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Nazaj v šoli
Kdor nima miru, ga tudi dati ne more.
Tonči Babič

V šolskem letu 2021/2022 smo zaključili z epidemijo oz. smo se naučili živeti v drugačnih okoliščinah. S sproščanjem
epidemioloških ukrepov smo se postopoma vrnili v naš bolj ali manj običajni ritem šolskega dela.
V naše urnike so se vrnile kulturne prireditve, nastop Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠCC, na šolskih prireditvah
nas je razvajala in navduševala skupina Eruption. Po letu odmora smo organizirali maturantske plese. V neposrednem
stiku so se srečali mladi raziskovalci in predstavili svoje dosežke. Športniki so se srečali na tekmovališčih in dosegli
odmevne rezultate. Tudi druge prireditve in tekmovanja so se vrnili v običajni ritem.
Skoraj običajno, če …
Presenetila nas je vojna v naši neposredni bližini. Vedno glasnejša so bila opozorila, da je mir vrednota, za katero se
moramo vsak dan truditi.
Prekinjene dobavne poti zaradi okrevanja po epidemiji in vojna v Ukrajini so povzročile, da so se razmere za investicije
in vzdrževanje izjemno poslabšale. Zaradi tega smo v prihodnje leto premaknili pričetek ureditve gradbenih delavnic.
Kljub vsemu smo v tem šolskem letu dobro skrbeli za naše delovno okolje. Naj izpostavim:
− ureditev stopnišča na lokaciji Ljubljanska,
− pričetek urejanja dvorišča pred avtoservisnimi delavnicami,
− ureditev učilnice za program frizerski tehnik in izvedbo sanacije vhodnih vrat na lokaciji Kosovelova,
− menjavo stropa v učilnicah A-etaže na lokaciji Lava,
− pričetek del celostne ureditve učilnice A-30,
− zaključek ureditve prezračevanja v kemijskem laboratoriju,
− na lokaciji Lava bomo nadaljevali z obnovo fasade in stavbnega pohištva …
V tem šolskem letu smo hibridno izvedli mednarodno konferenco Kreativna učna okolja v organizaciji
Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko so v živo izvedli simpozij
Civilna družba in šolski sistem.
Mladi raziskovalci z vseh šol Šolskega centra Celje so nas razveselili s 44 raziskovalnimi nalogami v okviru gibanja Mladi
za Celje. V 1. skupino je bilo uvrščenih 30 nalog, 11 nalog se je uvrstilo v 2. skupino. Dijaki so nas razveselili tudi s svojimi
obšolskimi uspehi. Izkazali so se na tekmovanjih v znanju, postali so člani državnih ekip, sodelovali so pri različnih
projektih in bili aktivni še na mnogih drugih področjih.
V tem šolskemu letu smo na Šolskem centru Celje opravili dobro delo in smo lahko ponosni. Dijakom in študentom
čestitam za učne, tekmovalne in druge uspehe.
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Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za vloženi trud. Skrbeli ste, da so bili delovni prostori čisti, učna oprema
delujoča in da je v učilnicah potekal pouk v dobri delovni klimi.
Mojmir Klovar,
direktor

Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje
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Svet zavoda
V šolskem letu 2021/2022 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
−

predstavniki zaposlenih na ŠC Celje: mag. Lucijana Kračun Berc, Borut Slemenšek, Slavica Volčanjšek, Nevenka Štor,
Bojan Hrovat, Peter Četina;
− predstavniki staršev dijakov: Pavel Stermecki, Larisa Čepin, Tomaž Fludernik, Janez Stupan, Vesna Uran;
− predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar;
– predstavniki ustanovitelja: Simon Bastl, dr. Robert Maruša, mag. Alenka Rumbak, Vančo Tegov;
– predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek;
– predstavniki študentov: Sebastjan Andrejc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc;
– predstavnika dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš.
Imeli smo tri redne seje in štiri korespondenčne seje (27. 9. 2021, 22. 11. 2021, 19. 1. 2022, 26. 1. 2022, 24. 2. 2022, 3. 5.
2022, 24. 5. 2022). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2020/2021 in Letni delovni načrt 2021/2022,
učbeniški sklad, inventuro za leto 2021, letno poročilo za leto 2021, vsebinski in finančni načrt za leto 2022, omejitve
vpisa za novo šolsko leto, programe usposabljanja v okviru projekta Munera 3, DIIP 3. faza prizidka, imenovali ravnatelja
Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ravnatelja Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja ter
ravnatelja Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter ocenili delo direktorja in ravnateljev.
Predsednik sveta zavoda
Ivan Gubenšek
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Gimnazija Lava
Ob zaključku pouka
Dragi dijaki, profesorski zbor, starši in drugi sodelavci!
Minilo je še eno šolsko leto. Ponosno se lahko ozremo na rezultate
in uspehe, ki so jih naši dijaki dosegli pod budnim očesom
profesorjev – mentorjev. Osvojili so več kot 150 priznanj na uradnih
tekmovanjih v znanju, na natečajih in drugih tekmovanjih. Vsem
sodelujočim se zahvaljujem za vso opravljeno delo.
Veseli nas, da šolsko leto zaključujemo z večjim številom dijakov kot
leto poprej. Veliko devetošolcev se odloča za vpis na našo šolo,
čeprav gre za težak srednješolski program, ki od dijakov, staršev,
profesorjev in drugih sodelavcev zahteva veliko dela, prilagajanja,
učenja ter nas žene v intelektualni, fizični in duhovni napredek, ki je
predpogoj za uspešno družbo. Po odzivih nekdanjih in sedanjih
dijakov vemo, da smo na pravi poti. Verjamem, da čas za vas –
mlade še prihaja, in želim, da s svojim znanjem, izkušnjami ter
razmišljanjem obogatite našo družbo.
Peter Juvančič, ravnatelj Gimnazije Lava

Za dijake želimo le najboljše in zaposleni se trudimo, da jim omogočimo kar najboljše pogoje za izobraževanje. Takoj,
ko so to dopuščali pogoji, smo izvedli številne ekskurzije po Sloveniji in v tujino. Veseli smo bili, da smo lahko ponovno
potovali in si širili obzorja. Prav tako so ponovno zaživeli projekti Erasmus+. Mladim omogočamo mednarodna
sodelovanja in prijateljstva s partnerskimi šolami po Evropi. Dijaki so se navdušeno odzvali in to je še en pokazatelj, da
so pogrešali druženje in pristno, medsebojno komunikacijo.
Dragi dijaki, tudi vi ste nam navdih, da se trudimo biti še boljši.
Vabim vas, da preberete letošnje Letno poročilo in izveste, kaj vse se še dogaja pri nas.
Želim vam lepe počitnice in sproščujoč dopust.

Peter Juvančič,
ravnatelj
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Ob upokojitvi
Najboljši od časov so časi svobodni,
najlepši pa čas, ki porabiš ga zase.
Lahko ga po svoje deliš in sestaviš,
lahko le skomigneš pa rečeš »ne-da-se«.
Zato si želimo več prostega časa,
več časa za sanje, za ždenje, cartanje,
za urice polne prijetne bližine
in tihe trenutke za samost in branje.
Feri Lainšček, Prosti čas

Draga Mojca!
Po mnogih letih boš za seboj zaprla vrata našega hrama učenosti – Šolskega centra Celje. Ko si jih odprla prvič, je bil na
njih še napis Srednja tehniška šola Celje.
Mnogo let je preteklo od takrat. Spominjam se te s številnih zabav in izletov še iz tistih časov, ki so bili popolnoma
drugačni, polni toplih medčloveških odnosov, druženja in veselja. Znali smo si vzeti čas za sprostitev in klepet s sodelavci.
Kadar sem se pogovarjala s tabo na hodniku ali v zbornici, je tvoja toplina v meni zbudila nostalgijo na leta, ko sem prišla
v službo in te spoznala. Vedno si si vzela čas za razpravljanje o zdravi prehrani, vrtnarjenju, kuhi, umetnosti, pravzaprav
o čemerkoli, saj si široko razgledana in zelo vedoželjna oseba.
Čas te ni skoraj nič spremenil. V četrtek si se na konferenci znašla med tistimi, ki odhajajo v pokoj, pa je bilo kar smešno,
ko si se s svojo graciozno hojo in pojavo vsa mladostna in vitalna podala proti odru. Tvoj nagovor je bil iskren in spontan,
poln optimizma.
Večkrat si mi pripovedovala anekdote iz svojih srednješolskih in študentskih let, iz katerih sem razbrala, da si prav
posebna oseba avanturističnega duha, željna raznovrstnih izkušenj. Poleg svetovalnega dela si poučevala psihologijo,
saj je to tvoja stroka.
Najbolj te poznam kot svetovalno delavko na Gimnaziji Lava. Svojemu delu si bila vedno predana. Umirjena in
nasmejana si gradila most med učitelji in učenci, predvsem tistimi s težavami. S svojim delom in odprtostjo si pomagala
ustvarjati prostor, v katerem so dijaki prepoznali, da se lahko v tvojo pisarno zatečejo po pomoč v stiski. Kljub napornem
delu in vedno večjemu številu dijakov, ki so potrebovali pogovor ter podporo, si še vedno našla čas za klepet s sodelavci
in obisk vseh šolskih prireditev – tudi izven delovnega časa.
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Z mano si velikokrat govorila tudi o zelo zasebnih zadevah. Bila si pripravljena poslušati in pomagati. Najina skupna
točka je bil pogovor o otrocih – tvojem sinu in mojih dveh.
Koronski pouk in skrb za mamo sta pripomogla k odločitvi, da se upokojiš. Dijaki te bodo pogrešali. Kdo bo sedaj učitelje
prepričeval, da obstajajo težave, ki jih ne zaznamo takoj? Da otroci svoje stiske skrijejo in izkazujejo z nam nenavadnim
obnašanjem? Kdo nam bo asistiral pri dijakinjah, ki nenadoma padejo v nezavest brez razloga? Morda bi pa lahko sedaj
odprla pisarno za nas, učitelje, saj vse kaže, da bomo mnogi iz naših vrst kmalu potrebovali tovrstno pomoč.
Vem, da boš pogumno odprla nova vrata. In odprla boš tudi svoje srce, da boš naredila prostor prihajajočemu. Kdo ve,
kaj vse te mladostno, polno energije in optimizma še čaka? Sedaj se boš lahko v miru posvetila svojemu vrtu, kuhi,
sprehodom s psičko, telesnim aktivnostim, gobarjenju, umetnosti, izletom in še marsičemu.
Z upanjem poglej naokoli. Si še ena zvezda v vesolju, ki išče nove in čudovite priložnosti. Začuti jih in predaj se jim.
In še vedno lepo povabljena na kakšen športni dan s pohodom, ki si se ga vedno tako rada udeležila, ali pa na kavico in
klepet v zbornico. Vedno te bomo veseli.
Sava Malenšek
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UČITELJSKI ZBOR GIMNAZIJE LAVA

Zgornja vrsta (z leve): Sava Malenšek, Bogomil Kropej, Katarina Petač, Nina Jaklevič, Katarina Obreza, Romana Grošelj,
Anja Ramšak, Tomislav Viher in Damir Šketa.
2. vrsta (z leve): Primož Grašič, Mateja Frangež-Herman, Klemen Turnšek, Helena Nardin, Simona Jereb, Petra Kotnik,
Karmen Kotnik, Andreja Leskovar, Tatjana Štorman, Sandra Đulabić, Lucijana Kračun Berc, Špela Kumer in Darja Kapus.
3. vrsta (z leve): Mihaela Koštomaj, Metka Jagodič Pogačar, Vitomir Babič, Marija Kresnik, Dragica Babič, Blažka
Dolinšek, Beata Turnšek, Darja Povše, Tanja Potočnik, Maja Bukovec in Albin Pučnik.
Spodnja vrsta (z leve): Mojca Poharc, Breda Marušič, Andreja Vipotnik Ravnak, ravnatelj Gimnazije Lava Peter Juvančič,
direktor Šolskega centra Celje Mojmir Klovar, Jerneja Križan, Polonca Zalokar in Andrejka Debelak Arzenšek.
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Učiteljski zbor šole
UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV
UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA GIMNAZIJI LAVA
PRIIMEK, IME
Izobrazba, naziv, študijski predmet
BABIČ, DRAGICA
profesorica zgodovine in srbohrvaščine,
svetnica
BABIČ, VITOMIR
magister znanosti, profesor fizike,
svetnik
BUKOVEC, MAJA
magistrica profesorica športne vzgoje
DEBELAK, ARZENŠEK ANDREJKA
profesorica kemije, svetovalka
ĐULABIĆ, SANDRA
profesorica španščine in francoščine,
svetovalka

FRANGEŽ-HERMAN, MATEJA
profesorica matematike, svetnica
GRAŠIČ, PRIMOŽ
profesor zgodovine
GROŠELJ, ROMANA
univ. dipl. psihologinja, svetovalka

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
ZGODOVINA (2. b, 2. c, 2. d, 3. a, 3. b, 3. d, 4. a, 4. b, 4. d, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija tutorstva, članica projektnega tima OBJEM, članica uredniškega odbora
revije Zgodovina v šoli
FIZIKA (1. a, 2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 3. b, 3. d, priprave na maturo – 3. in 4. letnik)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
poglobljena analiza splošne mature za celo šolo in predlogi za spremembe, član tima za
pripravo informativnih dni
ŠPORTNA VZGOJA (1. a, 1. e, 2. ab, 2. d, 3. d, 3. e, 4. e)
sodelovanje v projektu Zdrava šola
KEMIJA (1. a, 1. c, 1. d, 2. a, 2. b, 2. c, 2. e, 3. a, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija Unescove šole ASP, skrb za plakate v A-etaži
ŠPANŠČINA 2 (1. abe, 1. c, 2. acd, 2. be, 3. a, 3. be, 4. abe, priprave na maturo – 3. in 4.
letnik)
ŠPANŠČINA 2 – SLOVENIJA V SVETU (2. b)
zbiranje zapisnikov aktivov, članica šolske maturitetne komisije za splošno maturo,
mentorica dijaške skupnosti, skrb za plakate v B-etaži
MATEMATIKA (1. d, 2. a, 2. d, 3. b, 4. e)
koordinacija minut za zdravje, sodelovanje z OŠ Glazija, koordinatorica maturantske
ekskurzije, članica projektnega tima OBJEM
učitelj – pripravnik (projekt Učim se biti učitelj)
PSIHOLOGIJA (2. a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e, priprave na maturo – 4. letnik)
priprava in organizacija programa za izobraževanje učiteljev, psihološko svetovanje za
dijake, predstavitve na osnovnih šolah, priprava predavanj za starše, izvajanje anket
fokusnih skupin za merjenje zadovoljstva dijakov, članica projektnega tima OBJEM,
organizacija predavanj za dijake 1. letnika v okviru OIV, priprava samoevalvacijskega
poročila, koordinacija šolske prehrane
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JAGODIČ POGAČAR, METKA
profesorica glasbe, svetnica

JAKLEVIČ, NINA,
univ. dipl. ped. in profesorica geografije,
mentorica
JEREB, SIMONA
profesorica slovenščine in
univ. dipl. ped., svetnica
JUVANČIČ, PETER
univ. dipl. inž. kem. inž., svetnik
KAPUS, DARJA
profesorica nemščine in zgodovine,
svetnica
KOŠTOMAJ, MIHAELA
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka
KOTNIK, KARMEN
univ. dipl. inž. računalništva in
informatike, svetnica

KOTNIK, PETRA
profesorica francoščine in slovenščine,
svetovalka
KRAČUN BERC, LUCIJANA
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka
KRESNIK, MARIJA
univ. dipl. biologinja, svetovalka

GLASBA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d)
mentorica šolskega benda Eruption in Mojstrov glasbenega ustvarjanja, priprava
glasbenih in umetniških prireditev (sprejem zlatih maturantov, decembrski roditeljski
sestanek …), članica tima za pripravo informativnih dni
SVETOVALNO DELO
koordinacija za delo z dijaki s posebnimi potrebami, koordinacija MEPI, članica tima za
pripravo informativnih dni, predstavitve na osnovnih šolah
SLOVENŠČINA (2. b, 2. e, 3. b, 4. b, 4. e)
tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, vodja aktiva učiteljic slovenščine
in umetnosti, koordinacija zaključne prireditve Vulkani 2022 in proslave ob dnevu
državnosti, članica projektnega tima OBJEM, članica tima za pripravo informativnih dni
KEMIJA (3. b, 3. d)
ravnatelj, predsednik šolske maturitetne komisije za splošno maturo
NEMŠČINA 2 (1. abe, 1. d, 2. be, 3. be, 3. d, 4. abde, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija s HGS Singen (na ravni ŠC Celje)
MATEMATIKA (1. c, 2. b, 2. e, 3. a, 4. d)
vodja aktiva učiteljev matematike in fizike, delavnice za osnovne šole, koordinatorica TVU
INFORMATIKA (1. e, priprave na maturo – 4. letnik)
LABORATORIJSKE VAJE (3. e, 4. e)
RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA (3. e, 4. e)
RAČUNALNIŠTVO (2. e, 3. e, 4. e)
vodja aktiva učiteljev informatike in strokovnih predmetov na tehniški gimnaziji,
namestnica predsednika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, priprava
spletnih obrazcev, urejanje brošur, administracija spletne učilnice
FRANCOŠČINA 2 (1. abe, 3. be, 4. abe)
FRANCOŠČINA 3 IZBIRNO (2. letnik)
SLOVENŠČINA (1. a, 3. e)
šolska kronika, lektoriranje, stik z mediji, priprava na Frankofonski dan
MATEMATIKA (1. a, 1. e, 2. c, 4. a, 4. b)
sodelovanje s Tehnoparkom Celje, članica Sveta zavoda, mentorica dijaške skupnosti
BIOLOGIJA (1. a, 1. b, 1. c, 2. c, 2. d, 2. e, 3. d, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija Zdrave šole, sodelovanje z domom starejših občanov
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IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
KRIŽAN, JERNEJA
profesorica geografije, mentorica
KROPEJ, BOGOMIL
profesor sociologije in filozofije, mentor

LESKOVAR, ANDREJA
profesorica matematike, svetnica
MALENŠEK, SAVA
profesorica športne vzgoje, svetovalka
MARUŠIČ, BREDA
doktorica znanosti, profesorica
slovenščine, svetnica
NARDIN, HELENA
profesorica biologije, svetnica

OBREZA, KATARINA
profesorica zgodovine in geografije,
svetovalka

IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
GEOGRAFIJA (2. c, 2. d, 2. e, 3. b)
šolski vrt, članica tima za pripravo informativnih dni, sodelovanje z Mladinskim centrom
Celje
FILOZOFIJA (4. a, 4. b, 4. d)
SOCIOLOGIJA (3. a, 3. b, 3. d, 3. e, priprave na maturo – 4. letnik)
koordinacija raziskovalnega dela, koordinacija tima za nadarjene, vpeljava novosti (dijak
asistent), organizacija družboslovnih predavanj
MATEMATIKA (3. d, višja raven – 4. letnik)
koordinacija obveznih izbirnih vsebin, koordinacija mobilnosti v okviru Erasmus+,
razpisovanje in vodenje seznama nadomeščanj, izdelava urnika
ŠPORTNA VZGOJA (1. c, 1. d, 2. de, 3. a, 3. be, 4. ae, 4. bd)
sodelovanje v projektu Zdrava šola, sodelovanje s Hišo kulture Celje
SLOVENŠČINA (1. c, 1. d, 2. c, 2. d, 3. a)
koordinacija projekta OBJEM, priprava prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku,
priprava literarnega glasila
BIOLOGIJA (1. d, 1. e, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, priprave na maturo – 3. letnik)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
vodja aktiva učiteljev biologije in kemije, koordinacija projekta PODVIG, sodelovanje z
Inkubatorjem savinjske regije
GEOGRAFIJA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 2. a, 2. b, 2. a, 3. a, 3. d, priprave na maturo
4. letnik)

PETAČ, KATARINA
profesorica slovenščine, svetovalka

vodja aktiva učiteljev družboslovnih predmetov in geografije, koordinacija projekta Šola
ambasadorka Evropskega parlamenta, koordinacija maturantske ekskurzije
SLOVENŠČINA (1. e, 3. d, 4. a, 4. d)
INFORMATIKA S SLOVENŠČINO – IZBIRNO (2. letnik)

POHARC, MOJCA
profesorica angleščine in nemščine,
svetnica

tajnica šolske maturitetne komisije za splošno maturo, članica projektnega tima OBJEM,
priprava gledališke predstave za otroke
ANGLEŠČINA (2. d, 3. b)
NEMŠČINA 2 (1. abe, 2. acd, 2. be, 4. abde, priprave na maturo 3. letnik)
NEMŠČINA 2 – IZBIRNO (2. letnik)
vodja aktiva učiteljic tujih jezikov, koordinacija nemške jezikovne diplome DSD, jezikovne
delavnice na osnovnih šolah, tiskanje spričeval in obvestil o uspehu
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IME IN PRIIMEK
Izobrazba, naziv, študijski predmet
POVŠE, DARJA
profesorica umetnostne zgodovine,
svetovalka
PUČNIK, ALBIN
univ. dipl. inž. fizike, svetovalec
RAMŠAK, ANJA
magistrica znanosti, profesorica
angleščine, svetnica
ŠKETA, DAMIR
profesor športne vzgoje, svetovalec
ŠTORMAN, TATJANA
magistrica znanosti, profesorica
matematike, svetovalka
TURNŠEK, KLEMEN
profesor zgodovine in teologije, mentor
VIHER, TOMISLAV
univ. dipl. organizator, svetnik

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
LIKOVNA UMETNOST (1. b, 1. c, 1. d)
priprava plakata ob prazniku Mestne občine Celje, priprava razstave izdelkov dijakov
FIZIKA (1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 2. e, 3. a, 3. e, 4. e, priprava na maturo 4. letnik)
priprava kariernih predavanj za TG, priprava programa in organizacija ekskurzije za TG
ANGLEŠČINA (1. a, 1. e, 2. a, 3. d, 4. d, 4. e, višja raven 4. letnik)
koordinacija projekta PODVIG, stik z osnovnimi šolami, tiskanje spričeval in obvestil o
uspehu
ŠPORTNA VZGOJA (1. abc, 1. de, 2. abc, 2. de, 3. ad, 3. be, 4. ae, 4. bd)
vodja aktiva učiteljev športne vzgoje, predstavitve na osnovnih šolah
MATEMATIKA (1. b, 3. e, višja raven 4. letnik)
koordinacija sodelovanja s V. gimnazijo Zagreb
ZGODOVINA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 2. a, 2. e, 3. e)
sodelovanje v projektu MEPI, sodelovanje z Mladinskim centrom Celje
INFORMATIKA (1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, priprave na maturo – 4. letnik)
INFORMATIKA S SLOVENŠČINO – IZBIRNO (2. letnik)
LABORATORIJSKE VAJE (2. e)
administrator šolske evidence Eviweb in spletne strani šole, foto arhiv

