Vulkani 2016
Ob zaključku pouka tudi letos 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 ter za delo v dijaški skupnosti. Dijaki, ki so se merilom za nagrado vulkan zelo približali,
prejmejo priznanja.

Rok Krumpak (4. e) za
1. mesto, 1. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
računalniškem razmišljanju Bober;
5. mesto, 3. nagrado in srebrno priznanje na 11. tekmovanju ACM v
znanju računalništva (s tem rezultatom se je uvrstil tudi v slovensko
ekipo, ki se bo udeležila mednarodnega tekmovanja CEOI − The
Central European Olympiad in Informatics − 2016, ki bo letos julija v
Romuniji);
2. mesto, 2. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju razvedrilne matematike;
3. mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju logike;
5. mesto, 3. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju v
znanju matematike;
10. mesto in srebrno Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju
v znanju fizike;
22. mesto in srebrno Dominkovo priznanje na državnem tekmovanju v znanju astronomije.

Janez Turnšek (4. a) za 5. mesto, II. nagrado in zlato Stefanovo
priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike ter za izjemno
delovanje na kulturno-umetniškem področju. Janez je vsa leta šolanja
pel v Mešanem mladinskem pevskem zboru Šolskega centra Celje in
kar nekajkrat nastopil kot solist ali v komornih zasedbah. S svojim
petjem je vedno znova navdušil poslušalce. Izjemno se je izkazal tudi
v konstruiranju in programiranju robotov.

Miha Berk Bevc (1. e) za 4. mesto na državnem tekmovanju v znanju
kemije in zlato Preglovo plaketo. Miha je dosegel kar 98 % vseh
možnih točk in s tem rezultatom premagal vse prvošolce celjskih
gimnazij.

Matija Krumpak (1. c) za 1. mesto, 1. nagrado in zlato priznanje na
državnem tekmovanju v računalniškem razmišljanju Bober.

Alja Kolenc (4. d) za 5. mesto in srebrno priznanje na državnem
tekmovanju v računalniškem razmišljanju Bober.

Ekipa dijakov MindGears (Janez Turnšek, 4. a, Jan
Časl in Rok Krumpak, 4. e), ki se je že tretjič udeležila
svetovnega prvenstva in v končni razvrstitvi zasedla
13. mesto, prejela pa je tudi nagrado Best Hardware
Design, s katero tehnični komite tekmovanja vsako
leto nagradi oblikovno in tehnično najbolj
dovršenega robota v posamezni kategoriji. Gradnjo
in delovanje robota, s katerim so se udeležili
tekmovanja na Kitajskem, so letos ti dijaki opisali tudi
v raziskovalni nalogi, za katero so na natečaju Mladi
za Celje dobili 100 točk in se uvrstili v prvo skupino;
zanjo so na 50. Srečanju mladih raziskovalcev
Slovenije dobili srebrno priznanje. Na državnem
tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji Reševanje
Črta so osvojili odlično 4. mesto.

Ekipa dijakov Pod mizo (Andraž Pevcin, 1. e, Nejc
Debenak in Nejc Rihter, SŠ KER), ki je maja 2016 na
državnem tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji
Reševanje Črta zasedla 2. mesto.

Ekipa dijakov Lego Duplo (Tilen Ravnak in Žiga Volk,
3. e), ki je maja 2016 na državnem tekmovanju
RoboCupJunior v kategoriji Reševanje Črta zasedla 3.
mesto, na turnirju Lego Masters pa 5. mesto.

Ekipa dijakov Stari mački (Janez Petauer, Jernej
Pevec in Gašper Lončar, 2. f), ki je maja 2016 na
državnem tekmovanju RoboCupJunior v kategoriji
Reševanje Črta zasedla 5. mesto in na turnirju Lego
Masters 8. mesto.

Urška Pušnik (4. a) za številne športne uspehe na državnih
tekmovanjih, na katerih je zasedala najvišja mesta. V štirih letih
izobraževanja na naši šoli je nizala odlične uvrstitve, poleg klubskih
uspehov pa je bila vedno pripravljena nastopiti v dresu Gimnazije
Lava na šolskih športnih tekmovanjih. Tudi pri tem je dosegla izjemne
rezultate tako posamično (letos 2. mesto na državnem krosu in
Ljubljanskem maratonu) kot ekipno (na atletskih tekmovanjih in
krosih).

