Vulkani 2015
Ob zaključku pouka letos tretjič najboljše dijake Gimnazije Lava nagrajujemo z vulkani. Podeljujemo jih za
izjemne uspehe na tekmovanjih v znanju in v športu, za nadpovprečne ustvarjalne in poustvarjalne dosežke v
interesnih dejavnostih in za delo v dijaški skupnosti. Dijaki, ki so se merilom za nagrado vulkan zelo približali,
prejmejo priznanja.

Rok Krumpak (3. e) za
1. mesto, I. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju razvedrilne matematike,
1. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike in
lingvistike,
1. mesto, 1. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
informacijski in računalniški pismenosti Bober,
3. mesto, 2. nagrado in zlato priznanje na 10. tekmovanju ACM v
znanju računalništva, kjer je dosegel kar 94 % vseh možnih točk in
za zmagovalcem zaostal le za 4 %,
9. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju
astronomije,
10. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju
matematike.
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Ekipa dijakov Triple-J (Jernej Klarić, lanski 4. e, Janez Turnšek,
3. a, in Jan Časl, 3. e), ki je julija 2014 na svetovnem prvenstvu
v programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A v Braziliji
dosegla 10. mesto.

Ekipa dijakov Stari mački (Janez Petauer, Jernej Pevec, Gašper
Lončar, vsi 1. f, Matej Žaberl, SŠKER), ki je marca 2015 kot
zmagovalna ekipa osvojila prvi pokal Lego Masters za dijake,
maja pa je na državnem tekmovanju v programiranju robotov
RoboCupJunior Reševanje A osvojila 5. mesto.

Ekipa dijakov Megaboti (Žiga Volavšek, Žiga Volk, Luka Četina,
vsi 2. e), ki je marca 2015 na tekmovanju Lego Masters osvojila
4. mesto. Isti dijaki so na državnem tekmovanju v
programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A osvojili 13.
mesto.
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Ekipa dijakov Sky Lynx (Tilen Ravnak, Jaka Komplet, 2. e, Ingrid
Mirnik, 2. d), ki je maja 2015 na državnem tekmovanju v
programiranju robotov RoboCupJunior Reševanje A dosegla 4.
mesto.

Rožle Toš (3. e) za 1. mesto in zlato priznanje na državnem
tekmovanju v znanju angleškega jezika za 3. letnik.
Tekmovanje je potekalo marca v Ljubljani, pred tem pa je Rožle
na izbirnem regijskem tekmovanju med kar 428-imi udeleženci
dosegel 2. mesto.
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Kros ekipa dijakinj za uspeh na državnem ekipnem
tekmovanju. Ana Kranjc Zagrušovcem in Julijana Valek
sta v kategoriji »letnik 98 in mlajše« dosegli 3. mesto, v
skupnem seštevku pa so Ana Kranjc Zagrušovcem (1. d),
Julijana Valek (2. a), Urška Pušnik (3. a) in Anja
Lončarek (3. b) prav tako osvojile 3. mesto. Poleg
omenjenih dijakinj so bile v ekipi Sara Golčman (1. a),
Timeja Štraus (1. b) in Ingrid Mirnik (2. d).
Kros ekipa dijakov za uspeh na državnem ekipnem
tekmovanju. Domen Bajec (1. f), Žan Blagotinšek (2. b),
Aljaž Tuhtar (3. e) in Luka Privšek (4. d) so v skupnem
seštevku zasedli 3. mesto. Poleg njih so ekipo sestavljali
Mitja Lesičar (2. e), Tilen Ravnak (2. e), Matevž Mak (3.
d) in Urh Pfeifer (4. d).

Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje, v
katerem poje 21 gimnazijcev, za uspešne nastope na
tekmovanjih in drugih javno odmevnih prireditvah. V
decembru so pevci nastopili kot gostje na
tradicionalnem božičnem koncertu v Cankarjevem
domu, sledili so božično-novoletni koncert, območna
revija Pesemca in letni koncert Pesem povezuje. Na
mednarodnem tekmovanju v Španiji je zbor prejel zlato
priznanje in postal zmagovalec v kategoriji mladinskih
zborov.
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Rok Špoljar (4. b) za večletno 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.

Peter Kovačević (4. c) za štiriletno uspešno delovanje v Dijaški
skupnosti Gimnazije Lava. Zadnje leto se je kot njen predsednik
udeleževal sej Dijaške skupnosti Slovenije, predvsem pa je skrbel
za dejavne stike z oddelčnimi skupnostmi. Pod njegovim
vodstvom so se oddelčni predsedniki redno srečevali in se
pogovarjali o oddelčni problematiki ter drugih aktualnih zadevah.
V sodelovanju z njimi je organiziral prireditev Črno-beli ples v
Celjskem domu, pomagal je pri izvedbi božičnega šolskega
bazarja in se vsa štiri šolska leta trudil s svojimi idejami popestriti
dogajanje na Gimnaziji Lava.
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Vulkane in priznanja bo ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik podelila na zaključni prireditvi, s katero smo
16. junija počastili tudi bližajoči se dan državnosti. Na njej so nastopili naši mladi glasbeniki in plesalke,
pripravili pa so jo učitelji Tomislav Viher, Metka Jagodič Pogačar, Sava Malenšek Kučič, Darja Povše in Jana
Kvas (tudi kot koordinatorica).
Jana Kvas
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