VIPOTNIK RAVNAK, ANDREJA
magistrica znanosti, profesorica
angleščine, svetovalka
ZALOKAR, POLONCA
magistrica znanosti, profesorica
angleščine in nemščine, svetnica

ANGLEŠČINA (1. b, 1. d, 2. c, 2. e, 3. a, 3. e, 4. a)
koordinacija sodelovanja s Purkyňovo gimnazijo Strážnice, koordinacija projekta
Evropska vas, vodja tima za pripravo informativnih dni ter promocijsko sodelovanje z
osnovnimi šolami
ANGLEŠČINA (1. c, 2. b, 4. b, višja raven 4. letnik)
ANGLEŠČINA – KULTURA IN CIVILIZACIJA (3. b)
NEMŠČINA 2 (2. acd, 3. be, 4. abde)
SLOVENIJA V SVETU – NEMŠČINA (2. letnik)
koordinacija projektnega tima v evropskih oddelkih, koordinacija sodelovanja s HGS
Singen, priprava Maratona znanosti
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UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA OSTALIH ŠOLAH ŠOLSKEGA CENTRA CELJE ALI IZVEN ZAVODA
IME IN PRIIMEK
(izobrazba, naziv, študijski predmet)
DROFENIK ČERČEK, MOJCA
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije,
svetnica
GLUŠIČ, ANTON
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec
GRILC, ANDREJ
univ. dipl. inž., svetnik

ISTENIČ, IGOR, prof., svetovalec
JOVANOVIĆ, PETER, prof., svetnik
KLAKOČER, BOJAN
univ. dipl. inž. strojništva, svetnik

KOLMAN, TADEJA
profesorica slovenščine, mentorica
KUMER, ŠPELA
profesorica likovne pedagogike,
mentorica
LESNIK, URŠKA
profesorica slovenščine in ruščine
LESNIKA, ALEŠ
doktor znanosti, svetnik
RAVNAK, STANE
univ. dipl. inž. elektrotehnike,
svetovalec

Domicil
SŠKER

POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije
KEMIJA (1. b, 1. e, 2. d, priprave na maturo – 3. letnik)
INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (2. letnik)
priprava eksperimentov in dijakov za predstavitve na OŠ
LABORATORIJSKE VAJE (2. e, 3. e)

SŠSMM

SŠKER
SŠGVO
SŠSDL
SŠSMM

SŠSMM

priprava predstavitve predmeta LAV za informativni dan in za predstavitve na
OŠ
ELEKTRONIKA (4. e)
LABORATORIJSKE VAJE (4. e)
priprava predstavitve predmeta ELK/LAV za informativni dan ter za
predstavitve na OŠ
ŠPORTNA VZGOJA (1. b)
ŠPORTNA VZGOJA (2. bc)
MEHANIKA (2. e, 3. e, 4. e)
LABORATORIJSKE VAJE (4. e)
priprava predstavitve predmeta MEH/LAV za informativni dan in za
predstavitve na OŠ
SLOVENŠČINA (2. a)
LIKOVNA UMETNOST (1. a, 1. e)

MIC
I. gimnazija
v Celju

priprava razstave in predstavitev za OŠ, stik z mediji
SLOVENŠČINA (1. b)
STROJNIŠTVO (4. e)

VSŠ

priprava predstavitve predmeta STŠ za informativni dan in za predstavitve na
OŠ
ELEKTROTEHNIKA (2. e, 4. e)
LABORATORIJSKE VAJE (2. e)

SŠKER

priprava predstavitve predmeta ELE/LAV za informativni dan in za
predstavitve na OŠ
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ROZMAN, FRANC
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec
SOJČ, IRENA
profesorica angleščine in ruščine,
svetovalka

STROJNIŠTVO (3. e)
SŠSMM

priprava predstavitve predmeta STŠ za informativni dan in za predstavitve na
OŠ
RUŠČINA 3 – IZBIRNO (2. letnik)

SŠKER

priprava predstavitve predmeta RU3 za informativni dan in za predstavitve na
OŠ

STROKOVNE SODELAVKE
IME IN PRIIMEK
(izobrazba, naziv)
DOLINŠEK, BLAŽKA

Delovno mesto in zadolžitve
laborantka za biologijo in fiziko
priprava eksperimentov za predstavitve na OŠ, informativnih dneh in drugje,
skrbništvo mobilne računalniške učilnice

TURNŠEK, BEATA
inženirka živilstva
POTOČNIK, TANJA
poslovna sekretarka

laborantka za kemijo in biologijo
priprava eksperimentov za predstavitve na OŠ, informativnih dneh in drugje,
skrbništvo mobilne računalniške učilnice
tajnica VIZ
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Dan odprtih vrat Gimnazije Lava (skupaj s Srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo)
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Centrijada 2021
Utrinki s prve Centrijade na Šolskem centru Celje, ki je bila 24. septembra 2021:
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Dijaki Gimnazije Lava v šolskem letu 2021/2022
1. a
Razredničarka: PETRA KOTNIK

AJAZAJ Elona

IRŠIČ Ema

MEDVED Lorna

STERGAR Tine

AŽMAN Nik
CRIMOVA Polina

JELEN David
JEZERNIK GLAVNIK Žan

MEJAK Julija
NOVŠAK Vanesa Katlin

ŠKERJANEC Alja
ŠTRUCLIN Živa

ČUDEN Tjaša
GORENJAK Simon

KMETIČ Klara
KOVAČ Katja

OJSTERŠEK Neli
PILIH Ana

TEVŽIČ Nejc
TRONTELJ Tilen

HRIBAR VODEB Nika
HRŽICA STANTE Maša

KRALJ Jurij
KVEDER Jaka

ROMIH Enej
SAVIĆ Nik

ZAGOŽEN Jakob
ŽUŽEK Kristjan

HUDINA Ana

LAZNIK Bor
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1. b
Razrednik: KLEMEN TURNŠEK

ADAMIČ Julija
BEDŽETI Yllza
GAJŠEK Nika
GRADIŠNIK Karin
HRASTNIK Alja
JESENEK ROJŠEK Aneja
KINCEL Urh

KLEPEJ Tadej
KORAJAC Sara
MARINŠEK Eva
MOČNIK Stella
NOVAK Ema Stella
NOVAK Nana
OŽIR Anja

PERANOVIĆ Anja
PEREC Florjan
PEŠEC Neja
PODPEČAN Neja
PUSTINEK MIOČIĆ Ana
PUŠNIK Neja
SUŠNIK Natalija
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TROBEC Tinkara
TRUNKL Ivana
VERDENIK Teja
ZAPUŠEK Sara
ZDOLŠEK Martin
ŽURA Maj

1. c
Razredničarka: ROMANA GROŠELJ

BAGARI BANOVŠEK Ula
CIMERMAN Radha-Priya
ČERNOŠA Gruša
DOLINAR Urban
DRGAJNER Neja
FIJAVŽ Pia
GROBELNIK Katarina
HACIN Maša

KOBE Lara
KOŠIR Zala Ana
KRAJNC Julija
KUKOVIČIČ Eva
KUMPERGER Nuša
LESKOŠEK Ema Naja
MILANEZ Zoja
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NOVAK Tanaja
PETEK Staš
POTOČNIK Neža
RAJH Neja
SEVŠEK Meta
SLAPŠARK Ariana
STUPAN Tjaša

ŠARLAH Jure
ŠUSTER Zoja
TEŠIĆ Tia
TRDIN Jan
VEHOVAR Neža
VOLAVŠEK Ana
ŽELEZNIK Nejc

1. d
Razredničarka: HELENA NARDIN

ALEKSIĆ Stefan
BERGLEZ Leja
DROFENIK Ema
ERJAVEC Maks
HORJAK Naja
HRASTNIK Urban
JELEN Žak

KLEMENŠEK Gal
KOLAR Nuša
KORAŽIJA Stella
KOSABER Klara
KREBS Zala
KRKLEC Valentina
LESJAK Monika

MARINŠEK Matevž
MARKO Miha
MATVOZ Anja
PEČOVNIK Anika
PETROVIČ Ines
REMIC Lucija
RŽEN Luka
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SATLER Eva
SEVČNIKAR Ema
STOJNŠEK Živa
SUPIN Tjaša
ŠKRABLIN Tara
VIHERNIK Domen
ZORKO CENTRIH Živa

1. e
Razredničarka: KATARINA PETAČ

AGREŽ Jan Klemen

KIDRIČ Jakob

OSOLIN Miha

ŠINKOVEC Matic

ANŽIN Jure

KOGOVŠEK Žiga

PEVCIN Luka

TURINEK Andraž

BASLE Nace
BOBNAR Vid

KOLAR Gašper
KOVAČIČ Tim

PINTER Nejc
PODGORŠEK Niko

VASLE Tim
VIŽINTIN Tadej

CIZEJ Maks
ČIBEJ Samo

KRUŠIČ Blaž
LISAC David

POTNIK Peter
PŠENIČNIK Patrik

VRTNIK Tian
ZALOŽNIK Matija

GORENAK Gašper

LUKANC Gašper

RADOJKOVIĆ Viktor

ŽVIPELJ Andraž

HERLAH Matija

ORAČ Jan

SELIČ Jan
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2. a
Razredničarka: mag. ANJA RAMŠAK

BIRSA Urh

JELENC Maja

MARZIDOVŠEK Tjan

ŠPAN Ana

CAJNER Klemen
FELICIJAN Alja

JEREB Gašper
JUG Sara

MEDVED Hana
PIKL Miha

TAVZES Nika
TURK Hana

GERČAR Nika
GORJAK Zala

KOLAR David
LUŽEVIČ Neža

PUNGERŠEK Erik
STRENČAN Patricija

VOGA Andraž
ŽERJAV Tara

HABJAN Nika

MAGDIČ Ema

ŠAKIĆ Antonio

ŽIDAN Anja

HUDINA Ema
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2. b
Razredničarka: mag. POLONCA ZALOKAR

ANTOLOVIČ Nikita

KAČIČNIK Sara

MAK Gašper

TRUPI Alja

BRUMEC Gašper

KAJTNA Kaja

MARKO Špela

VERBOVŠEK Ema

ČREP Dominik
DEBELJAK Špela

KATIČ Nika
KOLAR Nuša

MIHELJAK Lukas
MLAKAR Laura

VERDEV Martin
VOLČIČ Urška

GRAČNER Zala
JAKOB Benjamin

KRIŽANIČ Lara
LORGER Živa

PETROVIĆ Ana
STROŽIČ Anja

ZVER ŠPAN Nika
ŽUREJ POLAJŽER David

JEZERNIK GLAVNIK Maša

MAJCENOVIĆ Nika
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2. c
Razredničarka: MARIJA KRESNIK

BAVČAR PANTELIČ Kristjan
BELTRAM Zala
CENTRIH Alja
CENTRIH Anže
CRNKOVIĆ Nikola
DORNIK Tamara
FLAJŠMAN Nila

GABERŠEK Nejc
GAJŠEK Andrej
GUBENŠEK Lea
KRAMBERGER Lara
LUSKAR Rebeka
PELKO Borut
PEQANI Erlina

PINTER Ana
PIREC Maša
PLANTEU Klara
POLAK Lara
POLJANEC Manca
RADAKOVIĆ Kalina
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URISEK Nejc
VELIČKOVIČ Neja
VLAOVIĆ Vanja
VOZELJ Gregor
ZUPANC Jana
ŽAFRAN Niko

2. d
Razredničarka: JERNEJA KRIŽAN

BLAZNIK Urška
CVIBOŠEK Eva
DELALOVIĆ Zejna
DOBELŠEK Filip
DURANOVIĆ Nadija
DŽUMHUR Sen

FUNTEK Pija
GAJŠEK Ana
HAFNER Luka
HASANI Yllzona
KOREN Maruša
KORES Angelika Laura

KUŽNER Maj
LOKOŠEK Žan
PIRNAT Timotej
PLETERSKI Bor
PODGORŠEK Taja
PODPEČAN Gašper
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PUSTOVRH LENČEK Jošt
ROJC Anita
STOPINŠEK Domen
VODOPIVEC Zala
ZAMERNIK Tom
ZORKO Živa

2. e
Razredničarka: mag. ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK

BANTAN Gal
CVETIČ Luka
EZGETA Alex
FLORJANC Jakob
GOŠTE Juš
JELENKO Tjaš

KALAMIZA Vid
KOROŠEC Enej
KOSABER Aljaž
KROPEC Jure
LEBIČ Bor
LOŠDORFER Nik

MANDELC Blaž
MAROLT Miha
MLINAREVIČ Aleksej
PFAJFER Žiga
REPŠE Gašper
STENŠAK Andraž
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TURINEK Vid
VILČ Miha Žiga
VOŠNER Janez
ZAVASNIK Aljaž
ŽAGAR Sašo

3. a
Razredničarka: mag. MIHAELA KOŠTOMAJ

BAN Ema
CVIKL Timotej

JELENKO Barbara
KOLAR Teja

KUNŠEK Monika
MIKLAVČIČ Patrick

REDNAK Neja
TRAVNER Alina

ČAVŠ Alja

KOLMAN Tija

OBRETAN Ana

ULČNIK Tjaša

ČULK Nana
EISENKOLER Laura

KRAJNC Lana
KRIČAJ Tina

OGRIZEK Bor
POLAK Lela

ZABUKOVNIK Maša
ZAPUŠEK Ana

HORJAK Špela

KUBALE Lea
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3. b
Razredničarka: MATEJA FRANGEŽ-HERMAN

ARZENŠEK Brina
BESEDNJAK Staš

KRIŽANIČ Maša
LEDINEK Liza

PAVLIČ Jan
PESJAK Nuša

PUŠNIK Nina
ROVŠNIK Tjaša

DURAKOVIĆ DJORDJEVIĆ Ivona LOKAN Iris

PEVEC Nika

STRGAR Lara

GOBEC Blaž
GOBEC ČERNOŠA Nika

OBLAK Lana
OBLAK Sara

PLANKO Veronika
ŠKETA ROZMAN Tija
POLJANEC Dominika ŠTIGLIC Miha

JELENKO Tina
KALUŽA Klara

OBREZA Rok
OPARENOVIĆ Mia

PREPADNIK Amadej
PŠAKER Tija

KOŠIR Nika

OPREŠNIK Jaša
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TRAUNER Vid
ZUPAN Dominika

3. d
Razredničarka: DARJA KAPUS

BREČKO Nika
HORVAT Blaž

MEZNARIČ Jaka
OVČAR Tinkara

RAVNJAK Gabrijela
RIHTER Jakob

STRAH Primož
SUPIN Tina

HOSTNIK Erik

PETAUER Maja

RODIČ Nejc

TITAN Jan

KOKOVNIK Ajda
KOLAR Jan

PEVEC Kaja
PEVEC Lara

ROZONIČNIK Erazem
ROŽANC Janja

VNUČEC Sara
ZAGAJŠEK Jakob

KOROŠEC Jure
KOVAČ Karin

PODKRIŽNIK Miklavž
PUNCER Aljaž Žan

SADNIK Anže
SMOLE Lana

ZUPANC Jakob
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3. e
Razredničarka: mag. TATJANA ŠTORMAN

ČOH Matija
DEŽELAK Nik

KOROŠEC Lucijan
KOROŠEC Tadej

PRAH Matija
PUŠNIK Julija

ŠVAJGER Miha
TRDIN Jakob

GMAJNIČ Aljoša

KRAMAR Enej

ROT Miha

VIDEČNIK Urh

GOŠNJAK Enej Martin
GRADIŠEK Lan

KUDER Luka
PETEK Aljaž

RUPNIK Jernej
SKALICKY Gal

VIRANT Gregor
ZIMŠEK Vid

GUČEK David

PEVEC Luka

ŠUBAJ Andrej

ZORIN Tilen
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4. a
Razredničarka: ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK

CENTRIH Lea
ČOKL Patricija
DROFENIK Eva
JAGER Nika
JAGODIČ Maks
JEGRIŠNIK SITER Zoja

JESENK Svit
JUG Maja
JUG Sara
KALAR Gregor
KONDA Niki
KUŽNIK Ajda

METLIČAR Nika
PŠENIČNIK Tanja
RANČIGAJ Tadej
SIRŠE Nejc
STERMECKI Nuša
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ŠKERJANEC Tristan
ŠMID Tina
TRONTELJ Tinkara
ZALOKAR Lara
ZUPANC Lara

4. a

Še danes se spominjam dne, ko smo se prvič srečali. Z vašim prihodom na našo gimnazijo sem
ponosno postala razredničarka dijakov prvega letnika. Skupaj z vami sem si prizadevala
ustvarjati razredno skupnost, v kateri bi se dijaki in profesorji dobro počutili. Vzpostavitev
razreda je bil počasen, a lep proces. Moja vloga je bila pomembna le, dokler niste postali
razred pravih gimnazijcev, potem smo se učili skupaj.
Čestitam vsem, ki ste tekmovali in dosegali priznanja na različnih področjih, ter se zahvaljujem
vsem, ki ste karkoli naredili za razred, ki smo ga skupaj oblikovali vsa štiri leta, ob tem pa
ustvarili veliko lepih spominov.
Med nami se je spletla posebna vez in medsebojna naklonjenost bo trajala še dolgo. Želim
vam, da na maturitetnih izpitih pokažete vse svoje znanje. Vem, da ga je veliko, ker ste se v
preteklih letih zelo trudili zanj. Upam, da ste si izbrali pravo študijsko pot in boste uspešni pri
nadaljnjem izobraževanju.
Ponosna sem na vas in si želim, da boste tudi vi nekoč ponosni, da ste bili dijaki naše gimnazije.
Andrejka Debelak Arzenšek,
vaša razredničarka
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4. b
Razredničarka: DRAGICA BABIČ

AŠIČ Gal
BALIBAN Eva

GLUŠIČ Anja
HLADNIK Lana

KRAŠEK Julija
LESKOŠEK Mia Sara

RIHTER Matej
ROPRET Maša

CERAR Lara
DEČMAN Sebastjan

HUSIKIĆ Galib
KOČEVAR Peter

OCVIRK Enja
OSETIČ Tina

VOLAVŠEK Vito
ZABUKOVŠEK LIPOVŠEK Gaja

DEMŠAR Luka

KOTNIK Ana Maria

RAMOVŠ Zala Elizabeta

ŽULA Matevž

38

4. b

Bil je tretji septembrski dan 2018, ko smo se prvič videli v telovadnici Gimnazije Lava. Vame je
zrlo dvaintrideset parov oči. Vprašujočih. Prestrašenih. Polnih pričakovanj.
Nekateri so kmalu spoznali, da osnovnošolski način učenja ne prinaša željenih uspehov. Zanje je
gimnazija postala pretrd oreh, tako da so se še pred koncem šolskega leta odločili za odhod na
druge šole.
Ostalo vas je dobrih dvajset, večina vpisanih v evropski oddelek, zato nas je čakala narodna
izmenjava z Gimnazijo Ptuj. To je bila naša prva skupna ekskurzija, na kateri ste spletli
prijateljske vezi s sovrstniki s Ptuja, verjamem, da se vse še niso pretrgale.
Gimnazijce Ptuja ste sprejeli kot pravi gostitelji in poskrbeli za prijetno druženje. Takrat smo
odkrili, da je Sebastjan tako dober harmonikar in Zala mažoretka, da so marsikoga zasrbele pete.
Seznanjanje Ptujčanov z zgodovinskimi znamenitostmi Celja ste si zamislili malce drugače kot
razredničarka. Nekateri ste vmes zavili še na sladoled, pijačo ali pa si našli prostor za počitek v
prijetni senci parka, kjer ste se pridružili kraljem ulice.
V drugi letnik ste stopili v prepričanju, da bo to še pač eno šolsko leto, ko vas bodo z vragolijami
zabavali Nejc, Jaka, Peter, Luka, Matevž … Leto, ko se boste dekleta zaradi preglasnih fantov
med odmori držala za glave, mir in tišino pa iskala na hodniku … Leto, ko boste poskušali kakšno
ušpičiti sošolcu, sošolki ali pa profesorjem … Leto, ko boste skrivno pogledovali proti sošolcu,
sošolki, saj ste v razredu našli tudi prve srednješolske ljubezni … Ni bilo takšno šolsko leto kot vsa
dotlej. Tik preden nas je oblast poslala v karanteno in se je začel pouk na daljavo, so se prešolali
še štirje dijaki, z ostalimi pa smo se srečevali in znanje pilili preko videokonferenc. Tudi razredne
ure, kjer so se prej kresala vaša različna mnenja, so potekale preko ekranov … In kar naenkrat je
vse postalo enolično. Smo pa kmalu spoznali, pri katerem sošolcu nimajo dobre internetne
povezave, kdo ima zdravstvene težave, predvsem s prebavili, komu se je pokvaril zvočnik ravno
takrat, ko bi moral odgovoriti na profesorjevo vprašanje …

39

Večino časa vašega tretjega letnika je pouk potekal preko ekranov in zame je bilo najlepše začeti
ponedeljek in nov teden pouka z vami. Zgodovino smo namreč dobili na urnik prvo šolsko uro.
Vsa moja navodila, priporočila (včasih že kar prošnje) so bila usmerjena v motivacijo za delo.
Večkrat ste tudi slišali: »Ne dovolite, da vas premaga lenoba, ampak vi premagajte lenobo!«
Vsi polni upanja, da bo življenje in s tem tudi šolanje steklo normalno, smo začeli četrti letnik. In
tako je tudi kazalo, saj smo se septembra podali na našo drugo skupno ekskurzijo – maturantsko.
Pot nas je vodila na Obalo in v Posočje. Verjamem, da ste v treh dneh potepa po zahodnem delu
naše države nadoknadili zamujeno zaradi karantene. V vaše sobe ali nahrbtnike si nisem drznila
pogledati … Ali si mogoče nisem želela? Hm … ☺. No, zadnji dan nas je namreč čakal rafting po
Soči. Hitro sem zlezla v čoln k dekletom in Sebastjanu … V čolnu med fanti nikoli ne veš, kdaj bo
kakšna brzica tako usodna, da bo prevrnila čoln …
V začetku jeseni nas je zopet pričakala gospa korona. Velikodušno je odprla svoja vrata in vas
gostila celo dolgo zimo. Nekateri ste dobili enotedenske pakete, drugi desetdnevne … In ko smo
mislili, da je že vsega konec in da je zaprla svoje duri, je k sebi povabila tudi mene. Tik pred
maturantskim plesom je prišlo njeno neprijetno povabilo. Gostila me je dolgih enajst dni, vi pa
ste ta čas odplesali svoj zaključni ples na Gimnaziji Lava. Tako elegantni in lepi ste bili.
Naj vas v življenju spremljajo štirje P-ji, s katerimi sem vas predstavljala kot razredničarka:
prijetni, prijazni, pripravljeni pomagati, pošteni!
Dragica Babič,
razredničarka
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4. d
Razredničarka: KATARINA OBREZA

