VULKANI 2019

PREJEMNIKI VULKANOV

1. Nejc Funtek (2. e) za tekmovalne dosežke na področju geografije, kemije, raziskovalnega
dela in slovenščine. Na državnem tekmovanju v znanju geografije je zasedel 1. mesto in
osvojil zlato priznanje. Kot državni prvak je bil povabljen na 5. Balkansko geografsko
olimpijado, ki bo potekala od 23. do 28. junija v Beogradu. Nejc se je uspešno preizkusil tudi
na državnem tekmovanju v znanju kemije. S Klemnom Lahom je naredil raziskovalno nalogo s
področja etnologije. Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Celju je naloga dosegla 94
% in bila uvrščena v 1. skupino. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev pa je dosegla
srebrno priznanje in absolutno 4. mesto. Ob tem je Nejc dosegel še srebrno Cankarjevo
priznanje na področnem tekmovanju v znanju slovenščine ter bil med najboljšimi na šolskem
tekmovanju v znanju angleščine in na bralnem tekmovanju iz nemščine Pfiffikus.
2. Lev Podbregar (2. a) za tekmovalne dosežke na področju matematike, logike in fizike. Na
državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegovo priznanje je dosegel 2.
mesto (2. nagrada in zlato priznanje), zlato priznanje je osvojil tudi na državnem tekmovanju
v logiki. Poleg teh dosežkov se je Lev odlikoval še na tekmovanjih v znanju fizike. Sodeloval je
tudi pri nastopih šolskega benda Eruption oziroma v nekaterih komornih zasedbah z Mojstri
glasbenega ustvarjanja ŠC Celje.
3. Jaka Baš (3. e) za tekmovalne dosežke na področju fizike in raziskovalnega dela. Na
državnem tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanovo priznanje je Jaka v svoji
kategoriji zasedel 1. mesto ter osvojil 1. nagrado in zlato priznanje. Z Matjažem Vuhererjem
je naredil raziskovalno nalogo s področja zgodovine, ki je na regijskem srečanju mladih
raziskovalcev v Celju dosegla 85 % in bila uvrščena v 2. skupino. Na državnem srečanju
mladih raziskovalcev pa je dosegla zlato priznanje in absolutno 2. mesto.
4. Matjaž Vuherer (3. e) za tekmovalne dosežke na področju robotike in raziskovalnega dela.
Na državnem tekmovanju iz RoboCup Junior je s skupaj z Domnom Višnarjem dosegel 3.
mesto. Z Jako Bašem je naredil raziskovalno nalogo s področja zgodovine, ki je na regijskem
srečanju mladih raziskovalcev v Celju dosegla 85 % in bila uvrščena v 2. skupino. Na
državnem srečanju mladih raziskovalcev pa je dosegla zlato priznanje in absolutno 2. mesto.
5. Maruša Žučko (3. a) za doseženo 1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju španščine. Poleg tega je dosegla 1. mesto še na angleškem bralnem tekmovanju
Centra Oxford »Bookworms« in zlato priznanje na španskem bralnem tekmovanju »EPI
Lectura«. Maruša je izjemno motivirana dijakinja, ki poleg svojega brezhibnega šolskega
uspeha deluje spodbudno tudi na svoje sošolce. Z veseljem sodeluje pri promocijskih
dejavnostih šole. Obenem je tudi zelo uspešna članica karate kluba.
6. Andraž Pevcin, Matic Pesjak (4. e) in Tadej Jeršič (4. a) za 1. mesto na državnem
tekmovanju Lego Masters 2019.

