Vulkani 2018

Ob zaključku pouka tudi letos najboljše dijake Gimnazije Lava nagrajujemo z vulkani. Podeljujemo jih za izjemne uspehe
na tekmovanjih v znanju in 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.

Lara Kolar (4. b) za izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju
nemščine. V šolskih letih 2015 /16 in 2016/17 je dosegla zlato
priznanje na državnem tekmovanju. V preteklem šolskem letu je na
nemškem bralnem tekmovanju dosegla 5. mesto. V letošnjem
šolskem letu pa je na izpitu DSD 2 – Nemški jezikovni diplomi dosegla
najboljši rezultat (92 %) na stopnji znanja C1.

Lev Podbregar (1. a) za 1. mesto (1. nagrado in zlato priznanje) na
državnem tekmovanju v znanju matematike za Vegova priznanja, za
3. mesto (3. nagrado in zlato Stefanovo priznanje) na državnem
tekmovanju v znanju fizike ter za 4. mesto na državnem tekmovanju
v logiki (zlato priznanje). Poleg teh treh dosežkov se je Lev odlikoval
tudi na šolskih tekmovanjih v znanju astronomije, fizike, razvedrilne
matematike in v računalniškem razmišljanju Bober. Izkazal se je tudi
kot glasbenik, saj je član šolskega benda Eruption.

Nejc Funtek (1. e) za 1. mesto in zlato priznanje na državnem
tekmovanju v znanju geografije ter za srebrno Preglovo plaketo na
državnem tekmovanju v znanju kemije.

Janez Petauer, Jernej Pevec in Gašper Lončar (4. f) za 2. mesto na državnem tekmovanju Lego Masters 2018. Vsi trije
četrtošolci so vsa štiri leta zelo uspešno sodelovali tako na robotskih tekmovanjih kot pri promociji naše šole.

Alen Petek, Luka Golčman in Jure Dolar (2. e) za 3. mesto na državnem tekmovanju RoboCupJunior Reševanje Črta.

Ustvarjalci gledališkega recitala PRVA ČAŠA EROTIKE (Luka Logar, 4. b, Laura Jelen 4. b, Svit Podpečan, 4. c , Špela
Vasle, 4. c, Maks Ivo Moser, 3. a, Gaja Hribernik, 3. a, Anita Zupanc, 3. a, Neli Čadej, 3. b. Tina Trupi, 3. b, Živa Knez, 3.
b, Aljaž Rodič, 3. c, Blaž Parežnik, 3. d, Jan Rudež, 3. d, Jure Hladin, 3. e, Maruša Žučko, 2. a, Lina Kovač, 2. a, Maša Kovač,
2. a, Tamara Podgoršek Tomažin, 2. a, Anže Borinc, 2. a, Matic Herodež, 1. c; Sava Malenšek, Anja Ramšak, Peter
Juvančič, Katarina Petač, Bogomil Kropej) za tri nastope, na katerih so s pomočjo raznoterega gledališkega jezika in
aktualizacij mlademu človeku oziroma sošolcu/vrstniku približali čas izpred sto let in umetniško veličino ter družbeno
angažiranost dveh velikanov slovenske umetnosti – Ivana Cankarja in Otona Župančiča. Nastopajoči, med katerimi je
bilo tudi pet učiteljev, so se predstavili tako publiki z Gimnazije Lava kot širši javnosti in pokazali primer odličnega
sodelovanja med dijaki in zaposlenimi na različnih šolah Šolskega centra Celje. Gimnazijo Lava so zastopali tudi na
prireditvi Cankarjevi dnevi, na kateri so sodelovale celjske srednje in osnovne šole, amaterska gledališča in približno 40
slovenskih pesnikov. S svojim odličnim nastopom so uspešno promovirali našo gimnazijo.

Miha Gradišnik (4. f) za štiriletno izjemno glasbeno udejstvovanje.
Vseskozi je kot tolkalist – bobnar sodeloval z Mojstri glasbenega
ustvarjanja Šolskega centra Celje, igral v številnih komornih zasedbah
na nastopih za Gimnazijo Lava, celotni Šolski center Celje in za izven.
Prav tako je vsa štiri leta sodeloval pri oblikovanju spremljav za
nastope VS Amantes. Do letošnjega februarja je bil vodilni član
šolskega benda Eruption. Z eno glavnih vlog je sodeloval tudi v
izjemno uspešni glasbeno-gledališki predstavi Kabaret 17, ki je v
lanskem šolskem letu doživela številne ponovitve v polnih dvoranah
Celjskega doma, letos pa še dve.

Luka Logar (4. b) za štiriletno zavzeto, kakovostno in vsestransko delo
na glasbenem in gledališkem področju, s katerim je sooblikoval
celjsko in šolsko kulturno sceno. Kot tolkalist kitarist in pevec je
nastopal v šolskem bendu Eruption, vseskozi je sodeloval z Mojstri
glasbenega ustvarjanja Šolskega centra Celje ter pel in igral v številnih
komornih zasedbah. V spominu Gimnazije Lava bo ostal tudi zaradi
svojih številnih in raznoterih vlog v Kabaretu 17 in v gledališkem
recitalu Prva čaša erotike, v katerem je svoje recitatorske in gledališke
sposobnosti še razvil in nadgradil. S svojimi karizmatičnimi nastopi je
uspešno promoviral našo gimnazijo.

Neža Pogačar (1. a) za vrhunske glasbene uspehe. Kot perspektivna
dijakinja drugega letnika vzporednega izobraževanja umetniške
gimnazije, ki se izvaja na I. gimnaziji v Celju in na GŠ Celje, vseskozi
tekmuje na mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Z 12.
mednarodnega tekmovanja Ars Nova za kategorije klavir, violina in
komorne zasedbe v Trstu se je vrnila s tretjo nagrado. Na
Mednarodnem glasbenem tekmovanju »Tomaž Holmar« v
Malborghettu v Italiji je v kategoriji A4 osvojila I. nagrado in z 98
točkami postala absolutna zmagovalka. Na 8. Koroškem klavirskem
tekmovanju, ki se ga je letos udeležilo 217 tekmovalcev iz petih držav,
je v 9. kategoriji ponovno osvojila 1. mesto ter zlato nagrado in še
posebno priznanje za najbolje izvedeno delo slovenskega skladatelja.
Neža je tudi izjemna vokalistka novega in starega šolskega benda
Eruption ter številnih drugih priložnostnih zasedb, s katerimi je v
letošnjem šolskem letu nastopila na več kot 30 nastopih ali koncertih
za vse šole Šolskega centra Celje in izven. Bila je tudi zamenjava za
eno glavnih vlog v izjemno uspešni glasbeno-gledališki predstavi
KABARET 17, ki je letos doživela še dve ponovitvi v polnih dvoranah
Celjskega doma.
Matevž Zdolšek (4. a) 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.

Špela Vasle in Svit Podpečan (4. c)
za kulturno udejstvovanje in promocijo šole. Dijaka sta v vseh štirih letih šolanja tvorno sodelovala in pomagala pri
različnih aktivnostih, kot so izvedba državnega tekmovanja v znanju matematike, postavitev lastne sobe pobega,
vodenje programa na informativnih dnevih in sodelovanje pri šolskih kulturnih prireditvah.

Vulkane in priznanja bo ravnateljica Marija Gubenšek Vezočnik podelila na zaključni prireditvi, s katero bomo v Celjskem
domu počastili bližajoči se dan državnosti. Prireditev pripravljajo Simona Jereb, Metka Jagodič Pogačar, Tomislav Viher
in Andreja Leskovar.
Simona Jereb