ANDERLUH Iza
BOVHA Katarina

GRIL Luka
HRUSTEL Rok

MAROLT Anže
MIHAJLIK Sara

RAMIĆ Narcis
ROM VEDLIN Matic

GAJŠEK Alja
GERŠAK Leon

KLEP Luka
KRIŽNIK Daša

MOLJK Aljaž
MOLJK Žiga

SATLER Matija
ŠURINA Nik

GOBEC Jan

LEBIČ Blaž

PLANKL Florian
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Moj 4. d

Hm, kako je minilo … Spomnim se 3. septembra 2018, ko sem vstopila v razred in mislila, da sem
stopila v oddelek tehniške gimnazije, saj je bil razred poln fantov. To bo še pestro, mi je rojilo po
glavi. Zopet novi »pacienti«. Bila pa sem tudi radovedna in sem se veselila nove naloge:
pospremiti mlade ljudi do mature in doživeti, kako se v teh štirih letih skupne poti razvijajo v
odraslo osebo. Hitro smo se navadili drug na drugega. Za nekatere je bil ta prehod iz mirnega
osnovnošolskega tempa v hitrega gimnazijskega prehud in so nadaljevali šolanje drugje. Tako
vas je ostalo le še 19. V spominu mi bo ostalo kar nekaj skupnih dogodkov: ekskurzija v Ljubljano,
vaša izvirna maska in zelo zaslužena zmaga na pustovanju, obisk Prekmurja, prečudovita
maturantska ekskurzija in na koncu čustveni maturantski ples, na katerem so se mi ob pogledu
na vas zarosile oči.
Pravzaprav vas je bilo enostavno voditi, ker tako mirnega razreda ne srečaš pogosto. Skoraj se
niste upirali, po navadi ste naredili vse, kar se je od vas zahtevalo in pričakovalo. Bili ste srčni in
odkriti. Največ težav sem imela le z rednim prinašanjem opravičil in kakšno neopravičeno uro,
ko vas je bolela »glava«. Vsak zase ste prav poseben svet. Zavedajte se svojih močnih področij in
doseženih uspehov, ne vdajte se ob kakšnem neuspehu, ampak vztrajajte. Vsak padec je
odskočna deska za nov začetek.
Za vami je pomembno obdobje vašega življenja. Doživeli ste veliko lepih trenutkov, ki se jih boste
še dolgo časa spominjali. Pred vami so novi izzivi. Želim vam vse dobro na vaši življenjski poti,
sledite svojim ciljem in zaupajte vase. Naj vas na tej poti spremlja tudi naslednja misel Colina
Turnerja: »Vselej se trudite izboljšati se in izboljšal se bo tudi svet okoli vas. Že danes sprejmite
izziv življenja!«
Katarina Obreza,
vaša razredničarka
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Konec GL
Temno hladno jutro je začelo objemati dan. Budilka je spet udarila po prečudovitem spancu. Ah ja, pa gremo spet. Klasična
jutranja rutina in potem hitro do avtobusne postaje. Avtobus bo verjetno spet zamudil in spet bom zamudil na nulto, prisežem,
od jutri vstajam bolj zgodaj. Samo trenutek pa sem že lahko izstopil v Celju, natančneje na avtobusni postaji Glazija, tako
informativno, če koga zanima. 7:05, saj mi bo uspelo pravočasno zakorakati v razred. Tako, ura je 7:10 in profesorice še kar
ni, hvala bogu! So pa tukaj moji sošolci, Iza spet opisuje svoje vikendaške prigode in dekliška manjšina jo zaspano posluša. Na
poti od prvega do četrtega letnika nas je zapustila večina sošolk. Ostale so le še prečudovite in prekrasne Iza, Daša, Alja, Sara
in Katarina. Ampak saj veste, kaj bi na tem mestu rekel Matija: »Kvaliteta pred kvantiteto!« Tam pri tistih mizah so naši lepotci
Nik, Florian in Luka, samo ta drugi Matija jim še manjka. Točno, on je odšel na Tenerife. V tistem kotu so edinstveni pikeci
Leon, Žiga, Aljaž in Blaž. Seveda pa ne smem pozabiti na nas, pisano druščino, že prej citiranega Matijo, naša fizika in
matematika Jana in Anžeta ter seveda Narcisa, našega alkimista Luko, bodočega predsednika vlade Matica in tukaj sem še
jaz, Rok. Počakajte samo še na razredno uro, da pride gospa Katarina Obreza, in 4. d bo kompleten. Sedaj pa prebudimo našo
jutranjo ptico Saro: »Sara, ka te matra?«
Pa sej veš, prezgodaj je še za mene. Pa še konec četrtega letnika smo, samo še ta težka in dolgo pričakovana matura nas čaka.
Vsa ta leta smo neskončno dolge (45-minutne) ure skupaj presedeli po učilnicah in skušali poslušati razlage profesorjev, pri
čemer smo bili eni malo bolj uspešni, drugi pa so raje zasanjano gledali v mizo ali tablo ter razmišljali, ali so nastavili pravi
meni v jedilnici, ker po dveh urah si pa res že pošteno lačen. Ah, pa saj gremo še vedno lahko v Zvezdico po pohančka, če bo
treba. Štiri leta smo se skupaj smejali, še posebej na raznih ekskurzijah, čeprav smo bili za večino prikrajšani zaradi
nepredvidenih okoliščin, ki so zajele ves svet in nas vse prisilile, da smo umirili razburkano življenje ter kar nekaj časa preživeli
doma. Imeli pa smo to srečo, da smo se že v prvem letniku povezali in postali pravi prijatelji, tako da nam je ohranjanje stikov
med seboj v tem kriznem letu in pol pomagalo lažje dočakati ponovno snidenje v živo v šoli. Sedaj, ko smo končno dobili
priložnost spet skupaj med odmori piti kavo v Študentu, se med angleščino sprehoditi okrog šole, da se malo zbudimo, ker
tako zaspani pa res ne moremo nič narediti, ali pa med športno odigrati kakšno igro odbojke, se moramo že posloviti in oditi
vsak v svojo smer. Hja, slovo je vedno težko, a sem prepričana, da se bomo vsi skupaj še kdaj zbrali in si pripravili »razredni
piknik«, kot smo poimenovali naše zabave, s katerimi smo vsako leto kot razred proslavljali uspešno končano šolsko leto. No,
sedaj pa že kar nekaj časa zamuja gospa profesorica, se ti ne zdi? Preden pride, imava še čas, da se zahvaliva svojim sošolcem
in sošolkam za vse lepe spomine in prijateljstva, ki smo jih ustvarili, profesorjem za znanje in pomoč, ki so nam jo nudili, ter
seveda naši razredničarki za njeno podporo in za to, da nas je vedno spodbujala, nas nasmejala, kadar smo to potrebovali, in
niti za hip ni podvomila v naše sposobnosti. Rok, zdej se boš mogu pa naprej obrnt, profesorca je pršla v razred. Bova nasledn
odmor dokončala tale pogovor.
Dijaki 4. d
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4. e
Razrednik: ALBIN PUČNIK

ALIF Jan

GRAČNAR Jan

MAROLT Jaša

STOPINŠEK Urh

BOŽAK Tomi
BRATUŠEK Jan

GROBELŠEK Tilen
HRIBERNIK Andraž

PARADIŽ Tjaš
PINTER Maj

ŠPAN Gregor
TAJNIKAR Urban

ČAKŠ Miha
ČEPERLIN Urh

JANC Lovro
KRSNIK Mitja

PODHRAŠKI Tit
SENIČAR Aljaž

TERBOVC Žiga
TUVIĆ Kristian

ČREŠNAR Zdravko
GLUŠIČ Jaka

LOGAR Luka
MAROLT Aljaž

SMOLE Lara
STIŠOVIČ Svit

ZUPAN Gašper
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DELCI IN ZAKON

Vse se je začelo takrat, ko se je zaiskrilo. Nastala sta prostor in čas. Tisti, ki so se ukvarjali s tem
fenomenom, so prostor imenovali učilnica A-13, čas pa 3. september 2018. (Precej dolgočasno
poimenovanje za prvo zrno časa, ki je padlo skozi peščeno uro srednješolskega življenja.) Ko so
se oči privadile na svetlobo, se je v prostoru prikazalo neponovljivo. Prva generacija novih delcev.
1E-DELCI. Vsak je bil nekaj posebnega. Vsem je bilo skupno, da so sevali radovednost. Zaradi
silovitosti dogodka so imeli delci veliko kinetično energijo. Vendar niso vedeli, kaj bi z njo. Takrat
je vstopil v prostor ZAKON NARAVE in vnesel red. ZAKON je bil kljub zastrašujočemu izgledu
dobrodušen in liberalen. Delcem je dopuščal demokracijo. Smeli so početi vse, kar jim je določil.
Tako so pojavi v prostoru tekli v skladu z ZAKONOM. Delci so spoznavali, da obstajajo tudi drugi
zakoni narave, zaradi katerih na njih delujejo različne sile. Zakoni narave jih usmerjajo tako, da
so poravnane v isto smer. Že res, da so sile trenja kdaj pa kdaj upočasnile delce, vendar je ZAKON
s sunkom sile vedno poskrbel, da so se vrednosti določenih količin z ena povečale na dve ali več.
Prav tako so spoznavali, da lahko pričakujejo spremembe le, če oddajajo in prejemajo delo.
(Sprva so bili delci še premladi, da bi smeli vedeti, da se lahko tudi z izmenjavo toplote počnejo
prijetne reči!?)
V prvem obdobju so bili delci nepovezani. Njihovo gibanje je bilo termično. Niso še vedeli, da
med njimi delujejo močne sile, ki postanejo učinkovite šele, ko so si dovolj blizu. Za to pa je
potreben čas. Sčasoma so se ločeni delci med sabo povezali. Sprostilo se je veliko vezavne
energije, v prostoru se je pojavilo jedro, poimenovano razred 2. e. Raziskave in eksperimenti so
pokazali, da so iz delcev prve generacije nastali delci druge generacije. 2E-DELCI. Zaradi
transformacije je bilo jedro v vzbujenem stanju, a so ga zakoni narave pomirili z izsevanjem
odvečne energije v obliki znanja in sodelovanja z delci v drugih jedrih. Interakcija je bila
uspešna in nastali so 3E-DELCI.
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Bolj ko so dno peščene ure prekrivala zrna časa, manj je bilo dela za ZAKON. V prostor se je
naselila harmonija. Pojavi so tekli po ustaljenih tirih, kot potujejo planeti okoli zvezde. Delci so
spoznali, da je smiselno kinetično energijo vložiti v potencialno energijo, zalogo pa ob primernem
času sprostiti v prihodnosti. Spoznanje je delce tako vznemirilo, da so se še tesneje povezali in se
preobrazili v 4E-DELCE. Na začetku življenjske dobe razreda 4. e je pri pojavu maturantski izlet
prišlo tudi do zlivanja z drugimi jedri. Nekateri 4E-DELCI so to narobe razumeli in pojavilo se je
ulivanje delcev v jedru.
Razred 4. e je sčasoma postal stabilen. Kljub temu da se bodo delci zaradi pojava mature
razpršili, bodo vedno ostali povezani. Vezavna energija je preprosto premočna.
Draga Lara, dragi fantje, ostanite povezani, izkoristite pridobljeno znanje in sprostite svoje
potenciale. Želim vam vse dobro.
Albin Pučnik,
razrednik
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Splošna matura 2021
Najbolje se obrestuje naložba v znanje, je zapisal Benjamin Franklin in tega so se zelo zavedali tudi maturanti, ki so
12. julija 2021 prejeli svoje maturitetno spričevalo. Maturanti, ki so bili posebej uspešni in so poleg izpolnjevanja šolskih
obveznosti svoje znanje poglabljali tudi z raziskovalnim delom, se udeležili številnih tekmovanj, sodelovali pri kulturnih
prireditvah in se izkazali kot odlični športniki, so poleg spričeval prejeli tudi pohvale, priznanja in diplome.

Na podelitvi spričeval splošne mature 12. julija 2021
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Generacija maturantov 2021 je bila zelo majhna, a izredno uspešna. V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo
opravljalo 95 dijakov (76 v splošni gimnaziji in 19 v tehniški gimnaziji), opravilo pa jo je 99 %, pri čemer je tehniška
gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh.
Zelo ponosni smo na sedem zlatih maturantov. Spričevalo s pohvalo so prejeli Nejc Funtek, Vitjan Lin Zupan, Jan
Korenjak, Mia Marguč, Blaž Šporin, Hana Brezovnik in Klemen Lah.
Poleg njih je še 29 maturantov, kar pomeni več kot tretjina dijakov, doseglo odličen učni uspeh.
Simona Jereb
Katarina Petač

Ravnatelj Peter Juvančič, razredničarki Petra Kotnik in Breda Marušič ter direktor Mojmir Klovar z zlatimi maturanti
generacije 2021 Hano, Mio, Janom, Vitjanom Linom, Klemnom in Nejcem (manjka Blaž)
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Svetovalna služba
Šolsko svetovalno delo zajema različna področja dela in življenja na šoli. Uresničevanje delovnih nalog poteka preko
svetovalnega odnosa z dijaki, svetovalnega in posvetovalnega dela s profesorji, vodstvom šole in starši. Določene
naloge, ki so povezane z dijaki s posebnimi potrebami, potekajo preko sodelovalnega odnosa z zunanjimi institucijami
in s starši.

Utrinek z informativnega dne na daljavo

Za dijake 4. letnika smo letos prvič izvedli karierni dan, kjer so dijaki dobili vse potrebne informacije glede nadaljevanja
izobraževanja. Pripravili smo predstavitev vpisnega postopka, motivacijsko predavanje Petre Škarja in predstavitev
večine študijskih programov, za katere so dijaki izrazili zanimanje. Prav tako smo dijakom zaključnih letnikov ponudili
delavnice za uspešno spoprijemanje s stresom pred maturo, ki jih je pripravila psihologinja Maruša Naglič iz Centra za
krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Celje.
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Dijaki 3. letnika so se udeležili predavanja Še vedno vozim – vendar ne hodim, kjer smo jih opozorili na pomen varne
vožnje. S predavanjem smo želeli prispevati k izboljšanju prometne varnosti na naših cestah.
Zaznali smo, da je med mladimi več tesnobe, strahu pred neuspehom, čustvenih stisk in anksioznosti, zato smo dijakom
1. in 2. letnika prav tako s pomočjo psihologinje Maruše Naglič pripravili predavanja z naslovom Anksiozne motnje: ko
se nam prižigajo lažni alarmi in delavnice z naslovom Kako se lahko spoprimem s strahom in tesnobo?
Nadaljevali smo z dobrim sodelovanjem z osnovnimi šolami in za osnovnošolce pripravili dan odprtih vrat, kjer so si
lahko ogledali našo šolo ter se spoznali z dijaki in profesorji. Dogodek je bil množično obiskan in veseli smo pozitivnih
povratnih informacij.

Predavanje o anksioznih motnjah

Svetovalne delavke Šolskega centra Celje smo usklajevale delo in obravnavale aktualno problematiko na rednih aktivih,
mesečno pa smo se sestajali tudi v okviru regijskega aktiva svetovalnih delavcev.
Nina Jaklevič
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Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vsakem šolskem javnem zavodu oblikuje svet staršev, katerega
mnenje pomembno vpliva na delovanje naše šole.
Predsednica našega 18-članskega sveta staršev je bila Karmen Oblak. Svet se je sestal trikrat in med drugim obravnaval
učno-vzgojno problematiko, delovanje šolskega sklada, pripravo poslovnika, mnenja in pobude staršev ter se seznanil
z delom Gimnazije Lava in s pomembnimi dogodki na šoli.
Vsem članom se zahvaljujem za koristno in prijetno sodelovanje, še posebej predstavnikom oddelkov zaključnega
letnika.
Peter Juvančič

Tutorstvo
Na naši šoli že tretje leto poteka projekt
tutorstvo. Z njim želimo pomagati dijakom
nižjih letnikov pri učnih ali drugih težavah, s
katerimi se srečujejo v času šolanja. Tutorji so
dijaki višjih letnikov, ki pomagajo dijakom nižjih
letnikov pri načrtovanju časa za učenje,
spoznavanju učnih strategij in odpravljanju
strahu oz. negativnega odnosa do predmetov,
kjer imajo težave.
Več kot trideset tutorjev Gimnazije Lava nudi
pomoč z vseh predmetnih področij. Največ ur
tutorstva so v letošnjem šolskem letu opravili
dijaki 3. letnika Tilen Zorin, Lucijan Korošec in
Sara Oblak.
Naj tutorja Sara Oblak in Lucijan Korošec z ravnateljem

Dragica Babič
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Dijaška skupnost Gimnazije Lava
Dijaško skupnost Gimnazije Lava je to leto zastopalo 18 predsednikov oddelčnih skupnosti in 7 predstavnikov, ki so
zastopali predsedstvo DSGL. Predsednica DSGL sem bila že drugo leto zapored Zala Elizabeta Ramovš (4. b), moja
namestnica je bila Lara Cerar (4. b).
Predsedstvo DSGL s svojimi odbori odlično deluje že tretje leto. Odboru za stike z javnostjo je predsedovala Lea Centrih
(4. a), odboru za organizacijo dogodkov Urh Videčnik (3. e), odboru za Dijaško organizacijo Slovenije pa Maša Križanič
(3. b). Predsedstvo pomaga pri organizaciji dijaške skupnosti in dogodkov za dijake, pri sodelovanju z Dijaško
organizacijo Slovenije ter upravlja družbena omrežja in profile šole.
Septembra smo v telovadnici izvedli tradicionalno Vulkanijado, ki na Lavi predstavlja nekakšen krst in sprejem
prvošolcev v svet gimnazijcev.

Na Vulkanijadi

V oktobru in novembru smo organizirali zbiralno akcijo starega papirja, zbrani denar pa bo namenjen organizaciji
prihodnjih dogodkov. Akcija je potekala zelo uspešno in organizirali jo bomo tudi v prihodnjih letih.
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Naši dijaki so pred božičnimi prazniki poskrbeli za praznično okrasitev šole, dva meseca kasneje pa zbirali valentinova
sporočilca in poskrbeli, da so našla naslovnike.
Ker je bil pust med počitnicami, smo ga letos prehiteli. Tradicionalno je na šoli oblast prevzel pustni ravnatelj; to je bil
letos Peter Kočevar iz 4. b. Vsak oddelek je posnel enominutni video, v katerem je predstavil razredno skupinsko masko.
Zmagal je 4. b in za nagrado prejel ogled filma; z videoposnetkom so nas lepo presenetili tudi profesorji.
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Dijaki 2. b so v aprilu in maju organizirali dobrodelno akcijo zbiranja knjig in družabnih iger za otroke.
DSGL je prav tako začel s projektom novih šolskih puloverjev, ki bodo izdelani v začetku naslednjega šolskega leta. Skozi
celo leto smo spremljali dogajanje v Dijaški skupnosti Slovenije, sodelovali na lokalnih dogodkih in skrbeli za dobro
vzdušje na hodnikih Gimnazije Lava.
Leto smo zaključili s predajo ključa, ki so ga osvojili dijaki 3. a.
Zala Elizabeta Ramovš,
predsednica dijaške skupnosti
Sandra Đulabić
Lucijana Kračun Berc,
mentorici dijaške skupnosti
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Letošnji dobitniki ključa so dijaki 3. a.
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Delo z nadarjenimi dijaki
V šolskem letu 2021/2022 smo v prvih letnikih evidentirali 11 nadarjenih dijakov, skupaj smo imeli v preteklem letu
evidentiranih 78 dijakov (17 % vseh dijakov).
Nadarjeni dijaki izrazijo interes, talent in pripravljenost za delo na zanje specifičnih področjih, kjer se udejstvujejo v
različnih dejavnostih samostojno in pod vodstvom mentorjev. Največkrat sodelujejo na predavanjih, ekskurzijah,
krožkih, pri poglabljanju znanja, raziskovalni dejavnosti in v pripravah na tekmovanja tako v formalnem okviru kot tudi
samoiniciativno.
Realizacija dela nadarjenih dijakov se kaže skozi njihov šolski uspeh, v nadpovprečnih dosežkih na zanje specifičnih
področjih in v tekmovalnih dosežkih. 11 nadarjenih dijakov je med prejemniki diplom, vseh prejemnikov diplom je 25.
Torej je 17 % nadarjenih dijakov prejelo 44 % diplom. Pri celotni populaciji je ta delež malo nad 5 %. Prejemnikov
priznanj je 71, od tega so jih nadarjeni prejeli 24, kar je tretjina. Najpogostejši posamični dosežek nadarjenih dijakov je
zlato priznanje na področju matematike.
Morda bi kazalo tudi v višjih letnikih še katerega dijaka evidentirati kot nadarjenega. Ugotovimo lahko precejšnjo
variabilnost med dosežki nadarjenih dijakov od prihoda na šolo do zaključka srednje šole; nekateri ne pokažejo
nadpovprečnih rezultatov, drugi presenetijo, razcvet za nekatere pa šele pride, kar je tudi prav.
Še naprej bomo skrbeli, da talenti ne bodo ostali zakopani.
Bogomil Kropej,
koordinator tima za nadarjene

60

Obvezne izbirne vsebine
Veličastni maturantski ples
Dijaki 4. letnika so 2. aprila 2022 zaplesali na svojem maturantskem plesu v dvorani Golovec. Po himni Gaudeaumus
igitur, ki so jo maturanti ponosno zapeli, sta maturante nagovorila direktor ŠCC Mojmir Klovar in ravnatelj Peter
Juvančič. V imenu generacije dijakov sta iskreno spregovorila Patricija Čokl (4. a) in Rok Hrustel (4. d). Dijaki so se s šopki
zahvalili svojim razrednikom za vso podporo v času šolanja na naši šoli in z njimi, z direktorjem ter ravnateljem tudi
zaplesali. Dijaki so v uradnem delu zaplesali najprej četvorko, nato še angleški valček, cha cha cha, tango, blues, swing
in dunajski valček. S poravnanimi vrstami in izjemnimi plesnimi koraki so maturanti dokazali, da so odlični plesalci.
V neuradnem delu so se predvajali kratki filmi oddelkov, v katerih so dijaki strnili svoje doživljanje gimnazije v preteklih
štirih letih. Sledilo je glasbeno presenečenje maturantov Roka Hrustela in Zale Elizabete Ramovš ter šolskega benda
Eruption, ki je pod mentorstvom profesorice Metke Jagodič Pogačar združil Tijo Pšaker, Janeza Vošnerja, Vida Hajderja,
Blaža Krušiča, Aljaža Rozmana, Tjaša Paradiža, Laro Zalokar in Sebastjana Dečmana.
Polonca Zalokar

Himno maturantskega plesa so zapeli Zdravko Črešnar, Lara Zalokar, Sara Mihajlik in Sebastjan Dečman.
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Zahvale dijakov:
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Ples z direktorjem, ravnateljem in razredniki:
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Še nekaj utrinkov:
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Maraton znanosti
V tem šolskem letu smo pripravili že četrti zaporedni
Maraton znanosti. Dijakom smo predstavili šest različnih
strokovnjakov, med njimi tudi naših nekdanjih dijakov.
Prvi gost je bil 7. marca Tim Mastnak, naš nekdanji
maturant in aktualni svetovni in letošnji olimpijski
podprvak v deskanju na snegu. Pogovor je stekel o
njegovih začetkih, spominih na Gimnazijo Lava, karieri,
olimpijskih igrah v Pekingu, treningih, prehrani športnika
in o njegovem prostem času. Sledilo je še fotografiranje z
olimpijskim podprvakom, saj skoraj nihče ni želel izpustiti
priložnosti in se dotakniti olimpijskega srebra. Z
vrhunskim deskarjem se je pogovarjala Ana Maria Kotnik,
gosta pa je pozdravil tudi šolski bend Eruption z
mentorico Metko Jagodič Pogačar.
Tim Mastnak je z Ano Mario Kotnik spregovoril o svoji športni karieri.