7. Domen Višnar, Matjaž Vuherer (3. e) za 3. mesto na državnem tekmovanju
RoboCupJunior Reševanje Črta.

8. Pia Dolar (2. b) za 2. mesto v deskanju za nekategorizirane tekmovalce na državnem
prvenstvu srednjih šol v smučanju in deskanju.
9. Neža Pogačar (2. a) za vrhunske glasbene uspehe in izjemne glasbene nastope. Na 8.
mednarodnem tekmovanju pianistov Ivan Rijavec v Rogaški Slatini je v kategoriji »napredni
pianisti« dosegla drugo nagrado ter tretje mesto. Na državnem tekmovanju TEMSIG 2019 je
v kategoriji solo klavir osvojila srebrno plaketo. Na 1. mednarodnem tekmovanju IMMCC iz
solfeggia je tekmovala v disciplini glasbena teorija – kategorija VI b (dijaki tretjega in četrtega
letnika umetniške gimnazije) in prejela zlato plaketo ter drugo nagrado (za 2. mesto). Kot
izjemna vokalistka in pianistka zabavne glasbe je sodelovala s šolskim bendom Eruption in
šolskim bendom SŠ KER ter z mnogimi drugimi priložnostnimi zasedbami Mojstrov
glasbenega ustvarjanja ŠC Celje. Poleg tega je na področnem tekmovanju v znanju
slovenščine osvojila srebrno Cankarjevo priznanje.
10. Matija Krumpak (4. c) za štiriletno kakovostno in plodno literarno ustvarjanje. Njegove
miselno bogate in slogovno izbrušene pesmi so izhajale v šolskem literarnem glasilu Naj ti
povem ter bogatile kulturno-umetniški utrip Gimnazije Lava. Matija je dosegel tudi zlato
priznanje na državnem tekmovanju v razvedrilni matematiki.
11. Tina Trupi (4. b) za štiriletno sodelovanje v različnih poustvarjalnih dejavnostih z
gledališkega področja. Na številnih prireditvah je recitirala, igrala in prepevala, odlično pa se
je znašla tudi v vlogi voditeljice oziroma povezovalke prireditev (maturantski ples, Kabaret
17).
12. Gaja Hribernik (4. a) za štiriletno sodelovanje v različnih poustvarjalnih dejavnostih z
gledališkega področja. Najraje je interpretirala lirske pesmi, izvrstno pa je odigrala tudi
manjše vloge v gledaliških predstavah (Kabaret 17, Prva čaša erotike).
13. Jure Hladin (4. e) za štiriletno sodelovanje v različnih poustvarjalnih dejavnostih z
gledališkega področja. Posebej se je izkazal v interpretiranju Cankarjevih besedil (Prva čaša
erotike, Moje življenje – »enajsta šola«) in kot voditelj šolskih kulturnih prireditev
(maturantski ples, informativni dan).
14. Tadej Jeršič (4. a) za štiriletno delo na glasbenem področju. Vseskozi je sodeloval z
Mojstri glasbenega ustvarjanja ŠC Celje, igral v številnih komornih zasedbah, ki smo jih
priložnostno sestavljali za potrebe nastopanja na GL, na celotnem ŠC Celje in za izven. Štiri
leta je bil pomemben član šolskega benda Eruption. Tadej je izvrsten bas kitarist, mnogokrat
pa je rad zaigral tudi na bas ukulele.
15. Živa Knez (4. b) za štiriletno delo na kulturno-umetniškem področju. Kot članica šolskega
benda Eruption je vseskozi zelo napredovala. Sodelovala je v različnih priložnostnih zasedbah
z Mojstri glasbenega ustvarjanja ŠC Celje, z bendom Eruption in šolskim bendom SŠ KER ter s
pevskim zborom ŠC Celje.

16. Aljaž Rodič (4. c) za štiriletno zgledno vodenje oddelčne skupnosti, za odličen učni uspeh
ves čas šolanja, za literarno in širše kulturno delovanje ter za vrhunske dosežke na državnih
in mednarodnih plesnih tekmovanjih. Kot predsednik oddelčne skupnosti je deloval
spodbudno in povezovalno, sošolcem je bil zgled tudi s tem, da je kljub mnogim zunajšolskim
dejavnostim resno in odgovorno izpolnjeval šolske obveznosti. S svojimi vrhunskimi
tekmovalnimi dosežki in s kulturno dejavnostjo je prispeval pomemben delež k promociji
Gimnazije Lava.
PREJEMNIKI NEMŠKIH JEZIKOVNIH DIPLOM II (DSD II)

1. Jakob Čater (Ekonomska šola Celje)
2. Sebastjan Šmid (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)
3. Tjaša Jožič, 4. a (Gimnazija Lava)
4. Janez Leskošek, 4. a (Gimnazija Lava)
5. Tina Lamešič, 4. c (Gimnazija Lava)
6. Eva Prešiček, 4. a (Gimnazija Lava)
7. Katja Rupel, 4. c (Gimnazija Lava)

