega letnika tehniške gimnazije,
ter mentor Tomislav Viher so se udeležili svetovnega prvenstva v programiranju mobilnih
robotov Robocup Junior v Montrealu.

20. junij
Dijaki, ki niso opravili vseh obveznosti OIV (športni dan), so manjkajočo aktivnost
nadoknadili na Špici.
*
Imeli smo redovalno konferenco.
22. junij
Dijaki so dobili spričevala in obvestila o uspehu.
26. junij
Zaposleni smo imeli predavanje in izpit iz varstva pri delu.
29. junij
Začel se je spomladanski rok popravnih in predmetnih izpitov.