Naš drugi gost je bil aktualni državni sekretar na
Ministrstvu za pravosodje in prav tako naš nekdanji dijak
Zlatko Ratej, ki je osvetlil nekaj teoretičnih pojmov s
področja družboslovja in prava: demokracijo, pravno
državo, delitev oblasti, politično participacijo itd.
Spregovoril je tudi o karierni poti v pravni stroki. Srečanje
je organiziral Bogomil Kropej, z gostom pa se je
pogovarjal Jakob Rihter.

Pogovor o družboslovju in pravu z Zlatkom Ratejem je vodil Jakob Rihter.
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14. aprila 2022 smo gostili predstavnici japonskega veleposlaništva. Dr. Sayako Yamashito, diplomatka Japonske, ki biva
v Sloveniji že četrto leto, in profesorica na eni od japonskih univerz, je predavala o osnovni sestavini japonske
tradicionalne hrane, to je soji v vseh možnih oblikah, kot sojini kalčki, sojino mleko, sojina omaka, miso, sojina moka,
tofu ter natto. S seboj je prinesla nekaj sojinih izdelkov, med katerimi pa je zaradi svojega posebnega vonja, sluzavosti
in lepljivosti največ pozornosti pritegnil natto. V nadaljevanju predavanja smo prisluhnili gospe Sanji Paradiž, ki nam je
predstavila japonski jezik. Najprej je spregovorila o načinih raziskovanja jezika, nato še o pisavah japonskega jezika in o
njenih posebnostih, tj. enakozvočnicah. Sledili so primeri iz živalske onomatopeje.

Dr. Sayako Yamashito med predavanjem o tradicionalni japonski hrani, Sanja Paradiž je pripravila predavanje o japonskem jeziku,
dijaki pa so na delavnici o sproščanju prisluhnili psihologinji Maruši Naglič.

15. aprila je bila praktična delavnica o sproščanju za dijake s psihologinjo Marušo Naglič, prav tako našo nekdanjo
dijakinjo. Pogovarjali so se o anksioznosti in preizkusili preverjene tehnike sproščanja. Delavnico je organizirala Nina
Jaklevič.
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Za konec smo 19. aprila gostili pisateljico in prevajalko ameriškega rodu Eriko Johnson Debeljak. Naša gostja je dijakom
predstavila razlike v načinu življenja Američanov in Slovencev. Komentirala je šolski sistem v obeh državah, poudarila
je pomen branja, kulturne raznolikosti, spregovorila je o svojih knjižnih delih. Zaradi svoje sproščenosti, zgovornosti,
razgledanosti in odkritosti je pritegnila pozornost vseh poslušalcev. Pogovor sta vodili Lana Hladnik in Julija Krašek.

Erica Johnson Debeljak o razlikah med Slovenci in Američani z Lano Hladnik in Julijo Krašek

Maraton znanosti sem organizirala Polonca Zalokar.
Polonca Zalokar
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Ekskurzije
Ekskurzije naših maturantov
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Ekskurzije po Sloveniji
Med OIV sodijo tudi ekskurzije, ki povezujejo tri tematska področja: slovenščino, geografijo in zgodovino.
Dijaki 1. letnika so v maju/juniju odšli v Ljubljano, kjer so spoznavali Ljubljano nekoč in danes – več v naslednjem članku.
Dijaki 2. letnika so se odpravili v Poljansko dolino po poteh Ivana Tavčarja.
Dijaki 3. letnika so odšli v Prekmurje po poteh Miška Krajnca.
Andreja Leskovar

Na Visokem
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V Škofji Loki

Na Otoku ljubezni
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Ekskurzije dijakov 1. letnika v Ljubljano
1. a
Dijaki 1. a so 8. junija odšli na strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Tokrat smo se odločili, da bomo sledili trajnostni
mobilnosti in smo se v prestolnico odpeljali z vlakom. Najprej nas je v Slovenski matici sprejel Franci Krevh, tolkalec v
orkestru Slovenske filharmonije. V delavnici z naslovom Tolkalni krog smo se preizkusili v igranju različnih tolkal in
ustvarjali glasbo.

Tolkalni krog

Ogled Ljubljane

Sledil je vodeni ogled Ljubljane s spoznavanjem kulturnih inštitucij, pomembnih za vse Slovence – od Križank do
Metelkove. Zaključili pa smo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer smo izvedeli več o slovenski ljudski glasbi in
zanimivostih z različnih koncev sveta.
Petra Kotnik in Metka Jagodič Pogačar
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1. b
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1. e
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3. b pri predsedniku države
Dijaki 3. b so 8. junija 2022 obiskali Predsedniško palačo v Ljubljani. Najprej so prisostvovali uradni proslavi ob dnevu
Primoža Trubarja, nato jih je v svoji pisarni sprejel še predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Mentorica
projektnega dne je bila Jerneja Križan.
Polonca Zalokar

Dijaki 3. b v predsedniški palači
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Ekskurzije po Evropi
Dijaki Gimnazije Lava so se spomladi po dveletnem premoru odpravili na tri kratke ekskurzije izven meja Slovenije.
Obiskali so živahno dansko prestolnico Kopenhagen, prečudovite Cinque Terre in bavarsko prestolnico München. Na
ekskurzijah so spoznavali novo okolje, utrip mest in utrdili prijateljstva. Vsi so se strinjali, da je bilo kratko, a sladko.
Organizatorica je bila Katarina Obreza.
Katarina Obreza

Cinque Terre, Lucca, Pisa

Cinque Terre
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Lucca
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Pisa
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Salzburg, München

Pred Mozartovo rojstno hišo v Salzburgu
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V Münchnu
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Kopenhagen

Hamletov grad

Alja in Nika uživata
v najstarejšem evropskem zabaviščnem parku Tivoli.

S kolesom po Kopenhagnu
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Teja in morska deklica

Pred Frederiksborgom, največjim renesančnim gradom v Skandinaviji

Živahni vikend na Danskem
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Ekskurzija na Dunaj – vtisi dijakov
»Dijaki, ki se učimo nemški jezik, smo se 7. junija 2022 odpravili na ekskurzijo na Dunaj. Ogledali smo si številne
znamenitosti avstrijske prestolnice, kot sta slovita hiša arhitekta Friedensreicha Hundertwasserja in Štefanova
katedrala. Po skupnem ogledu smo čas lahko izkoristili za samostojno raziskovanje mesta. Nato smo se s podzemno
železnico odpeljali proti Schönbrunnovi palači. Kljub slabemu vremenu smo dan odlično preživeli.«
Ajda Kokovnik in Karin Kovač, 3. d

Pred Hundertwasserjevo hišo
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»Ekskurzija na Dunaj je bila zelo poučna, ker smo videli veliko znamenitosti, o katerih smo se učili pri pouku nemščine.«
Juš Gošte, 2. e
»Pri ogledu mesta so me zanimali veličastne zgradbe in urejenost prostora. Hrana je bila draga, a okusna.«
Gal Bantan, 2. e
»Zaradi razmer na cesti je bila vožnja v obe smeri dolga in naporna. Imel sem kratek klavirski koncert v Hiši glasbe, užival
sem v prostem času, ki ga je bilo dovolj za pohajkovanje po središču mesta.«
Gašper Repše, 2. e

Gašper se je preizkusil na klavirju v Hiši glasbe.

»Ekskurzija je bila poučna, sproščena in zabavna. Najbolj sta mi bila všeč dunajska tržnica/Naschmarkt in Štefanova
stolnica/Stephansdom.«
Dominik Črep, 2. b
»Na Dunaju sem se imel lepo, srečeval sem prijazne ljudi in jedel dobro hrano. Na tržnici sem poskusil turško jed falafel
in se pogovarjal s turškim branjevcem.«
Aleksej Mlinarevič, 2. e
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»Zelo zanimivo je, da sem si lahko ogledal vse znamenitosti, ki smo jih obravnavali pri pouku nemščine v 2. lekciji. Uspelo
mi je, da sem se pogovarjal v nemščini.«
Alex Ezgeta, 2. e
»Za ogled znamenitosti Hundertwasserhaus sem imel premalo časa, saj me arhitektura zelo zanima. Zelo mi je bila všeč
še Karlova cerkev/Karlskirche.«
David Žurej Polajžer, 2. b

»Nemci« pred Karlovo cerkvijo

Darja Kapus, organizatorica
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Kulturno-jezikovne dejavnosti
Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje
Prepevanje v Mešanem mladinskem pevskem zboru Šolskega centra Celje povezuje pevke in pevce vseh šol našega
zavoda. V šolskem letu 2021/2022 je zbor vodila Andreja Ocvirk, strokovno ji je pomagal Boštjan Korošec, organizatorica
je bila Tjaša Verdev.
Na septembrski avdiciji smo sprejeli precej novincev. Zaradi epidemiološke situacije smo morali odpovedati intenzivne
pevske vaje v novembru, ki pa smo jih nadomestili z vajami kar v šolskih prostorih.
Zelo smo bili veseli in ponosni, da smo decembra lahko izvedli božični koncert, ki pa je zaradi takratne epidemiološke
situacije potekal hibridno, kar pomeni, da so pevci v živo peli v Celjskem domu, hkrati pa je bil koncert predvajan na
velikem zaslonu na Krekovem trgu ter na spletni povezavi https://www.sc-celje.si/.

Božično-novoletni koncert
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V mesecu aprilu smo odšli intenzivne pevske vaje v Terme Ptuj in se pripravljali na letni koncert, ki smo ga izvedli 19.
aprila 2022 v Narodnem domu. Program so popestrili gostje – zasedba GCC kvintet in VS Amantes. Večer se je končal
zelo čustveno, saj se je po 13 letih od nas poslovila zborovodkinja Andreja Ocvirk.
Naš zbor se je predstavil tudi na Mladinskem pevskem festivalu v Celju, na katerem je nastopilo kar 350 pevcev in
zborovodij. Na odru so se zvrstili zbori iz I. gimnazije v Celju, Prve gimnazije Maribor, II. gimnazije Maribor, Gimnazije
Brežice, Gimnazije Celje – Center, Gimnazije Nova Gorica, Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Zavoda sv. Stanislava –
Škofijske klasične gimnazije. Skupaj z njimi so nastopili tudi letošnji zmagovalci Eme, tj. zasedba LPS.

Pesem povezuje

Pevski festival

V letošnjem šolskem letu so v zboru peli naslednji dijaki Gimnazije Lava: Zdravko Črešnar, Sara Mihajlik, Alja Gajšek,
Dominika Zupan, Monika Kunšek, Tjaša Ulčnik, Barbara Jelenko, Teja Kolar, Lucija Remic, Alja Trupi, Nika Zver Špan,
Anja Židan in Blaž Krušič.
Tjaša Verdev
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Glasba na naši šoli
Glasba je hrana ljubezni, pravi William Shakespeare. Ko pa glasbo udejanjimo s petjem, postane to skoraj čarobno
sporočilo še bolj čudovito in osebno. Prav to združuje dijake, ki uživajo v javnem nastopanju pred raznoliko publiko, z
veseljem sodelujejo z ustvarjalci drugih področij umetnosti in tako širijo svoje znanje, sklepajo nova prijateljstva ter se
zabavajo. Predstavljamo se z bendom Eruption in v priložnostnih zasedbah Mojstrov glasbenega ustvarjanja. Skupaj
pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne (tudi narodnozabavne) do klasične glasbe) v najrazličnejših
zasedbah, s katerimi se predstavljamo na javnih prireditvah vseh šol ŠC Celje in izven. Pravzaprav povsod, kjer je glasba
dobrodošla.
Korona je sicer tudi letos kulturi – torej tudi glasbi – krojila usodo in nam rezala krila. V tem času smo nadgrajevali
znanje preteklega šolskega leta in nadaljevali z delom na daljavo. Nastalo je precej čudovitih izdelkov, ki smo jih z
veseljem objavljali na socialnih omrežjih. Posneli smo tudi nekaj spletnih prireditev: Zlato kredo, proslavo ob kulturnem
dnevu za dijake SŠ SMM in prireditve za informativne dneve vseh šol ŠCC, ki so bili tudi letos izvedeni na daljavo.

Kljub vsemu smo v živo sodelovali na številnih prireditvah. Nastopali smo na sprejemu zlatih maturantov ŠCC generacije
2020/2021, na prireditvi Pod sojem zvezd za stanovalce doma Nine Pokorn v Grmovju, na srečanju svetovalnih delavk
OŠ na ŠC Celje, na mednarodnem simpoziju Civilna družba in šolski sistemi z naslovom Z besedo na dan, na uvodnih
roditeljskih sestankih SŠ SDL, kar trikrat smo v decembru prižigali lučke na SŠ SMM, predstavili smo se na dnevu odprtih
vrat na SŠ GVO in na GL ter SŠ KER, igrali na maturantskem plesu GL, nastopali v okviru projekta ARELL (Eramsus +),
spremljali profesorice VS Amantes na koncertu MeMPZ ŠC Celje, peli in igrali diplomantom Visoke zdravstvene šole
Celje v Modri dvorani Golovec, z glasbo pozdravili udeležence Regionalnega izbora JA nacionalnega tekmovanja
programa Moje podjetje 2022, glasbeno sodelovali v projektu Evropska vas, v atriju ŠC Celje na dan podelitve spričeval
pripravili rock koncert za četrtošolce vseh šol ŠC Celje.
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Konec maja smo sooblikovali prireditev Od trnja do zvezd (sprejem za najboljše dijake SŠ SMM v Narodnem domu v
Celju), z gimnazijci odšli na pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Celje, kjer smo zabavali male bolnike in njihove starše,
nastopali na sprejemu mladih raziskovalcev MOC, sprejeli prijatelje s Ptuja na narodni izmenjavi v Celju, sprejeli češke
prijatelje na mednarodni izmenjavi na GL, nastopali na podelitvah uspešno opravljenih diplom dijakom zaključnih
izpitov, v Narodnem domu sodelovali na prireditvi Zlati vektor SŠ KER ter na podelitvi vulkanov GL v Modri dvorani
Golovec. V juliju pa smo sodelovali podelitvah spričeval poklicne mature šol ŠC Celje ter spričeval splošne mature
dijakom Gimnazije Lava.

V letošnjem letu so v bendu ERUPTION in z MGU zelo aktivno sodelovali: Tjaš Paradiž, L4E (bobni), Tija Pšaker, L3B
(vokal), Janez Vošner, L2E (klavir), Blaž Krušič, L1E (vokal, kitara), Jure Kropec, L2E (vokal, kitara), Lucija Remic, L1D
(vokal), Ema Iršič, L1A (vokal), Enej Romih, L1A (klavirska harmonika), Ana Hudina, L1A (klavir), Bor Laznik, L1A (klarinet,
ples), Jakob Zagožen, L1A (diatonična harmonika), David Jelen, L1A (vokal), Zala Ana Košir, L1C (violina), Maša Hacin,
L1D (kitara), Natalija Sušnik, L1B (ples s palico), Ivana Trunkl, L1B (kahon), Ylza Bedžeti, L1B (violina), Lara Zalokar, L4C
(vokal), Sebastjan Dečman, L4B (vokal), Teja Verdenik, L1B (klavir), Alja Trupi, L2B (vokal), Nika Zver Špan, L2B (vokal),
Anže Sadnik, L3D (break dance), Laura Angelika Kores, L2B (hip-hop), Živa Zorko Centrih, L1D (hip-hop).
Mentorica glasbenih dejavnosti na ŠC Celje je Metka Jagodič Pogačar.
Metka Jagodič Pogačar
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Kulturni dan na Gimnaziji Lava
Posledice dvoletne epidemije koronavirusa so se najmočneje pokazale na področju kulture, tudi kulturnega ustvarjanja
na šoli. Razlog, zakaj nismo v tem šolskem letu pripravili tradicionalne centralne prireditve ob Prešernovem dnevu, ni
bil samo v omejitvah gledalcev v dvorani in v prekinjeni kontinuiteti vzgajanja dijakov igralcev ter recitatorjev, ampak
predvsem v želji, da bi bili v kulturno dogajanje vključeni vsi dijaki naše gimnazije. S tem bi v njih prebudili in vzpodbudili
ustvarjalnost ali razmislek o pomembnih življenjskih vprašanjih. Tako smo ob koncu februarja pripravili dva dneva
kulture, na katerem so sodelovali vsi dijaki in večina učiteljev. Tema kulturnega dogajanja je bila človek in žival.
Štirinajst mentorjev je pripravilo dvanajst delavnic za prve in druge letnike, in sicer Na Slovenskem je medved kralj živali,
Živalski origami, Psihološki test na temo živali, Tropska hiša skozi naše oči, Panter, Dobro je vedeti, kam pes taco moli,
Živali in njihovi poklici skozi zgodovino, Ilustracija pravljice Bremenski mestni muzikantje, Izdelava živalskih pustnih
pripomočkov, Katera žival sem pa jaz?, Ko živali spregovorijo in Poslikava telesa z živalskimi vzorci.

Preden so se dijaki razporedili v manjše skupine oziroma delavnice, so si v kinu Metropol ogledali film Divja Slovenija,
ki je s svojim estetskim prikazom pestrosti slovenskih živalskih in rastlinskih vrst navdihnil dijake za likovno ter besedno
ustvarjanje.
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Dijaki četrtih ter dveh tretjih letnikov so sodelovali na projekciji filma Sinovi burje in na pogovoru o problematiki divjih
živali v Sloveniji z režiserjem filma Mihom Čelarjem. Pogovor ni tekel le o volku in kraškem ovčarju – dveh glavnih
motivih v filmu –, ampak nasploh o človekovem odnosu do živalskega sveta nekoč in danes ter družbenih razsežnostih
tega razmerja. Preostala dva tretja letnika pa sta se udeležila zanimivega predavanja o ornitologiji, ki ga je pripravil naš
nekdanji dijak Janez Leskošek.

Dijak Svit Stišovič in profesorica Breda Marušič
sta se pogovarjala z Miho Čelarjem, režiserjem filma Sinovi burje.