Vita Vlašič (4. b) za štiriletno uspešno udejstvovanje na področju
plesa. Kot članica plesne šole Urška je bila zelo uspešna na državnih
tekmovanjih. S soplesalko Tamaro Tavčar sta bili leta 2012 državni
prvakinji, večkrat podprvakinji v kategoriji disco dance – duo,
mnogokrat pa sta se uspešno predstavili tudi zunaj meja Slovenije. S
skupino je bila Vita vedno pripravljena nastopiti na šolskih športnih
tekmovanjih, dnevih odprtih vrat, informativnih dnevih, pa tudi na
prireditvah izven šole (Evropska vas, Zlati maturant …). Odgovorno je
prevzemala vlogo vodje skupine, pripravljala koreografije in
organizirala treninge. Nastopala je tudi kot solistka ali v duetu s
klubsko soplesalko.

Ana Simončič (4. a) za raznovrstno in vztrajno udejstvovanje na
šolskih športnih tekmovanjih v rokometu, nogometu, atletiki ter
lokostrelstvu. Ana je športnica z mnogimi talenti, v lokostrelstvu pa je
postala tudi večkratna državna prvakinja.

Lana Kuzman (3. d) za izjemne jezikovne dosežke. Na državnem
natečaju za besedila v tujih jezikih Bodi pisatelj 2016 je bila Lanina
kratka zgodba The Hidden Music izbrana za najboljšo med vsemi. Že
kot prvošolka je Lana prevedla eno izmed škotskih pripovedi, ki so
sedaj objavljene v naši knjižici Škotske pravljice. S svojo interpretacijo
Shakespearovega Soneta 18 je letos popestrila vse tri izvedbe
informativnega dne. Poleg tega pa je dosegla tudi srebrno priznanje
na državnem tekmovanju v znanju angleščine.

Vita Vybihal (4. b) za štiriletno delo na kulturno-umetniškem
področju. Vita ima izreden čut za raznovrstno umetniško izražanje in
javno nastopanje. Kot recitatorka in povezovalka programa je
sodelovala na kulturnih prireditvah Gimnazije Lava. Odlikuje se po
kakovostnem literarnem ustvarjanju, njene pretanjene pesmi so
izhajale v šolskem glasilu Naj ti povem. Preizkusila se je tudi v šolski
gledališki skupini in svojo vlogo v predstavi Zeleni fantek odigrala več
kot odlično.

Julija Lubej (4. a) za štiriletno delo na glasbenem področju. S svojo
nepozabno in vsestransko pevsko poustvarjalnostjo (solistka, članica
različnih priložnostnih komornih zasedb in še posebej šolskega benda
Eruption) je Julija na številnih šolskih in izvenšolskih prireditvah
navduševala občinstvo. Vsa srednješolska leta je bila tudi članica
Mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Celje in je
kot izjemna glasbenica na naši šoli pustila neizbrisen pečat.

Valentina Reberšak (4. b) za štiriletno uspešno delo na glasbenem
področju. Bila je članica šolskega benda Eruption. Zaradi ljubezni do
glasbe, odličnih vokalnih sposobnosti in prepričljivih pevskih
interpretacij so njeni nastopi želi občudovanje tako na šolskih kot na
izvenšolskih prireditvah.

Jaka Krušič (4. c) za štiriletno uspešno delo na glasbenem področju.
Jaka je bil saksofonist, pevec in bas kitarist v šolskem bendu Eruption.
Odlikuje ga vsestranska glasbena nadarjenost, zaradi katere so bili
nastopi šolskega benda še toliko boljši. Je izjemen bas kitarist, ki ga
lahko slišimo v najrazličnejših orkestrih Glasbene šole Celje in še
mnogih drugih instrumentalnih zasedbah v celjski regiji.

Luka Ribič (4. d) za štiriletno sodelovanje na kulturnih prireditvah
Gimnazije Lava, na katerih je nastopal kot recitator ali povezovalec
programa, in za izjemno delo na glasbenem področju. S svojim
prepričljivim nastopom in z ustvarjalnim pristopom je obogatil naše
prireditve, kot bobnar šolskega benda Eruption pa je znal
navduševati publiko.

Laura Divjak (4. d) za štiriletno sodelovanje na kulturnih prireditvah
Gimnazije Lava, na katerih je nastopala kot recitatorka, in za odlične
pevske nastope ob instrumentalni spremljavi naših dijakov. Laura je
s svojo predanostjo in z odličnim vokalom bodisi kot solistka bodisi
kot članica komornih zasedb navduševala poslušalce. Vsa
srednješolska leta je bila tudi članica Mešanega mladinskega
pevskega zbora Šolskega centra Celje.

Vulkane in priznanja je 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 smo jo učitelji Tomislav Viher, Metka Jagodič Pogačar, Sava Malenšek Kučič, Darja Povše, Andreja
Leskovar, Katarina Petač in Simona Jereb (tudi kot koordinatorka).
Simona Jereb