Odzivi dijakov na nekoliko drugače zasnovan koncept kulturnega dne in na specifično, a izjemno pomembno temo je bil
dober, nastalo pa je tudi nekaj zanimivih izdelkov, ki smo jih predstavili na informativnem dnevu.
Breda Marušič

Video ob Kajuhovem letu
Letos decembra bo minilo 100 let od rojstva slovenskega pesnika Karla Destovnika Kajuha, 22. februarja pa je bila
obletnica njegove smrti. Naša gimnazija se je odločila sodelovati v aktivnostih Kajuhovega leta (v organizaciji občine
Šoštanj) s krajšim videoposnetkom. V njem dijaka Svit Stisovič (4. e) in Vanja Vlaović (2. c) ter mentorica Breda Marušič
recitirajo štiri pesmi, ki jih je dijak Niko Žafran (2. c) animiral in z izborom likovnega izraza poudaril njihovo aktualnost.
Videoposnetek Kajuhu ob 100-letnici njegovega rojstva smo objavili na youtubu in družbenih omrežjih.
Breda Marušič
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Naslovnica projekta KDK
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Recital romantične poezije
Decembra so se v Pokrajinskem muzeju Celje predstavili dijaki Gimnazije Lava z likovnimi upodobitvami marin in vedut.
Odprtje razstave so popestrili dijaki drugih letnikov z recitalom poezije evropskih romantikov. Nastopajoči dijaki so bili
Zala Beltram, Anže Centrih, Nila Flajšman, Kalina Radaković, Vanja Vlaović in Niko Žafran iz 2. c ter Eva Cvibovšek,
Angelika Laura Kores in Jošt Pustovrh Lenček iz 2. d.
Breda Marušič
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Poglabljanje znanja materinščine
Dijaki, ki čutijo posebno naklonjenost do slovenščine in besedne umetnosti, so razvijali sposobnost samostojnega in
poglobljenega interpretiranja književnih besedil, izpopolnjevali svoje jezikovno znanje ter se pripravljali na šolsko,
področno in državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Letošnji naslov tekmovanja je bil Vedre bližine med nami.
Dijaki 1. in 2. letnika so prebirali in razčlenjevali roman prekmurskega virtuoza umetniške besede Ferija Lainščka Kurji
pastir. Dijaki 3. in 4. letnika pa so brali in interpretirali dramski besedili Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas
domača prodorne slovenske ustvarjalke Alenke Goljevšček Kermauner ter komedijo Pygmalion slovitega irskega
dramatika Georgea Bernarda Shawa.
Mladi bralci so posebno pozornost posvetili primerjanju in aktualizaciji izbranih književnih besedil ter problemski
obravnavi predpisane teme. Dosežki tekmovalcev, ki so zabeleženi v rubriki o tekmovanjih, dokazujejo, da leposlovje
našim dijakom ostaja izziv in da so ob njem vedno znova pripravljeni na odkrito in ustvarjalno razmišljanje.
Mentorici poglabljanja znanja iz materinščine sva bili Simona Jereb in Petra Kotnik.
Simona Jereb

Guillermo s Kanarskih otokov
V letošnjem šolskem letu smo od februarja do junija gostili naravnega
govorca iz Španije. Guillermo Vega Ocaña, profesor športne vzgoje, je na
SŠKER opravljal prakso v okviru programa Erasmus+, na gimnaziji pa se
nam je 3-krat na teden pridružil tudi pri pouku španščine.
Ker prihaja s Kanarskih otokov, kjer govorijo z nekoliko drugačnim
naglasom kot na polotoku, smo med urami izvedeli veliko o jezikovnih
posebnostih, kulturi in običajih tega čudovitega otočja v Atlantskem
oceanu. Na začetku smo morda imeli malo treme pri ustnem izražanju,
vendar smo hitro ugotovili, da naravnih govorcev ne zanimajo naše
slovnične napake, ampak bolj tisto, kar bomo povedali. »Drzni si govoriti
in izkoristi vsako priložnost za pogovor s pravim Špancem,« je bilo naše
vodilo med urami z Guilletom. Izkušnje in znanje, ki smo jih pridobili v
tem času, nam bodo za vedno ostali v lepem spominu.
Ños, Guille, te echaremos de menos! :)
Dijaki, ki se učijo španščino kot 2. tuji jezik
s profesorico Sandro Đulabić
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Umetnik meseca
»Jaz nisem za ustvarjanje,« pogosto slišimo od dijakov v prvem letniku pri pouku umetnosti. Da bi ta stereotip o
nadarjenosti in talentu vsaj malo postavili ob stran, na prvo mesto pa umestili trud, izražanje čustev in občutij ter
kreativnost, smo šolski hodnik sredi leta spremenili v »lično« galerijo.
Na slikarskem stojalu smo vsak mesec razstavili po eno likovno delo naših dijakov, avtorja pa razglasili za umetnika
meseca. Tako želimo na eni strani dijake motivirati in opogumiti, da verjamejo v svoje sposobnosti, na drugi pa jih učiti
opazovati likovna dela, ravnati z njimi, jih interpretirati in zagovarjati stališča.
Prvi umetnik meseca je postal Nik Ažman (1. a), ki je za nagrado dobil vstopnico za Tropsko hišo v Celju. Nagrade za
ostale umetnike so prispevali še ZPO za drsanje ali plavanje v Celju in Cineplexx za ogled poljubnega filma.
Špela Kumer

Avtorica: Alja Škerjanec, 1. a

Nik Ažman – prvi umetnik meseca
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Avtorica: Ana Hudina, 1. a

Avtorica: Nika Hribar Vodeb, 1. a

Avtor: Nejc Tevžič, 1. a

Avtor: Nejc Pinter, 1. e

Avtorica: Maša Hržica Stante, 1. a
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Drugi umetnik meseca Patrik Pšeničnik
Avtoportreti
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Zaživel podkast KERčebLAVA
Podkasti so sproščeni, neformalni pogovori, posneti v avdio obliki. Na Šolskem centru Celje imamo raznolike programe
in talente, zato so združili moči dijaki Gimnazije Lava in Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Nastali
so avdio in video zapisi pogovorov s posebnimi gosti, ki opravljajo nenavadne poklice, imajo zanimive hobije ipd.
Med drugim smo izvedeli, kako se programerka Mateja Žvegler znajde med samimi sošolci na fakulteti, kakšen je
vsakdan profesionalnega nogometnega trenerja, kako je Tim Mastnak preganjal dolgčas v izolaciji pred olimpijskimi
igrami, v posebni prednovoletni oddaji pa smo v malo drugačni luči spoznali tudi naša ravnatelja.
Vsem letošnjim podkastom lahko prisluhnete tukaj:
https://www.sc-celje.si/kerceblava/
Andraž Pušnik
Špela Kumer

Podkasti
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Matematično-naravoslovne dejavnosti
Poglabljanje znanja matematike
Matematični krožek je v šolskem letu 2021/2022 potekal do državnega tekmovanja v znanju matematike za Vegova
priznanja, ki je bilo 23. aprila 2022 na Gimnaziji Celje – Center. Krožka so se udeleževali dijaki vseh štirih letnikov.
Mentorica krožka za prvi letnik je bila Lucijana Kračun Berc, za drugi letnik Mihaela Koštomaj, za tretji letnik Tatjana
Štorman, za četrti letnik pa Mateja Frangež-Herman. Pri urah krožka smo skupaj z dijaki reševali zahtevne naloge,
poglabljali znanje teorije števil, geometrije, analize in kombinatorike in s tem pridobivali nove izkušnje ter dodatno
znanje. Priprave so potekale tudi individualno na daljavo. Rezultati tekmovanja so navedeni v rubriki o tekmovalnih
dosežkih.
Mateja Frangež-Herman

Poglabljanje znanja matematične logike in razvedrilne matematike
Dijaki so z reševanjem nalog iz lingvistike, s spoznavanjem različnih japonskih miselnih iger, z barvanjem gobelinov in
uporabo osnovnih prijemov logike prepoznavali viteze, oprode in normalneže. V zimskih mesecih so iskali poti iz
labirinta, spoznavali poliedre in ravninske grupe. Dijaki so pripravili nalogo iz barvnega sudoka in jo skupaj s potjo do
rešitve objavili na spletu. Člani krožka so sodelovali na šolskih tekmovanjih iz logike in razvedrilne matematike,
najuspešnejši pa tudi na državnih tekmovanjih. Njihovi dosežki so zapisani v rubriki o tekmovalnih dosežkih.
Mihaela Koštomaj
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Poglabljanje znanja fizike
Fizikalni krožek je v letošnjem letu deloval skozi vse šolsko leto. Delo je bilo posvečeno pripravam na tekmovanja v
znanju fizike in astronomije. Nekateri dijaki so bili aktivnejši in tudi samoiniciativni, pri nekaterih se je delo omejevalo
le na redna srečanja. Letošnji tekmovalni uspeh je zabeležen v rubriki o tekmovalnih dosežkih.
Vitomir Babič
Albin Pučnik

Poglabljanje znanja kemije
Proučevali in reševali smo zahtevnejše kemijske naloge. Dijaki so se pripravljali in izvajali kemijske poskuse ter jih
predstavljali na dnevu odprtih vrat. Nekateri dijaki so se udeležili tudi šolskega in državnega tekmovanja v znanju kemije
za Preglove plakete.
Andreja Debelak Arzenšek
Mojca Drofenik Čerček

103

Poglabljanje znanja biologije in poznavanja sladkorne bolezni
Število bolnikov s sladkorno boleznijo v svetu in v Sloveniji strmo narašča. V čedalje večji meri zbolevajo tudi otroci,
zato je cilj tekmovanja mlade informirati o vzrokih, simptomih in poteku sladkorne bolezni. Posebno pozornost pa pri
pripravah na tekmovanje namenjamo življenjskemu slogu in zdravi prehrani, ki lahko bistveno zmanjšata tveganje za
nastanek te bolezni. Na priprave povabimo dijake vseh štirih letnikov, ki se v oktobru pomerijo na šolskem tekmovanju.
V novembru, ko obeležujemo svetovni dan sladkorne bolezni, pa se najboljši poznavalci sladkorne bolezni udeležijo
državnega tekmovanja, ki ga tradicionalno pripravlja Zveza društev diabetikov Slovenije.
Poglabljanje znanja biologije je potekalo v dveh skupinah. Dijaki prvih in drugih letnikov so preučevali in raziskovali ribe
celinskih voda. Temo je razpisalo Prirodoslovno društvo Slovenije. Dijaki tretjih in četrtih letnikov so poglabljali znanje
biologije z reševanjem tekmovalnih nalog iz poznavanja učnih vsebin biologije.
Marija Kresnik
Helena Nardin

ITS – naravoslovni interdisciplinarni tematski sklop
Mladi naravoslovci so se uvajali v raziskovanje delovanja živega sveta in naravoslovnih pojavov z Vernierjevim sistemom
zajemanja in obdelave podatkov. Spoznali so številne senzorje, zajemali podatke, jih ustrezno analizirali in obdelali. Urili
so eksperimentalne veščine in razvijali sposobnost reševanja naravoslovnih problemov, ki zahtevajo interdisciplinarni
pristop kemije, biologije in fizike. Številnim eksperimentom, ki so preverjali že obstoječe hipoteze, je sledilo lastno
raziskovanje.
Pod mentorstvom Vitomirja Babiča so dijaki izdelali projektne naloge: Hitrost zvoka v zraku, Prepustnost sončnih očal
in zaščitnih krem za UV-A in UV-B-žarke ter Spektri svetlob in subtraktivno mešanje barv. Helena Nardin in Mojca Čerček
Drofenik sta svetovali dijakom, ki so se odločili za sodelovanje pri projektu Zeliščni vrt.
Helena Nardin
Mojca Drofenik Čerček
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Biologija, kemija in fizika v interdisciplinarnem tematskem sklopu
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Družboslovne dejavnosti
Poglabljanje znanja geografije
Pri urah geografije smo se medpredmetno povezovali z angleščino in španščino ter gostili različne predavatelje. V sklopu
regionalne geografije sveta (Afrike) je pri pouku geografije v 2. letniku gostoval Yao Simon Koffi iz Slonokoščene obale
in predstavil, kako je biti Afričan in kakšna je v resnici Afrika.
V tretjem letniku je v sklopu regionalne geografije Evrope najprej na obisk prišel Guilerrmo Vega Ocaña s Kanarskih
otokov, nato pa še gostujoči predavateljici iz španskega mesta Estepona Rebeca Palos in Maria Theresa Mena Gil. Vsi
trije so nam predstavili svojo deželo na malo drugačen, izjemno zanimiv način.

Yao Simon Koffi je predstavil »drugačno« Afriko.

Medpredmetna povezava geografija – španščina

Septembra smo z dijaki 4. letnika, ki poglabljajo znanje geografije, izpeljali maturitetne terenske
vaje iz geografije. Začeli smo s predstavitvijo osnovnih geografskih značilnosti slovenske Istre na
gradu Socerb, nadaljevali s kartiranjem funkcij stavb v mestnem središču Kopra s pomočjo
uporabe pametnih telefonov, v Strunjanu pa smo čas namenili geografiji morij in obalni
geomorfologiji. Sledilo je zasluženo kopanje v morju.
Katarina Obreza
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Terenske vaje iz geografije

Poglabljanje znanja zgodovine
Dijaki gimnazije in tehniške gimnazije so poglabljali znanje zgodovine 2. svetovne vojne. Zaradi epidemiološke situacije
so priprave z mentorico Dragico Babič potekale preko videokonferenc. Poglabljanje je bilo namenjeno pripravi na šolsko
tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki je potekalo konec januarja.
Dragica Babič

Poglabljanje znanja filozofije in debatni krožek
V šolskem letu 2021/2022 je na naši šoli deloval filozofsko-debatni krožek. Glede na udeležbo dijakov in razpoložljivi
čas smo se družbeno kritičnih tem lotevali po metodi filocafeja ali pa po metodi debate. Pri tem smo ugotavljali
prednosti in slabosti debate in dialoga. Predebatirali smo nekaj debatnih trditev, ki so bile razpisane za turnirje na
državni ravni. Po metodi dialoga pa smo iskali definicije nekaterih splošno znanih pojmov, ki si zaslužijo filozofsko
osvetlitev: svoboda, sreča, mir, vojna, enakost … Dijaki z udeležbo razvijajo svoje logične, retorične sposobnosti, veščine
argumentacije, nastopanja in kritično mišljenje. Za udeležbo so nagrajeni tudi z oceno za fakultativno delo pri izvornem
predmetu.
Bogomil Kropej
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Evropska vas 2022 – Plečnik v Sloveniji
Na zaključni prireditvi projekta Evropska vas, ki je potekala 9. maja 2022, smo mladim obiskovalcem približali
arhitekturne mojstrovine Jožeta Plečnika. Dijaki 1. b in 1. d so že med letom pri pouku likovne umetnosti (mentorica
Darja Povše) risali Plečnikove stvaritve, ki jih najdemo po Sloveniji. Dijakinje Sara Korajac, Stella Močnik, Nana Novak,
Neja Pešec in Ana Pustinek Miočič (1. b) so risbe opremile s krajšimi opisi v slovenščini in angleščini, za najmlajše pa
smo pripravili sestavljanke. Obiskovalci stojnice so se lahko preizkusili v vlogi arhitekta in skušali čim hitreje postavili
koščke v celotno zgradbo. Izzivu se ni mogel upreti niti predsednik države Borut Pahor, ki se je takšnega dogodka udeležil
že drugič.

Sara, Ana, Stella in Nana so pripravile stojnico.

Simpatično vabilo k stojnici

Vzporedno je tekel program na odru. Slišali smo lahko čudovito akustično skladbo Enkratna, neponovljiva (Okustični in
Jadranka Juras), s katero je nastopil naš bend Eruption. Tija Pšaker je z vokalom očarala obiskovalce, svoj del so k izvedbi
dodali še glasbeniki Vid Hajder, Aljaž Rozman in Tjaš Paradiž, vsi pod taktirko mentorice Metke Jagodič Pogačar.
Andreja Vipotnik Ravnak
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Ana, predsednik RS Borut Pahor in Sara Kdo ima spretne prste in ostro oko?

Eruption – enkraten in neponovljiv

Le kdo se ne bi igral?

Letošnja »evropska« ekipa
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Dejavnosti na informacijsko-tehniških področjih
Robotika
Robotika je bila v preteklih letih ena izmed izvenšolskih
dejavnosti, ki so jo dijaki zelo radi obiskovali in se tudi
uspešno pripravljali na različna tekmovanja. Tudi letos je
okrog dvajset dijakov izpopolnjevalo svoje znanje
konstruiranja robotov in programiranja, se udeleževalo
tekmovanj in našo šolo predstavljalo tudi v širšem okolju.
Trije sedanji dijaki (Žiga Terbovc in Tjaš Paradiž iz 4. e ter
Maks Jagodič iz 4. a) in en nekdanji član krožka (Alen
Petek, študent računalništva na FERI Maribor) so 16.
septembra 2021 učencem Osnovne šole Lava predstavili
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru krožka. Najprej so
predstavili zgradbo robota, nato so skupaj po navodilih
sestavili osnovne različice robotov LEGO NXT, zaključili pa
z njihovim programiranjem.
Alen pomaga pri prvih korakih v svet robotike.

Aprila 2022 so nam osnovnošolci obisk vrnili in si ogledali zaključne priprave na regijsko tekmovanje. Člani krožka so
svoje delo predstavili tudi marca na dnevu odprtih vrat.

Na dnevu odprtih vrat
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Decembra 2021 so se prvič po maju 2019 pomerili s svojimi
vrstniki v znanju konstruiranja in programiranja robotov.
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru je v Digitalnem središču Slovenije
organizirala revijalno robotsko tekmovanje RoboCupJunior,
ki je bilo sicer namenjeno predvsem promociji robotike
med mladimi.
Najintenzivneje pa je seveda delo potekalo od marca dalje,
ko so se dijaki pripravljali na regijsko in državno tekmovanje
RoboCupJunior v kategoriji Reševanje.
Karmen Kotnik
Tomislav Viher
Četrtošolec Maks svetuje dijakom 1. letnika.

Po dolgem času je bilo lepo spet videti naše dijake in njihove robote v akciji.
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Obisk nekdanjega dijaka Domna Višnarja
Novembra 2021 nas je obiskal nekdanji dijak tehniške gimnazije Domen Višnar, ki je dijakom 4. e predstavil sodelovanje
v projektu Fly Rocket.
Domen se je lani skupaj s 23 študenti iz celotne Evrope udeležil
celoletnega programa Fly Rocket, ki je potekal pod okriljem
European space agency in Andoya space education. Program
se je zaključil z izjemnim 6-dnevnim obiskom Andoya space
centra v mestecu Andenes na severu Norveške, kjer so
udeleženci zgradili senzorje za svojo raketo in jo tudi izstrelili.
Obiskali so številna predavanja o fiziki raket, orbitalni
mehaniki, severnem siju, raketnih motorjih, sondažnih balonih
… Po Domnovih besedah je bil projekt odlična priložnost za
pridobivanje novega znanja, izkušenj, mednarodnih
poznanstev in prijateljev.
Karmen Kotnik

Soba pobega Rudnik
V začetku šolskega leta smo v zaklonišču ŠCC postavili in testirali tretjo sobo
pobega, ki so jo osmislili in z avtorskimi nalogami ter rekviziti opremili dijaki
Gimnazije Lava. Nadeli smo ji ime Rudnik, kar sovpada z ambientom in
vsebino: v zanke, uganke in spretnostne izzive smo vključili fiziko,
matematiko, logiko, tehniko, biologijo in kemijo.
V Rudniku se je v letošnjem šolskem letu zabavalo več kot petdeset skupin
s povprečno štirimi tekmovalci. Vodniki so bili dijaki prvega in tretjega
letnika, ki so svojim vrstnikom ali včasih tudi odraslim obiskovalcem
potrpežljivo pomagali poiskati skrivnost Rudnika.
Če je vi še niste našli, lepo vabljeni. Rudnik bo odprt tudi v naslednjem
šolskem letu.
https://gl.sc-celje.si/rudnik/
Lucijana Kračun Berc
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Svetovni dan zdravja
Letošnji dan zdravja, ki je potekal pod sloganom »Naš planet,
naše zdravje«, smo obeležili z več dogodki, ki so pripomogli k
boljšemu počutju in skrbi za naše zdravje.
Za dijake 1. letnika je profesorica Sava Malenšek pripravila
predavanje in delavnico s temo zdrav življenjski slog.
Pogovarjali so se o zdravem načinu prehranjevanja, motnjah
hranjenja, samooskrbnem vrtnarjenju in koristi gibanja za vse
generacije. Poslušali so še predavanje o varni rabi spleta, ki ga
je izvedla Eva Koprivec iz Centra za varnejši internet Safe.si.
Predavanje je obravnavalo izzive, nevarnosti in teme, s
katerimi se dijaki vsakodnevno srečujejo pri uporabi
interneta, računalnikov in mobilnih telefonov.
Nina Jaklevič
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Športne dejavnosti
Športni dnevi
V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne čase.
Namenjeni so razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. Dijaki so se udeležili različnih aerobnih
dejavnosti v naravi in športnih aktivnosti, ki jih ni v programu rednega pouka športne vzgoje.
Jesenski športni dan smo namenili tekmovanju v orientaciji v Mestnem
parku, na Celjski koči in Šmartinskem jezeru (1. in 2. letnik) ter akciji Tek
podnebne solidarnosti (3. in 4. letnik).
Zimski športni dan so zaznamovali zimske aktivnosti na Rogli, drsanje in
pohod na Brnico–Hom.
Spomladi smo izvedli izbirne športne aktivnosti. Dijakom so bile na voljo
naslednje dejavnosti: adrenalinske aktivnosti v kampu Menina, WOOPpark, kolesarjenje s plavanjem, športno plezanje in badminton ter
planinski pohod.
Damir Šketa
Jesenski športni dan

Tek za zdravje

Nagrada za zmagovalce športnega dneva
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Zimski športni dan

WOOP-park Ljubljana
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Camp Menina
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Športni tabori
Dijaki 3. letnika so se v okviru športne vzgoje udeležili športnega tabora v treh terminih. Septembra in aprila smo bili v
Fari ob Kolpi, kjer so se v neokrnjeni naravi prepletale vsebine športa, naravoslovja, družboslovja in glasbe. Kraj in čas
našega druženja sta bila priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov v skupini, boljšega medsebojnega
spoznavanja in drugačnega sodelovanja med dijaki ter učitelji. Poglavitni namen je bil, da ob športni dejavnosti
spodbujamo čustven, kulturni in odgovornejši odnos do narave ter naravne in kulturne dediščine.
Tabor obsega organizirane športne aktivnosti, predvsem specifične nove vsebine, ki jih pri rednem pouku ne izvajamo.
K njim poleg športa sodijo tudi druge oblike preživljanja prostega časa in obveznosti. Tri dni in delčke noči smo se
srečevali s pestrim izborom aktivnosti: raftali smo po brzicah reke Kolpe, streljali z lokom, se orientirali v naravi in
spoznavali naravne ter geografske značilnosti kraja. V prostem času smo igrali odbojko, nogomet, košarko, namizni
tenis in badminton, ob večerih pa se nasmejali ob izvirnih družabnih in zabavnih igrah.
Damir Šketa
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Tek treh gimnazij
Ob svetovnem dnevu zdravja smo izvedli tradicionalni Tek treh gimnazij, na katerem smo sodelovali dijaki in profesorji
I. gimnazije v Celju, Gimnazije Celje – Center in Gimnazije Lava.
Damir Šketa
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Tekmovanja in natečaji
Tekmovanje v znanju materinščine – Cankarjevo priznanje
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, ki smo ga organizirali 9. novembra 2021, je sposobnost izvirnega
interpretiranja prebranih književnih besedil in jezikovno znanje dokazovalo 10 dijakinj in dijakov.
Bronasto priznanje so prejeli:
a) v skupini tekmovalcev 1. in 2. letnika (mentorica Petra Kotnik)
Pija Funtek, 2. d, in Alja Trupi, 2. b;
b) v skupini tekmovalcev 3. in 4. letnika (mentorica Simona Jereb)
Dominika Zupan, 3. b, in Svit Stišovič, 4. e.
Področno tekmovanje je spletno potekalo 9. decembra 2021. Udeležili sta se ga Pija Funtek in Dominika Zupan in obe
osvojili srebrno priznanje. Dominika Zupan se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki je bilo prav tako spletno
12. februarja 2022.
Simona Jereb

Ko pokliče zgodba …
Svit Stišovič, 4. e, strasten ljubitelj umetniške
besede, je sodeloval na 32. Župančičevi frulici
2022. Na literarnem natečaju za mlade pesnike in
deklamatorje se je tokrat preizkusil kot
pripovedovalec odlomka iz s kresnikom
nagrajenega romana Agni Boruta Kraševca.
Na predizboru v živo, ki je potekal 20. maja na OŠ
Ob Rinži v Kočevju, se je uvrstil v finale. Vsi
finalisti (osnovno- in srednješolski pesniki,
deklamatorji in pripovedovalci) so se še enkrat
predstavili občinstvu in strokovni komisiji 11.
junija v Kulturnem domu Črnomelj. Svit je kot
vselej nastopil izjemno doživeto in prepričljivo ter
znova dokazal, da je velik virtuoz interpretiranja
umetniških besedil.
Simona Jereb
Svit
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Tekmovanja v znanju tujih jezikov
Šolsko interno tekmovanje v znanju angleščine za 1. in 2. letnik
Na šolskem tekmovanju v znanju angleščine, ki se ga je
19. januarja 2022 udeležilo 44 dijakov 1. in 2. letnika, so najboljše
rezultate dosegli:
1. letnik
1. mesto: David Jelen, 1. a,
2. mesto: Žiga Kogovšek, Luka Pevcin, Tian Vrtnik, vsi 1. e, in
Tine Stergar, 1. a;
2. letnik
1. mesto: Urška Blaznik, 2. d,
2. mesto: Nik Lošdorfer, 2. e,
3. mesto: David Žurej Polajžar, 2. b,
4. mesto: Sara Kačičnik, 2. b, Maj Kužner in Tom Zamernik, oba 2. d.

Urška Blaznik in David Jelen

Za prvo mesto prejmeta dijaka šolsko priznanje, ostali omenjeni dijaki pa pohvalo. Mentorice smo bile Mojca Poharc,
Anja Ramšak, Andreja Vipotnik Ravnak in Polonca Zalokar.

Šolsko izbirno in regijsko tekmovanje v znanju angleščine za 3. letnik
V prvem mesecu šolskega leta 2021/22 smo izbirali kandidate za udeležbo na regijskem tekmovanju. Na tem
tekmovanju je sodelovalo 48 dijakov 3. letnika.
Najboljši in izbrani za regijsko tekmovanje so bili:
1. mesto: Lan Gradišek, 3. e,
2. mesto: Luka Kuder, 3. e,
3. mesto: Dominika Zupan, 3. b,
4. mesto: Tinkara Ovčar, 3. d,
5. mesto: Lucijan Korošec, 3. e,
6. mesto: Enej Martin Gošnjak, 3. e,
7. mesto: Patrick Miklavčič, 3. a.
Navedeni dijaki so se udeležili regijskega tekmovanja iz angleščine, ki je potekalo na daljavo 31. januarja 2022. Vsi
omenjeni (razen Lana, ki prejme priznanje) prejmejo šolsko pohvalo.
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Državno tekmovanje iz angleščine
Skozi gosto sito regijskega tekmovanja v znanju angleščine se je uspelo prebiti Lanu
Gradišku, 3. e. Med najboljšimi tretješolci se je pomeril na državnem tekmovanju, ki je bilo
21. marca 2022 na Šolskem centru v Ljubljani.
Že uvrstitev na to tekmovanje je uspeh, za katerega mu šola podeljuje priznanje. Lanova
mentorica je bila Andreja Vipotnik Ravnak.

Lan pri pripravi na državno tekmovanje

Šolsko in državno tekmovanje iz nemščine
6. januarja 2022 je hibridno potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika, ki je bilo letos prvič organizirano za
dijake 3. in 4. letnika – prej so tekmovali dijaki 2. in 3. letnika. Udeležilo se ga je devet dijakov 3. letnika in trije dijaki
4. letnika.

Jan Gračnar, Eva Baliban, Tomi Božak in Gal Ašič na šolskem tekmovanju iz nemščine
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Med dijaki 3. letnika so si bronasto priznanje prislužili:
1. Matija Čoh, 3. e,
2. Tilen Zorin, 3. e,
3. Nuša Pesjak, 3. b.
Za ta uspeh jim šola podeljuje pohvalo.
V konkurenci 4. letnika se je najbolje odrezala Eva Baliban, 4. b.
Eva si je prislužila bronasto priznanje in povabilo na državno tekmovanje, ki je bilo
16. februarja 2022 na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Za končno uvrstitev
tik za najboljšimi ji šola podeljuje priznanje.
Mentorici sva bili Polonca Zalokar in Mojca Poharc.

Eva Baliban v Ljutomeru

Šolsko in državno tekmovanje iz španščine
Šolsko tekmovanje iz španščine za dijake 3. in 4. letnika je potekalo 15. februarja 2022. Bronasto priznanje so prejele
Maša Križanič iz 3. b, Monika Kunšek in Ana Obretan iz 3. a ter Lara Smole iz 4. e. Ana Obretan prejme pohvalo, ostale
dijakinje pa priznanje.
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 9. aprila 2022 v Kranju, so se uvrstile Maša Križanič, Monika Kunšek in Lara
Smole. Mentorica je bila Sandra Đulabić.

Bralno tekmovanje iz španščine
Marca je na šoli potekalo špansko bralno tekmovanje »EPI Lectura«, na katerem so sodelovali dijaki 1., 2. in 3. letnika.
Zlato priznanje je osvojila Alja Trupi iz 2. b.
Srebrno priznanje so prejele: Ula Bagari Banovšek (1. c), Zoja Šuster (1. c), Radha Priya Cimerman (1. c), Karin Gradišnik
(1. b), Teja Verdenik (1. b), Klara Kmetič (1. a), Julija Mejak (1. a), Sara Kačičnik (2. b), Nikita Antolovič (2. b), Lara Križanič
(2. b), Nika Zver Špan (2. b), Maša Križanič (3. b), Tija Šketa Rozman (3. b), Tija Pšaker (3. b), Nika Pevec (3. b).
Priznanje za sodelovanje prejmejo Urban Dolinar, Zoja Milanez, Tanaja Novak in Neja Drgajner iz 1. c.
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Bralno tekmovanje iz angleščine
17. novembra 2021 smo na šoli izvedli tekmovanje za angleško bralno značko za dijake vseh letnikov. Tekmovanja o
poznavanju angleških literarnih del so se udeležili dijaki 1., 2. in 4. letnika.
Najboljše poznavalke angleške literature na naši šoli so:
1. letnik: Ema Stella Novak, 1. b,
2. letnik: Ema Verbovšek, 2. b,
4. letnik: Gaja Zabukovšek Lipovšek, 4. b.
Vse tri dijakinje prejmejo šolsko pohvalo. Koordinatorka tekmovanja je bila Anja Ramšak.

Nemška jezikovna diploma DSD II in DSDIpro
V polkoronskem šolskem letu 2021/22 se je četrte izvedbe Nemške jezikovne diplome druge stopnje po trimesečnih
intenzivnih pripravah udeležilo sedem dijakov, od katerih sta dva sedaj že študenta Univerze v Ljubljani.
Prvi del diplome je potekal 24. novembra 2021 in je zajemal bralno in slušno razumevanje ter pisno sporočanje. 3.
decembra 2021 so dijaki opravljali še ustni izpit pred tričlansko komisijo, v kateri smo bile Birgit Bader, predsednica
komisije, Mojca Poharc, izpraševalka, in Polonca Zalokar, članica.

Dijaki na pisnem izpitu DSDII

Tomi Božak na ustnem izpitu DSDII
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Po skoraj trimesečnem čakanju na skupne rezultate smo se 7. marca veselili z razlogom. Prav vsi dijaki so opravili izpit.
Anja Šket (90 %), Eva Baliban, 4. b (83 %), Tomi Božak, 4. e (76 %), Gal Ašič, 4. b, Leon Čepin, Tit Podhraški in Jan Gračnar,
4. e, prejmejo diplome DSD II (raven C1 po Skupnem jezikovnem evropskem okviru), s katerimi si bodo lahko morda
odprli vrata do študija na nemško govoreči univerzi ali pa do zanimive službe.
Rezultate DSDIpro za šolsko leto 2021/22 še čakamo. Mentorica dijakom je bila Mojca Poharc.
Mojca Poharc

Le macaron d'or/Zlati makron
Proti koncu šolskega leta smo na pobudo Francoskega inštituta izvedli tekmovanje Le macaron d'or/Zlati makron. Dijaki,
ki se učijo francoščino, so pripravili številne francoske sladice iz različnih francoskih regij. Svoje mojstrovine so najprej
predstavili, nato pa so lahko vsi obiskovalci poskusili klasiko francoskega slaščičarstva: čokoladni kolač Paris-Brest, tarte
aux fruits, flaugnarde, clafoutis, makrone, tarte tatin, far breton, eklerje, tarte au citron, croquenbouche, mousse au
chocolat …

Croquenbouche

Tarte aux fruits/sadna torta

Čakanje na preizkuševalce francoskih sladic

Težko se je bilo odločiti, katera sladica je bila najlepša in najslajša. Tudi komisija, sestavljena iz dijakov in profesorjev, ni
bila soglasna v svoji odločitvi, a na koncu je določila, da je zmagovalka Ema Magdič (2. a) s sadno pito (tarte aux fruits).
Emina sladica se je v Ljubljani potegovala za zmago, ki prinaša tečaj s priznanim francoskim slaščičarjem. Sicer pa glavni
namen prireditve ni bilo tekmovanje, temveč druženje vseh dijakov 1., 2. in 3. letnika, ki se učijo francoščino.
Petra Kotnik
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Tekmovanje v znanju zgodovine
Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev je potekalo konec januarja. Dvanajst
dijakov je doseglo več kot 30 točk in s tem bronasto priznanje. Najboljši dijaki s
šolskega tekmovanja Gaja Zabukovšek Lipovšek, Sara Mihajlik in Tadej Klepej
so se nato pripravljali še za državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, ki je bilo
12. marca 2022 v Postojni.
Sara in Gaja sta dosegli bronasto priznanje, Tadej je posegel po najvišjem, saj
mu je bilo podeljeno zlato priznanje.
Dragica Babič

Gaja, Sara in Tadej v Postojni

Tekmovanje v znanju psihologije
V mesecu januarju smo na šoli izvedli tekmovanje v znanju psihologije,
ki se ga je udeležilo 11 dijakov. Bronasto priznanje so dosegle Nika Jager
in Maja Jug (4. a), Tina Osetič, Enja Ocvirk in Mia Sara Leskošek (4. b).
Nika Jager se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo marca na
Gimnaziji Novo mesto, in dosegla zlato priznanje.
Romana Grošelj

Nika Jager
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Tekmovanja v znanju matematike, razvedrilne matematike, logike, fizike in
astronomije
Tekmovanje v znanju matematike
Šolsko tekmovanje v znanju matematike je potekalo
17. marca 2022. Izvedeno je bilo v dveh delih. Prvega
dela (Mednarodni matematični kenguru) se je udeležilo
107 dijakov. Bronasto priznanje je prejelo 15 dijakov iz
1. letnika, 7 dijakov iz 2. letnika, 5 dijakov iz 3. letnika
in 7 dijakov iz 4. letnika.
V tem delu tekmovanja so bili najboljši: Gašper Kolar (1.
e), David Jelen (1. a) in Peter Potnik (1. e), Luka Cvetič,
Miha Žiga Vilč in Janez Vošner (vsi 2. e), Tilen Zorin (3.
e), Tina Jelenko in Amadej Prepadnik (oba 3. b), Tjaš
Paradiž, Andraž Hribernik in Jaša Marolt (vsi 4. e).

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju matematike

Drugega dela (odbirni del) se je udeležilo 36 dijakov. Na podlagi rezultatov zadnjih osmih nalog pri kenguruju in dveh
nalog na odbirnem delu se je na državno tekmovanje v znanju matematike uvrstilo 14 tekmovalcev, in sicer Bor Laznik,
Tine Stergar (oba 1. a), Gašper Kolar (1. e), Janez Vošner, Luka Cvetič, Miha Žiga Vilč (vsi 2. e), Tilen Zorin, Urh Videčnik,
Luka Kuder (vsi 3. e), Jakob Zagajšek (3. d), Andraž Hribernik, Zdravko Črešnar, Gregor Špan in Tjaš Paradiž (vsi 4. e).
Državno tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja je potekalo 23. aprila 2022 na Gimnaziji
Celje – Center. Vsi tekmovalci so bili zelo uspešni. Andraž Hribernik (8. mesto), Zdravko Črešnar in Luka Cvetič so dobili
zlato priznanje, 7 tekmovalcev pa srebrno priznanje.
Mateja Frangež-Herman
Mihaela Koštomaj
Lucijana Kračun Berc
Tatjana Štorman
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Tekmovanje v znanju razvedrilne matematike
1. decembra 2021 je 30 tekmovalcev na šolskem tekmovanju iz
razvedrilne matematike reševalo zabavne matematične naloge.
Najboljši so bili: Peter Potnik (1. e), Tom Zamernik (2. d), Urh
Videčnik (3. e) in Žiga Terbovc (4. e).
Na državno tekmovanje, ki je potekalo 5. februarja 2022 na II.
osnovni šoli Celje, sta se uvrstila Urh Videčnik in Žiga Terbovc. Urh
Videčnik je dosegel 6. mesto in zlato priznanje, Žiga Terbovc pa
srebrno priznanje.
Mihaela Koštomaj

Udeleženca državnega tekmovanja v znanju
razvedrilne matematike Žiga in Urh

Tekmovanje v znanju logike
Šolsko tekmovanje v znanju logike je bilo 23. septembra 2021.
Udeležilo se ga je 44 dijakov, ki so skupno osvojili 18 bronastih
priznanj. Štirje najboljši dijaki na šolskem tekmovanju so se uvrstili
na državno tekmovanje: Peter Potnik (1. e), Luka Cvetič (2. e), Urh
Videčnik (3. e) in Gregor Špan (4. e).
6. novembra 2021 je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
potekalo državno tekmovanju v znanju logike za dijake in
študente. Srebrno priznanje so osvojili Peter Potnik, Luka Cvetič in
Gregor Špan.
Mihaela Koštomaj

Udeleženci državnega tekmovanja v znanju logike
Gregor, Luka, Peter in Urh
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Tekmovanje v znanju fizike
Šolsko tekmovanje v znanju fizike Čmrlj za
dijake 1. letnika gimnazije je bilo 13. oktobra
2021. Na njem se je letos preizkusilo 8 naših
dijakov. Najboljši trije so prejeli priznanje za
dosežke na tekmovanju Čmrlj: Gašper Lukanc
(1. e), Tian Vrtnik in Samo Čibej (oba 1. e).
18. marca 2022 je bilo na Gimnaziji Slovenske
Konjice regijsko tekmovanje v znanju fizike za
Stefanova priznanja, ki se ga je udeležilo 74
dijakov z vseh srednjih šol celjsko-koroške
regije. Štirinajst dijakov naše gimnazije je
tekmovalo v treh skupinah, kjer so dosegli
odlične rezultate.
Udeleženci državnega tekmovanja v znanju fizike

Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje so v 1. skupini dosegli Miha Žiga Vilč, Gašper Repše in Jakob
Florjanc (vsi 2. e), v 2. skupini Tilen Zorin (3. e), Jakob Rihter in Jakob Zagajšek (oba 3. d) in v 3. (najzahtevnejši) skupini
Tjaš Paradiž in Andraž Hribernik (oba 4. e). Tilen Zorin je v drugi tekmovalni skupini zasedel 1. mesto, Jakob Rihter pa 2.
mesto. Tjaš Paradiž je v tretji tekmovalni skupini zasedel 1. mesto, Andraž Hribernik pa 2. mesto. Dobre tekmovalne
dosežke in s tem bronasto priznanje so dosegli tudi dijaki v 1. skupini: Luka Cvetič (2. e) in Tom Zamernik (2. d) in v 3.
skupini: Jan Gobec (4. d) in Maks Jagodič (4. a).
9. aprila 2022 je na Gimnaziji Velenje potekalo državno tekmovanje v znanju fizike. V prvi skupini, v kateri je tekmovalo
56 dijakov, je Miha Žiga Vilč (2. e) osvojil 2. mesto, 2. nagrado in zlato Stefanovo priznanje. Dobro uvrstitev je dosegel
tudi Jakob Florjanc (2. e) in prejel srebrno Stefanovo priznanje.
V drugi skupini, v kateri je tekmovalo 50 dijakov, je Jakob Rihter (3. d) osvojil 6. mesto in prejel zlato Stefanovo priznanje.
Za dobre tekmovalne dosežke je Tilen Zorin (3. e) prejel srebrno Stefanovo priznanje.
Vitomir Babič
Albin Pučnik
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Tekmovanje v znanju astronomije
Pod organizacijskim vodstvom DMFA Slovenije smo 8. decembra 2021 izvedli šolsko tekmovanje v znanju astronomije
za Dominkova priznanja. Letos se je tekmovanja v drugi tekmovalni skupini (dijaki 3. in 4. letnika) udeležilo 5 dijakov
naše šole. Najuspešnejša dijaka na tekmovanju sta bila Jakob Rihter in Jakob Zagajšek (oba 3. d).
Jakob Rihter je našo šolo 19. marca 2022 zastopal na državnem tekmovanju iz astronomije in osvojil bronasto
Dominkovo priznanje.
Vitomir Babič

Tekmovanje iz statistike
Statistični urad RS je v letošnjem šolskem letu organiziral 5. Evropske statistične igre. Dijaki so lahko tekmovali na treh
ravneh – šolski, državni in evropski. Spletno tekmovanje na šolski ravni je potekalo od 1. do 14. decembra 2021.
Letos je na šolski ravni, ki jo sestavljata dve kategoriji, tekmovalo 6 ekip. Štiri ekipe v kategoriji B (dijaki 1. in 2. letnika):
ekipa Rdecejabke (Maks Cizej, David Lisac in Tadej Vižintin iz 1. e), ekipa Radovedne (Polina Crimova, Maša Hržica Stante
in Ana Pilih iz 1. a), ekipa Struja (Niko Žafran, Borut Pelko in Andrej Gajšek iz 2. c) in ekipa Padalci (Peter Potnik, Matija
Založnik in Žiga Kogovšek iz 1. e). Dve ekipi v kategoriji A (dijaki 3. in 4. letnika): ekipa Lavastat (Lea Centrih, Svit Jesenk
in Maks Jagodič iz 4. a) in ekipa Astimmit (Lan Gradišek, Luka Kuder in Enej Kramar iz 3. e).
Na državno raven tekmovanja, ki je potekalo od 12. januarja do 9. februarja 2022, so se uvrstile ekipe Lavastat, Astimmit
in Rdecejabke. Ekipa Rdecejabke je po mnenju strokovne žirije dosegla 9. mesto in zlato priznanje, preostali ekipi pa
bronasto priznanje.
Lucijana Kračun Berc
Tomislav Viher
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Tekmovanja v znanju kemije in biologije ter v poznavanju sladkorne bolezni
Tekmovanje v znanju kemije
Šolsko tekmovanje v znanju kemije za Preglove plakete je potekalo 7.
marca 2022. Udeležilo se ga je 45 dijakov. Bronasto priznanje sta dosegla
Gašper Lukanc iz 1. e (mentorica Mojca Drofenik Čerček) in Jakob Rihter
iz 3. d (mentor Peter Juvančič). Gašper in Jakob sta našo šolo 7. maja
zastopala na državnem tekmovanju na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. Jakob Rihter je prejel srebrno Preglovo plaketo.
Andreja Debelak Arzenšek
Mojca Drofenik Čerček

Gašper in Jakob

Tekmovanje v znanju biologije
V januarju in marcu sta potekali šolsko in državno tekmovanje v znanju
biologije Proteus. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 34 dijakov vseh
letnikov. Bronasto priznanje je doseglo 9 dijakov. Na državno tekmovanje
so se uvrstili: Matija Herlah, Zala Gorjak, Barbara Jelenko in Matevž Žula.
Najboljši rezultat je dosegla Zala Gorjak. Mentorici sta bili Helena Nardin
in Marija Kresnik.
Helena Nardin
Marija Kresnik

Matija, Zala, Barbara in Matevž
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Tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 15. oktobra 2021, se je udeležilo 12 dijakov. Bronasto priznanje sta osvojili Ema
Stella Novak iz 1. b in Dominika Zupan iz 3. b. Dominika nas je že tretjič zapored zastopala na državnem tekmovanju.
Tudi tokrat se je odlično spopadla s simptomi in številnimi zapleti sladkorne bolezni ter zdravim načinom življenja, ki
preprečuje nastanek bolezni. Svoji zbirki zlatega in srebrnega priznanja iz preteklih dveh let je dodala še eno srebrno
priznanje.
Helena Nardin
Marija Kresnik

Tekmovanja v znanju računalništva in informatike
Mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober
V drugem in tretjem tednu novembra smo na šoli
organizirali šolsko tekmovanje v računalniškem
razmišljanju Bober.
Udeležilo se ga je 180 tekmovalcev od 1. do 4. letnika.
Bronasto priznanje je prejelo 70 dijakov. Med 1 %
najboljših v državi in s tem na državno tekmovanje, ki
je bilo 22. januarja 2022 na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru, se je uvrstilo sedem dijakov. Tekmovanja
se jih je udeležilo pet. Vsi so odlično reševali naloge.
Jaša Marolt iz 4. e se je z enakim številom točk kot
prvouvrščeni, a nekoliko slabšim časom uvrstil na 2.
mesto in prejel zlato priznanje.
Jan, Nace, Gregor, Luka in Jaša po tekmovanju v Mariboru na FERI

Jašev uspeh so dopolnili Nace Basle, Jan Klemen Agrež (oba 1. e), Luka Kuder (3. e) in Gregor Špan (4. e), ki so osvojili
srebrno priznanje.
Karmen Kotnik
Tomislav Viher
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Tekmovanje ACM v znanju računalništva in informatike
Osem naših dijakov 3. in 4. letnika je 28. januarja 2022 reševalo naloge s področja programiranja in algoritmov na
šolskem tekmovanju. Državno tekmovanje je bilo po dveh letih, ko so dijaki naloge reševali doma, 26. marca 2022 na
Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani ponovno izvedeno v živo.
Letos je programerske probleme na državnem tekmovanju v 1. skupini reševalo sedem naših dijakov. Najbolje sta se
odrezala Luka Logar in Gregor Virant, ki sta osvojila srebrno priznanje, še štirje pa so se uvrstili tik za dobitniki srebrnih
priznanj.
Karmen Kotnik

Maks Jagodič (4. a), Tomi Božak, Tjaš Paradiž, Žiga Terbovc in Luka Logar (4. e) ter
Gregor Virant in Lan Gradišek (3. e) pred Fakulteto za računalništvo in informatiko

Revijalno robotsko tekmovanje RoboCupJunior 2021
Naši robotkarji so se po dveh letih in pol premora zaradi epidemije 18. decembra 2021 udeležili revijalnega robotskega
tekmovanja RoboCupJunior, ki ga je v Digitalnem središču Slovenije ob zaključku predsedovanja Slovenije Svetu EU
organizirala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Tekmovanje je bilo sicer
namenjeno predvsem promociji robotike med mladimi, a je bilo vseeno izvedeno na osnovi mednarodno veljavnih
pravil in s konkurenco ekip z različnih koncev Slovenije.
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Po komaj treh mesecih priprav so bili naši dijaki ponovno odlični. Tadej Vižintin in Maks Cizej (1. e) sta s svojim robotom
prikazala najboljšo vožnjo in osvojila 1. mesto. V prvo polovico tekmovalcev in na še vedno odlično 6. mesto pa so se
uvrstili Tim Kovačič, Tian Vrtnik, Jakob Kidrič in Gašper Kolar (1. e).
Karmen Kotnik
Tomislav Viher

Tadejev in Maksov robot med zmagovalno vožnjo –
počasi, ampak zanesljivo :)

Nasmeški šestouvrščene ekipe so skriti za maskami.

Državno tekmovanje z mobilnimi roboti RoboCupJunior Slovenija Open 2022
Regijsko predtekmovanje RobocupJunior Reševanje Črta za srednje šole smo 21. aprila 2022 izvedli na naši šoli.
Udeležilo se ga je 9 ekip treh šol Šolskega centra Celje. Gimnazijske ekipe so zasedle prvo, drugo, četrto in peto mesto.
Vse štiri naše ekipe so nastopile na državnem tekmovanju 17. maja 2022 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko Univerze v Mariboru, kjer so že tradicionalno pripravili tekmovanje v več kategorijah. Na odlično 4. mesto
so se uvrstili dijaki iz 1. e: Peter Potnik, Gašper Lukanc, Nace Basle in Matija Herlah. Njihov uspeh so z 8. mestom
dopolnili Maks Jagodič (4. a), Luka Cvetič, Janez Vošner, Aljaž Zavasnik in Gašper Repše (vsi 2. e) ter z 10. mestom Tim
Kovačič, Tian Vrtnik, Jakob Kidrič, Gašper Kolar (vsi 1. e).
Karmen Kotnik
Tomislav Viher
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Četrtouvrščeni robot je prevozil celotni poligon.

Robot se je prebil do »ponesrečencev«.

Preveriti je potrebno tudi konkurenco ☺.

Po tekmovanju pred FERI
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Videomanija 2022
V okviru izbirnega predmeta ustvarjalni izziv, kjer smo združili
informatiko in slovenščino, je nastalo kar nekaj izdelkov. Eden
izmed njih je kratki film 15 let režiserja Nika Žafrana, ki ga je žirija
(Miha Hočevar, Amir Muratović, Nina Dekleva, Nina Ostan) na
natečaju Videomanija 2022 med 60 prejetimi filmi uvrstila v ožji
izbor 20 filmov, ki so bili predvajani v Ljubljani na Vegovi in v
mestnem kinu Kinodvor.
Niko je prejel bronasto priznanje. Vse nagrajene filme si lahko
ogledate na spletni strani Videomanija.org na povezavi Nagrade.
Mentor je bil Tomislav Viher.
Tomislav Viher

Apeli za Amnesty International
Vsako leto sodelujemo v akciji, ki jo organizira dobrodelna
organizacija Amnesty International Slovenia. Dijaki so tudi letos
pisali pisma in apele v podporo ljudem, ki potrebujejo njihovo
pomoč.
Polonca Zalokar
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Raziskovalna dejavnost
Gimnazija Lava je vključena v projekt Mestne občine Celje z naslovom Mladi za Celje, v okviru katerega je organizirana
raziskovalna dejavnost. V šolskem letu 2021/2022 je naša šola sodelovala z dvema raziskovalnima nalogama.
Gaja Zabukovšek Lipovšek iz 4. b je v sodelovanju s Katarino Hernaus z Gimnazije Celje – Center izdelala nalogo Doprinos
Celja k nastanku samostojne in neodvisne republike Slovenije. Mentorici sta bili Dragica Babič in Barbara Arzenšek
(Gimnazije Celje – Center).
Maks Jagodič iz 4. a pa je svojo nalogo naslovil Primerjava vozečega in hodečega robota. Mentorja sta bila Karmen
Kotnik in Tomislav Viher.

Maks med predstavitvijo naloge

Gaja, Maks in Katarina

Maks je bil uvrščen med 6 najboljših.

Po prvem krogu na lokalni ravni sta se nalogi uvrstili tudi na državno raven. Srečanje mladih raziskovalcev je bilo 16.
maja 2022 v Murski Soboti. Gaja in Katarina sta v hudi konkurenci šestih nalog dosegli srebrno priznanje. Maks pa je bil
med dvajsetimi nalogami uvrščen med šest najboljših. Zlato priznanje je prejel na prireditvi Zotkini talenti v
Cankarjevem domu 19. junija 2022.
Bogomil Kropej
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Šolska športna tekmovanja
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje in povezovanje
šole in dijakov. Primer takšnega povezovanja so novoletna
turnirja ŠCC v nogometu in odbojki, medrazredna
tekmovanja ter šolska športna tekmovanja. Žal so bila tudi
letos večji del šolskega leta tekmovanja zaradi zdravstvenih
razmer omejena. Kljub temu smo se udeležili nekaterih
področnih in državnih tekmovanj, na katerih je nastopilo 28
naših tekmovalcev.
Nogomet: Rok Hrustel, Aljaž Moljk, Žiga Moljk (4. d), Galib
Husikić, Matevž Žula (4. b), Urh Videčnik (3. e), Anže Sadnik
(3. d), Antonio Šakić, Lovro Praprotnik, Andraž Voga (2. a),
Kristjan Bavčar Pantelič (2. c), Martin Verdev (2. b).

Novoletni turnir v nogometu
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Odbojka: Gregor Kalar (4. a), Lovro Udrih (1. b), Daša Križnik (4. d), Tija Šketa Rozman (3. b), Eva Marinšek (1. b), Eva
Kukovičič, Lara Kobe (1. c), Anja Matvoz, Eva Satler (1. d).

Novoletni turnir v odbojki

Badminton:
Leon Geršak (4. d), državni prvak.
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Atletika: Nika Gerčar (2. a), Zoja Šuster (1. c), Maša Hacin (1. c), Maks Cizej (1. e), Tim Vasle (1. e).

Odbojka na mivki: Tija Šketa Rozman (3. b), Eva Marinšek (1. b), Anja Matvoz (1. d), Eva Satler (1. d), Leja Brglez (1. d).
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Dejavnosti v evropskih oddelkih
Za dijake evropskih in drugih oddelkov smo v sklopu Maratona znanosti organizirali niz predavanj vrhunskih
strokovnjakov, večinoma naših nekdanjih dijakov. O Maratonu znanosti poročamo v posebni rubriki. Srečanja sem v
sodelovanju s kolegi profesorji organizirala Polona Zalokar.
Zaradi epidemije je odpadla mednarodna izmenjava z nemško šolo za dijake 2. letnika, ki jo bomo izvedli v prihodnjem
šolskem letu, in sicer septembra in oktobra 2022. Izmenjavo za 3. letnik smo nadomestili s projektnimi dnevi, dijakom
EO pa smo spomladi ponudili izmenjavo s češko šolo, ki jo je organizirala Andreja Vipotnik Ravnak.
Dijaki 2. b in 3. b (evropska oddelka) so imeli jeseni sklop projektnih dni, s katerimi smo želeli nadomestiti izpadlo
mednarodno izmenjavo zaradi epidemije. Ob dnevu evropskih jezikov so dijaki 24. septembra 2021 spoznavali tuje
jezike in prisluhnili predavanju našega nekdanjega sodelavca in asistenta za francoščino dr. Davida Krašovca. Gost je
dijakom predstavil svoje razmišljanje o pomenu znanja tujih jezikov in spregovoril o življenju ter delu v Moskvi, kjer
opravlja delo docenta na eni od tamkajšnjih univerz. Pogovor z njim je vodila Tjaša Rovšnik.

Pogovor z dr. Davidom Krašovcem o pomenu znanja tujih jezikov

V okviru projektnega dneva so dijaki 2. b 24. septembra 2021 spoznavali fotosintezo skozi medpredmetno povezavo pri
angleščini in biologiji, ki je bila osnovana na sklopu BBC-jevega podkasta 39 Ways to Save the Planet.
20. oktobra 2021 so imeli dijaki 1. b projektni dan z naslovom Prazgodovinski zakladi Celja. Namen dneva je bilo
spoznavanje življenja v prazgodovini, dijaki pa so bolje spoznali prazgodovinska nahajališča v Celju in okolici skozi
predmete zgodovina, geografija, likovna umetnost, tuji jeziki. Dijaki so si ogledali tudi razstavo Od šivanke do zvezd v
Pokrajinskem muzeju Celje. Projektni dan je koordiniral Klemen Turnšek.
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10. decembra 2021 je Andreja Vipotnik Ravnak koordinirala projektni dan Sonce. Dijaki so spoznavali Sonce skozi prizmo
angleščine, matematike, geografije, zgodovine in športne vzgoje.
16. decembra 2021 je bila izvedena medpredmetna povezava matematike in angleščine za dijake 3. b na temo
praštevila, ki je temeljila na knjigi Marka Haddona Skrivnosti primer ali kdo je umoril psa.
7. decembra 2021 so imeli dijaki 4. b projektni dan z naslovom Migracije. O omenjeni temi so govorili pri pouku tujih
jezikov (pri španščini, francoščini, nemščini in angleščini) in jo osvetlili s sociološkega vidika z našo svetovalno delavko
ter profesorjem sociologije in filozofije. Nato so poslušali predavanje Sebastjana Pešca, ki je predstavil življenje
beguncev v urejenem taborišču, kjer za njih skrbijo humanitarne organizacije, in ga primerjal z življenjem tistih
beguncev, ki se odločijo za pot v Evropo preko tihotapskih mrež. Projektni dan je organizirala Dragica Babič.
Dijaki 1. b so se v aprilu in juniju srečali z vrstniki ptujske gimnazije in preživeli dva tematska dneva. Prvega so pripravili
dijaki s Ptuja, drugega pa naši dijaki z razrednikom Klemnom Turnškom.

Projektni dan Prazgodovinski zakladi Celja

Narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj
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23. marca 2022 je bila izvedena medpredmetna povezava matematike in angleščine za dijake 2. b na temo praštevila.
Dijaki 2. b so imeli celo šolsko leto dodatno uro drugega tujega jezika (nemščino/španščino), kjer so poglabljali besedišče
na temo Slovenija.

Izdelki dijakov pri predmetu Slovenija v svetu – nemščina.

Dijaki 3. b so imeli celo šolsko leto dodatno uro angleščine, kjer so poglabljali svoje znanje tega jezika.
Polonca Zalokar
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Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje s češko gimnazijo Purkyňovo Gymnázium
Letošnja mednarodna izmenjava z gimnazijo Purkyňovo Gymnázium Strážnice je bila na veselje dijakov le izvedena. Prvi
del izmenjave je bil od 19. do 23. aprila 2022 na Češkem. Izmenjave se je udeležilo 22 dijakov 2. in 3. letnika. Češki dijaki
so nam najprej predstavili svojo pokrajino in deželo ter nas naučili nekaj osnovnih čeških besed, nato smo si ogledali
Strážnice, kjer nas je sprejel tudi namestnik župana mesta. Vsi smo se veselili celodnevne ekskurzije v Prago, prav tako
Bratislave in Dunaja, kjer smo se ustavili na poti na Češko in ob povratku.

Prva postojanka v Bratislavi

V Stražnicah

Nastop češke folklorne skupine

Slovenci in Čehi na Hradčanih
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Drugi del izmenjave je bil v Celju od 12. do 16. junija 2022. Ker v letošnjem letu obeležujemo 150. obletnico rojstva
enega največjih slovenskih arhitektov Jožeta Plečnika, je program vseboval kar nekaj arhitekturnih vsebin. V Celju smo
stopili pod znani Celjski strop, nato pa pogledali zviška na mesto, kot so to nekoč počeli Celjski grofje. Pot izven šole nas
je vodila do Velenjskega jezera, Ljubljane in Kopra.
Veseli smo, da se nitke slovensko-češkega prijateljstva ponovno prepletajo. Upamo, da bodo trdne in bodo dolgo
zdržale.
Andreja Vipotnik Ravnak

Pod Celjskim stropom

Pri županu Mestne občine Celje Bojanu Šrotu
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Obisk delegacije učiteljev iz Singna
V dneh od 25. do 27. avgusta 2021 smo na šoli gostili delegacijo učiteljev naše nemške partnerske šole Hohentwiel
Gewerbeschule Singen. Namen srečanja je bilo slovo od nekdanjega direktorja Igorja Dosedle, hkrati pa pogovor o novih
ciljih z novim direktorjem Mojmirjem Klovarjem.
V goste so prišli direktor njihove šole Stephan Fehrenbach, namestnik direktorja Stephan Glunk, z njima pa še ostali
profesorji, ki so bili zelo aktivni v vseh letih našega sodelovanja.
Srečanje je bilo delovne narave, saj so se gostje seznanili z novim direktorjem Šolskega centra Celje, ravnatelji in ostalimi
sodelavci. Tekom leta zaradi zdravstvenih razmer nismo uspeli izpeljati izmenjave z nemško šolo, dogovorili pa smo se
za sodelovanje v naslednjem šolskem letu. Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje pod novim vodstvom nadaljevali
z našim sodelovanjem in še naprej tkali niti prijateljstva.
Polonca Zalokar

Mojmir Klovar, Igor Dosedla in Stefan Fehrenbach
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Projekti
Praznovanje evropskega dneva jezikov in podelitev priznanja za projekt Zgodbe iz
avstralske divjine
Ob dnevu evropskih jezikov smo se z dijaki, ki so sodelovali v projektu Zgodbe iz avstralske divjine, udeležili prireditve
Praznovanje evropskega dneva jezikov, ki jo je organiziral Zavod RS za šolstvo v Ljubljani. Povabljeni smo bili kot
dobitniki priznanj za odlične prispevke v Pedagoškem forumu ob evropskem dnevu jezikov, čemur smo se z veseljem
odzvali.

Dijaki na okrogli mizi o pomenu branja v tujih jezikih

Dijaki in mentorici ob koncu prireditve
Praznovanje evropskega dneva jezikov z Blažem Šefom

Na prireditvi sva mentorici predstavili naš projekt prevajanja in ilustriranja avstralskih zgodb, dijaki pa so se udeležili
okrogle mize o pomenu branja v tujih jezikih, kjer je sodeloval tudi dr. Miha Kovač. V nadaljevanju so se dijaki udeležili
dramsko-prevajalske delavnice gledališkega igralca Blaža Šefa.
Polonca Zalokar

Projekt razvijanja bralne pismenosti OBJEM
V letošnjem šolskem letu se projekt OBJEM zaključuje. Aprila se je nekaj članov udeležilo zaključne konference, ki je
potekala na daljavo. Na željo nekaterih razvojnih šol se bodo aktivnosti v projektu nadaljevale do jeseni, pridobljene
izkušnje in znanje pa bomo vključevali v svoje delo tudi v prihodnje. Poleg sodelovanja na izobraževanjih, preizkušanja
primerov razvojnih šol in kolegialnih hospitacij smo letos sodelovali na zaključnem merjenju kompetenc za srednje šole
ter na zadnjem mreženju šol (po vertikali) s predstavitvijo mikrodejavnosti pri medpredmetnem povezovanju.
Breda Marušič
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Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Gimnazija Lava sodeluje v programu Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta že peto leto. Dijaki in učitelji pridobivajo in širijo znanje
o EU ter spoznavajo vlogo in delo Evropskega parlamenta (EP).
Izvedli smo veliko dejavnosti. V septembru smo se aktivno udeležili
Euroscole na daljavo. Vsak teden so dijaki pripravili objave o
svetovnih dnevih in jih delili na družbenih omrežjih. Sodelovali smo
v spletnih razpravah z evropskimi poslanci z naslovom Če bi jaz
odločal. Svoje delovanje smo na dnevu odprtih vrat predstavili
devetošolcem. Dan Evrope smo obeležili s stojnico na hodniku in z
obiskom Evropske vasi v Celju. Koordinatorica je bila Katarina
Obreza.
Katarina Obreza

Alja, Nika, Nikita in Zala na dnevu odprtih vrat

Spoznavanje Evrope v 1. c skozi družabno igro Doživi Evropo
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Projekt PODVIG – podjetnost med gimnazijci
V četrtem letu izvajanja projekta PODVIG, pri katerem dijaki krepijo kompetence podjetnosti, smo dejavnosti iz prejšnjih
let nadgradili in jih razširili na večje število dijakov in učiteljev 1., 2. in 3. letnika. Prav tako smo se lotili izvajanja
nekaterih novih projektov, med katerimi sta bila najbolj podjetna Šolski vrt (izziv za dijaka) in Evropska unija.
V 1. letniku so dijaki krepili kompetence podjetnosti v okviru jesenskega športnega dne, na katerem so imeli orientacijski
pohod po obronkih Celja. Dijaki so morali s pomočjo zemljevida in opisa poti prehoditi zastavljeno pot od šole do cilja
na Špici, na orientacijskih točkah in ob poti pa opraviti različne aktivnosti ter rešiti naloge, ki so jih zanje pripravili
tretješolci. Tudi dijaki 2. letnika so se spopadli z orientacijo, in sicer po poti na Celjsko kočo ali Šmartinsko jezero. Na
poti do cilja so reševali naloge, ki so jih sestavili učitelji biologije, kemije, geografije in psihologije. Dijaki 1. letnika so
sodelovali tudi z zunanjim okoljem – navezali so stik z Rokometnim klubom Celje Pivovarna Laško in kot prostovoljci
sodelovali pri organizaciji ter izvedbi državnega prvenstva.

Kdo bo prvi na cilju?

Načrtno in sistematično smo razvijali in krepili kompetence podjetnosti tudi znotraj izbirnega predmeta ITS
(interdisciplinarni tematski sklop), ki ga izvajamo v 2. letniku gimnazije. Eksperimentalne veščine in naravoslovne
vsebine povezujejo biologijo, kemijo in fiziko.
Na zelenici pred telovadnico je nastal zeliščni vrt, ki je rezultat sodelovanja različnih šol Šolskega centra Celje. Dijaki
gradbene šole so v delavnicah izdelali visoko gredo in priskrbeli stare opeke za zeliščne grede. Pri zbiranju materiala za
visoko gredo in njenem polnjenju so sodelovali tudi dijaki Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Načrt
celotnega vrta, postavitev in zasaditev zeliščnih gred pa so opravili dijaki 2. letnika GL, ki obiskujejo ITS. Potrebno znanje
so pridobili pri pregledu obsežne literature in na ogledu zeliščnega vrta Hmeljarskega inštituta v Žalcu. Skrbno izbrana
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zelišča na vrtu lepo uspevajo in kopičijo zdravilne učinkovine, iz katerih so dijaki v laboratoriju izolirali eterična olja iz
sivke in timijana, izdelali hidrolate, različne zeliščne kreme, mila in kopalno sol.
Dijaki so pri projektu Šolski vrt pridobili veliko teoretičnega in praktičnega znanja, okolico šole estetsko in funkcijsko
popestrili ter ustvarili izdelke, ki jih bomo uporabili za promocijska darila.

Stare opeke – nov vrt

Analiza prsti s šolskega vrta

Dijaki 3. letnika so v okviru projekta že tretje leto zapored vzpostavili stik z osnovnimi šolami, ki so jih obiskovali, in po
dogovoru z učitelji ali drugimi strokovnimi delavci na šolah izvedli uro pouka pri določenem predmetu ali sodelovali pri
kateri drugi šolski aktivnosti (športni dan, tehniški dan, naravoslovni dan, razredna ura).

V vlogi učiteljice likovne vzgoje

Pouk fizike za osnovnošolce
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Dijaki 3. a in 3. d so v okviru projekta Evropska unija raziskovali nastanek in delovanje Evropske unije. Delo so si razdelili
sami, njihov končni izdelek je bil letak o Uniji, ki so ga sovrstnikom razdelili ob dnevu Evrope, na ta način pa so približali
EU mladim.
Za vse dijake 4. letnika je bil organiziran karierni dan, ki je potekal pod naslovom OdpLAVAjmo v svet. Na njem so dijaki
dobili informacije o študiju, vpisnem postopku, trgu dela in postavljanju ciljev. Na kariernem dnevu so sodelovali
predstavniki Visokošolskega prijavno-informacijskega centra Univerze v Mariboru, Zavoda za zaposlovanje Območne
enote Celje in različnih visokošolskih zavodov.
Za dijake 4. letnika, ki so poglabljali psihologijo, je bilo v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva izvedeno
karierno svetovanje. Dijaki so reševali Hollandov psihološki test, s pomočjo katerega so izvedeli, kateri poklici so
primerni zanje, nato pa so poslušali kratko razlago o selekciji kadrov in o tem, katere osebnostne lastnosti so pomembne
za posamezna delovna mesta.
Dijaki se ob načrtovanju in izvajanju različnih dejavnosti mogoče premalo zavedajo, da s tem krepijo kompetence, ki jim
bodo pomagale pri soočanju z izzivi v šoli in izven nje ter pri postavljanju temeljev za lažje soočanje z realnimi izzivi po
končanem šolanju.
Helena Nardin
Anja Ramšak

MEPI
V letošnjem šolskem letu je na naši gimnaziji v polnosti zaživel program MEPI. To je program osebnega razvoja mladih,
v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno
naravnanemu preživljanju prostega časa, ki močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil.
Vse aktivnosti in cilje, ki jih mladi želijo doseči na posameznem področju (prostovoljstvo, veščine, šport, pustolovska
odprava), si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli – mentorji pa jih pri tem spremljamo in nudimo oporo ter
svetovanje. Merilo za pridobitev priznanja temelji na izboljšanju znanja ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je
njegovim individualnim sposobnostim. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le
sam s sabo in s svojimi cilji.
Mladim so na voljo tri težavnostne stopnje: bronasta, srebrna in zlata. V program vstopijo na najlažji, bronasti stopnji,
zaključijo pa na zlati stopnji. Veseli smo, da imamo na šoli osem sodelujočih dijakov; na bronasti stopnji: Julija Adamič,
Stella Močnik, Tadej Klepej (vsi 1. b), Nace Basle (1. e), Zala Vodopivec (2. d); na srebrni Miha Švajger (3. e) in na zlati
stopnji Sara Oblak in Dominika Zupan (obe 3. b). Njihova mentorja sta Nina Jaklevič in Klemen Turnšek.
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Naša gimnazija zelo dobro sodeluje tudi s sosednjimi šolami, saj se v programu MEPI povezujemo s Srednjo šolo za
strojništvo, mehatroniko in medije, Gimnazijo Celje – Center in III. osnovno šolo Celje. Sodelovanje je namreč še ena
odličnost programa. Zaključek vsake stopnje je odprava, kjer se od udeležencev zahtevajo skupinsko delo,
samozaupanje, odločnost in sodelovanje, saj samostojno preživijo dan in noč v naravi. In na odpravah se doživi pravi
mepijevski duh.
Našo šolo je na zahtevni srebrni odpravi od Svetega Vida nad Zrečami do Slovenj Gradca, ki je potekala od 20. do 22.
junija, zastopal Miha Švajger iz 3. e. Pod vodstvom mentorja Klemna Turnška jo je s skupino Fit do fula opravil z odliko.
Nina Jaklevič
Klemen Turnšek
»V okviru programa MEPI sem se udeležil odprave za srebrno stopnjo. Skupaj z dijakinjami Gimnazije Celje – Center smo
prehodili skoraj 38 km dolgo traso od Sv. Vida (pri Zrečah) do Slovenj Gradca. Pot je bila fascinantna, saj nas je vodila
skozi iglaste gozdove, mimo bistrih potočkov in čudovitih pohorskih jezerc.
V moji skupini (Fit do fula) sta se poznala odlična kondicijska pripravljenost in izjemen ekipni duh, ki sta nam pomagala
pri premagovanju težkih trenutkov. Zaradi dobre izkušnje se z večjim veseljem spogledujemo s pripravami na zlato
odpravo v tujino.«
Miha Švajger, 3. e
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ERASMUS+
V šolskem letu 2021/2022 smo pridobili akreditacijo Erasmus+ za področje splošnega šolskega izobraževanja, s katero
našim dijakom in zaposlenim ponujamo možnost mednarodne mobilnosti, pri čemer sledimo 3 poglavitnim ciljem:
trajnostni razvoj, spodbujanje podjetnosti in personalizacije izobraževanj ter vključevanje informacijskokomunikacijskih tehnologij, digitalizacije in hibridnih učilnic v izobraževalni proces.
Mobilnosti dijakov:
• izhodna enotedenska mobilnost 8 dijakov na Čiovu (Hrvaška, oktober 2021),
• izhodna dvotedenska mobilnost 15 dijakov v Puerto de la Cruz (Tenerife, avgust 2022).
Mobilnosti zaposlenih:
• izhodna enotedenska mobilnost 8 profesorjev v St. Juliansu (Malta, jesen 2021),
• izhodna enotedenska mobilnost 8 profesorjev v Puerto de la Cruz (Tenerife, januar 2022),
• izhodna enotedenska mobilnost 2 profesoric v Esteponi (Španija, maj 2022),
• vhodna enotedenska mobilnost 2 španskih profesoric v Celju (Slovenija, junij 2022),
• pripravljalni obisk na Tenerifih za mobilnost dijakov (december 2021).
Andreja Leskovar
Zgodbe z mobilnosti:
Malta
»V tednu med 25. septembrom in 3. oktobrom 2021 sem se v
okviru projekta Erasmus+ skupaj s kolegicami z Gimnazije
Lava udeležil izobraževanja na jezikovni šoli ETI v St Juliansu
na Malti.
V ETI-ju so nas razdelili v tri skupine in jaz sem bil v skupini
sam z učiteljico Roberto, ki je po rodu iz Bolgarije, vendar že
od otroštva živi na Malti. Je dokaj mlada učiteljica, polna
energije, všeč mi je bilo tudi to, da sva se veliko pogovarjala o
temah, ki so me zanimale.
Ker sem bil v skupini sam, sem govoril le v angleščini, kar je
pripomoglo k boljši izgovorjavi in osvežitvi moje angleščine.
Roberta je na koncu tudi pohvalila moj napredek in ugotovila,
da govorim bolj gladko in samozavestno.
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Znanje, ki sem ga pridobil na ETI-ju, mi bo zelo koristilo pri pedagoškem delu, saj moram večkrat prebirati literaturo v
angleškem jeziku. Spoznal sem tudi različne učne metode, ki jih bom lahko implementiral v razredu.
Popoldanski čas smo s kolegicami izkoristili za raziskovanje Malte, kjer najdemo čisto morje, čudovite trdnjave in cerkve
ter gosto poseljena mesta. Poleg Malte sem spoznal tudi svoje sodelavke, ki so me dobro sprejele, tako da sem se počutil
kot del ekipe. Veselim se nadaljnjih izzivov in kakšne podobne odprave v bližnji prihodnosti 😊.«
Klemen Turnšek
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Tenerife
»Vključitev v Erasmus+ projekt, ki me je s skupino kolegov pripeljala na
Tenerife, je bila ena najboljših odločitev tega leta. V tečaju digitalnega
marketinga smo spoznali prednosti socialnih omrežij in možnosti, kako s
preprostimi rešitvami potisniti svoje informacije na Googlu med top zadetke.
Še bolj kot to pa je neprecenljivo spoznavanje kolegov, sodelovanje in
raziskovanje sveta, ki je precej drugačen od domovine. Nikoli ne bom pozabil,
da smo kar trije sodelavci skoraj hkrati imeli težave z zobmi in spoznali tudi
prijazno zobozdravstveno osebje na dentalni kliniki.
Toplo priporočam vsem, če boste imeli možnost, nikoli ne recite ne.«
Peter Juvančič
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Estepona
»Udeležili sva se mobilnosti učiteljev, ki je potekala na šoli IES Mar de Alboran v Esteponi, Španija. Preživeli sva pester
teden, kjer so nama gostoljubni učitelji in učenci prikazali potek dela in življenja na šoli. Odkrili sva, da ima ena izmed
naju skriti talent v poslikavi keramike, druga pa je usvojila kar nekaj španskih besed, s katerimi lahko opiše špansko
vrhunsko kulinariko. Tako so bile na dnevnem sporedu besede »mui bien« in »perfecto«.
Kar naju je pozitivno presenetilo, je španska odprtost oz. komunikativnost, poleg tega si Španci znajo vzeti čas za
pogovor. Tako smo ob delovnem kosilu posedeli kar tri ure, ker smo se pogovarjali in razpravljali o razlikah in
podobnostih med našima šolama. Prav tako toplo so naju sprejeli učenci, ki so nama pripravili zabavne in poučne ure,
kjer sva reševali kvize, plesali in likovno ustvarjali. Obiskali sva tudi državico v državi. Njena značilnost so rdeče telefonske
govorilnice, ki še vedno delujejo, pri vstopu v državo peš prečkamo letalsko pristajalno pisto, pogled od tu pa seže daleč
na sosednji kontinent. Veste, kje sva bili?«
Nina Jaklevič in Jerneja Križan

Obisk iz Estepone:
We had a fantastic experience in Celje. We had the opportunity to get to know how the educational system in another
European country works, we could enjoy of the experience of teaching Spanish to foreign students and we were so lucky
to visit some of the most amazing cultural and historical sites in Slovenia. It was a pleasure to share those days with you
there!
Rebeca Polos Rodriguez in María Teresa Mena Gil
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Young people in focus – Čiovo 2021
V novembru 2021 se je 8 dijakov Gimnazije Lava (Nuša Pesjak (3. b), Janja Rožanc, Tinkara Ovčar (obe 3. d), David Guček,
Luka Pevec, Aljaž Petek, Miha Švajger in Jakob Trdin (vsi 3. e)) v okviru projekta Young People in Focus oziroma Mladi v
središču pozornosti udeležilo enotedenskega tabora na otoku Čiovo na Hrvaškem. Sodelovali in družili so se s sovrstniki
iz Belgije, Srbije in Hrvaške. Cilj strateškega načrtovanja je bil okrepiti lokalno skupnost tako, da bo mladim v treh letih
omogočeno zgraditi in uresničiti svoje zmožnosti ter uresničiti svoje osebne potenciale, kar bo nato prispevalo k blaginji
celotne skupnosti. Opolnomočiti želijo mlade, ki bodo nosilci sprememb v lokalni skupnosti in širše.

Slovenski jutranji »energizer«

Predstavitev Slovenije

Vsako jutro so začeli z aktivnostjo »jutranji energizer«, s katero so popestrili vzdušje za ves dan, zanjo pa so bili vsak
dan zadolženi udeleženci druge države. Sledile so aktivnosti na temo okoljevarstva in kriznih razmer. Pripravljali so
plakat na temo, katere naravne katastrofe najbolj grozijo njihovi državi, in ga predstavili, se naučili uporabljati radijsko
postajo in skupaj rešiti skrivno sporočilo, pisali svoj osebni dnevnik na številna vprašanja (Kateri so najpomembnejši
trenutki dneva? Kakšno je presenetljivo odkritje dneva? Katere so moje rešitve za zahtevne situacije?). Naučili so se
postavljati šotor, imeli tečaj prve pomoči in sodelovali pri mnogih drugih aktivnostih, glede na žreb pa so vsak dan
sodelovali v drugi skupini. En dan je bil namenjen raziskovanju Splita.
Dijaki so bili postavljeni še pred eno preizkušnjo, saj so za zajtrk in večerjo morali poskrbeti sami. Že izbira živil za osem
ljudi in toliko dni je bila pravi izziv. Vsak večer se je predstavila ena država udeleženka, zadnji večer pa so morali vsi
pripraviti svoje domače jedi za pokušino – naši dijaki so predstavili potico, štruklje, kislo zelje in kranjsko klobaso.
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Ob zaključku projekta so vsi udeleženci prejeli t. i. mladinsko dovolilnico oz. Youth Pass, ki omogoča podporo pri
refleksiji učnega procesa in učnih rezultatov, povečuje družbeno prepoznavnost mladinskega dela, podpira aktivno
evropsko državljanstvo in večjo zaposljivost mladih.
Teden je bil poln spoznavanja drugačnih kultur, sprejemanja drugih in poln strpnosti, spoštovanja, druženja, veselja in
ob slovesu tudi solz. Na Gimnaziji Lava smo lahko zelo ponosni, da imamo tako izjemne dijake, ki so našo državo
predstavili več kot dostojno in s svojim ravnanjem dokazali, da so že v teh letih dovolj zreli za takšne preizkušnje.
Tanja Potočnik

Predstavitvena večerja

Mapa Slovenije – želimo širiti zavest o onesnaževanju
narave, deliti izkušnje z izmenjavo in spodbuditi druge,
da postanejo del programa Erasmus+.

"Teden na otoku Čiovo je bil res eden izmed najboljših in nepozabnih tednov, kar sem jih doživel. Odličen program,
mentorji in prijatelji so popestrili dogajanje, ki je minilo zelo prehitro. Naučil sem se veliko novega, navezal veliko stikov,
spoznal način življenja in tamkajšnjo kulturo.«
Miha Švajger, 3. e
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Sodelovanje v mrežah šol
Minute za zdravje
»Čudež ni hoja po vodi.
Čudež je hoditi po zeleni zemlji,
bivati globoko v sedanjem trenutku
in se počutiti resnično živ.«
Thich Nhat Hanh

Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo nadaljevali z izvajanjem minut za zdravje. Pridejo časi, ko svoje zdravje
zapravljamo z različnimi razvadami in nezdravim načinom življenja. In pridejo časi, ko bi se odpovedali vsem
razvadam in bi dali vse, da bi imeli zdravje. Zavedati se moramo, da je zdravje ena najpomembnejših vrednot v
življenju, ki ji posvečamo premalo pozornosti; to pa spoznamo šele takrat, ko je mnogokrat prepozno. Zdravje moramo
negovati in mu posvečati posebno pozornost v vseh življenjskih obdobjih.

V ta namen smo vsak teden pri pouku zdravju namenili nekaj minut. Zelo pogosto smo različne vaje in dejavnosti,
povezane z minutami za zdravje, izvajali v naravi, na svežem zraku, tudi v obliki sprehodov. Naš projekt sta z donacijami
lokalno predelane hrane – jogurtov podprli Kmetija FLIS in trgovsko podjetje Jagros d. o. o., ki nas je razveselilo z jabolki.
Trgovsko podjetje Jagros je za pusta vse dijake razveselilo tudi s slastnimi krofi. Obema donatorjema se iskreno
zahvaljujemo za njuno pripravljenost in večletno sodelovanje z nami.
Mateja Frangež-Herman
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Vulkani 2022
Ob zaključku pouka smo z vulkani ponovno nagradili najuspešnejše dijakinje in dijake Gimnazije Lava. Najpomembnejšo
nagrado naše šole so prejeli za izjemne uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih, nadpovprečne ustvarjalne in
poustvarjalne dosežke v interesnih dejavnostih in dejavno delo v dijaški skupnosti. Na prireditvi je častni gost gospod
Philipp Reisner, svetovalec za nemški jezik, slavnostno podelil tudi Nemške jezikovne diplome. Prejeli so jih Eva Baliban
(4. b), Tomi Božak (4. e), Gal Ašič (4. b), Tit Podhraški (4. e), Jan Gračnar (4. e) ter lanska dijaka Leon Čepin in Anja Šket.
Razglasili pa smo tudi naj tutorico in naj tutorja v šolskem letu 2021/2022. To sta postala Sara Oblak (3. b) in Lucijan
Korošec (3. e).
Slavnostna prireditev je potekala v Modri dvorani Celje 24. junija 2022. V kulturnem programu, s katerim smo počastili
tudi dan državnosti, so nastopili glasbeniki Tija Pšaker (3. b), Lucija Remic (1. d), Blaž Krušič (1. e), Janez Vošner (2. e),
Jure Kropec (2. e), Alen Andrejčič (K-3. a), Aljaž Rozman (M-1. f), Tjaš Paradiž (4. e), Juš Gošte (2. e), David Jelen (1. a)
ter plesalca Bor Laznik (1. a) in Lara Lipovšek (I. gimnazija v Celju).
Program sta povezovala Janja Rožanc (3. d) in Svit Stišovič (4. e).
Pri pripravi in izvedbi prireditve smo sodelovali učitelji Metka Jagodič Pogačar, Tomislav Viher in Simona Jereb.

Svit in Janja

Eruption
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PREJEMNIKI VULKANOV
Maks Cizej in Tadej Vižintin (oba 1. e) za 1. mesto na revijalnem robotskem tekmovanju RoboCupJunior 2021, ki ga je v
Digitalnem središču Slovenije ob zaključku predsedovanja Slovenije Svetu EU na osnovi mednarodno veljavnih pravil
organizirala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in za srebrno priznanje na
5. Evropskih statističnih igrah.

Peter Potnik, Gašper Lukanc, Nace Basle, Matija Herlah (vsi 1. e) za 1. mesto na regijskem tekmovanju ter 4. mesto na
državnem tekmovanju z mobilnimi roboti – RoboCupJunior Slovenija Open 2022.
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Miha Žiga Vilč (2. e) za 2. mesto, 2. nagrado in zlato Stefanovo priznanje na državnem tekmovanju iz fizike.

Lan Gradišek (3. e) za 1. mesto z ekipo Kajuh Deodamnatus na enem od nacionalnih debatnih turnirjev in 2. mesto na
državnem debatnem prvenstvu, sodelovanje na raznih mednarodnih in domačih debatnih turnirjih ter uvrstitev na več
državnih tekmovanj (v znanju računalništva ACM, angleščine, statističnih iger in na računalniškem tekmovanju Bober).
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Maks Jagodič (4. a) za izdelavo raziskovalne naloge Primerjava vozečega in hodečega robota, za katero je na natečaju
Mladi za Celje dobil 99 točk in se uvrstil v prvo skupino, na 56. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije pa prejel zlato
priznanje, za štiriletno zelo uspešno sodelovanje pri robotiki, promocijo šole, pomoč dijakom pri reševanju problemov
tako pri krožku robotike kot pri pouku (tutorstvo) ter za aktivno sodelovanje v projektu Erasmus+ Smart cities –
European robotics for boys and girls.

Eva Baliban (4. b) za odlično opravljeni dve Nemški jezikovni diplomi na stopnji B1 (DSDIpro) v 3. letniku in na stopnji
C1 (DSDII) v 4. letniku, dve bronasti priznanji in udeležbo na dveh državnih tekmovanjih iz nemščine v 2. in 4. letniku ter
nesebično opravljanje tutorske pomoči vsa štiri leta šolanja. Poleg tega je Eva tudi izvrstna bralka, kar je dokazala z
uspešnim sodelovanjem na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje.
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Leon Geršak (4. d) za 1. mesto na državnem prvenstvu v badmintonu, ki je v okviru projekta Šolska športna tekmovanja
potekalo 22. marca 2022 v Lendavi. Leon je prikazal izjemno igro in postal najboljši badmintonist v državi.

Andraž Hribernik (4. e) za zlati priznanji na državnem tekmovanju v znanju matematike (v šolskih letih 2018/2019 in
2021/2022) ter zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike in osvojitev naslova državnega prvaka na tekmovanju
iz razvedrilne matematike (v šolskem letu 2019/2020).
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Jaša Marolt (4. e) za 2. mesto in zlato priznanje na mednarodnem računalniškem tekmovanju Bober. Jaša je naloge tako
na šolskem kot na državnem tekmovanju reševal odlično. Imel je enako število točk kot prvouvrščeni tekmovalec, le da
je za reševanje porabil nekoliko več časa.

Gregor Špan (4. e) za 4. mesto in srebrno priznanje na mednarodnem računalniškem tekmovanju Bober. Gregor je za
zmagovalcem zaostal le za eno točko. Od tretjega mesta so ga delile 4 sekunde, saj je imel enako število točk kot
tretjeuvrščeni tekmovalec. Poleg računalnikov ima rad tudi literaturo, zato se je med šolanjem na Gimnaziji Lava tudi
večkrat uspešno preizkusil na tekmovanjih za Cankarjevo tekmovanje.
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Tjaš Paradiž (4. e) za štiriletno ustvarjalno in požrtvovalno sodelovanje pri šolskem bendu Eruption in v priložnostnih
zasedbah Mojstrov glasbenega ustvarjanja ŠC Celje. Sodeloval je na številnih šolskih kulturnih prireditvah, delavnicah,
koncertih, maturantskih plesih, dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih ter dobrodelnih prireditvah, na katerih smo
se predstavljali z zabavnim glasbenim programom. Poleg tega se je tri leta (od 1. do 3. letnika) aktivno preizkušal tudi
pri robotiki.

Svit Stišovič (4. e) za štiriletno plodno in kakovostno soustvarjanje kulturnega utripa na naši šoli. V različnih vlogah je
prepričljivo dokazal, da je strasten ljubitelj umetniške besede in virtuoz gledališkega izraza. Sodeloval je pri gledališki
skupini, na literarnih natečajih (za najboljši srednješolski haiku in Župančičevi frulici), Cankarjevem tekmovanju,
kulturnih prireditvah ter informativnih dnevih in dnevih odprtih vrat. Za vsak nastop se je skrbno pripravil in iz leta v
leto rasel ter se izpopolnjeval bodisi kot umetniški ustvarjalec bodisi kot voditelj.
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Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Naj vaša vedoželjnost in ustvarjalna energija nikoli ne usahneta.
Simona Jereb

Lucija je zapela himno.

Bor in Lara

Naj tutorja Sara in Lucijan
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Knjižnica zavoda
Statistični podatki
1. 9. 2021─18. 5. 2022 je zbirka knjižnice pridobila na novo 1.238 enot knjižničnega gradiva. V sistemu COBISS je bilo za
uporabnike knjižnice ŠCC opravljenih 35.374 transakcij izposoj in podaljšanj. Številka transakcij za učbeniški sklad 2021
je 21.779. Naslov najpogosteje izposojenega gradiva (september 2021─april 2022) je Šolski slovar, Angleščina: angleškoslovenski in slovensko-angleški s 500 izposojami. Sledi Antigona; Kralj Ojdipus, ki ima 213 izposoj.
Izvedli smo 250 ur KIZ (97 na Gimnaziji Lava).
Lov za izgubljeno knjigo: tako smo poimenovali sobo pobega, ki je navduševala dijake drugih letnikov. Uspešni so bili
vsi, najhitrejše pa smo nagradili s knjigami.
Aktivnosti za svetovni dan knjige in noč branja so potekale v aprilu. Razstava Strip (8.─20. 4. 2022), vezana na omenjena
dogodka, je vabila k branju in hkrati predstavila stripe naše knjižnice. Dijaki, ki so sodelovali na noči branja, so v dar
prejeli knjigo iz zbirke Cankar v stripu.
Knjižnico je obiskala Erica Johnson Debeljak, poklepetala z nami in podpisala svoja dela.

Lov za izgubljeno knjigo

Erica Johnson Debeljak

Leto Karla Destovnika-Kajuha smo počastili z razstavo Samo en cvet … (22. 1.─8. 2. 2022).
Projekt Rastem s knjigo, ki dijake spodbuja k branju mladinske literature in obisku splošne knjižnice, je potekal preko
ZOOM-a. Knjigo Gremo mi v tri krasne pa so dijaki prejeli v šolski knjižnici.
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V sodelovanju z učitelji so dijaki knjige (za bralna tekmovanja,
domače branje, tekmovanja in maturo) poiskali v šolski knjižnici.
Nagovorjeni pa so bili tudi k uporabi e-gradiv in spletnih revij. V
povezavi z razstavo Beremo tudi angleško (21. 10─11. 11. 2021) so
prisluhnili, kako poiskati angleške e-knjige in zakaj jih bolje brati na
bralniku kot na drugih napravah.
Knjižnica je sodelovala pri izvedbi informativnega dneva, pripravi
videa (http://knj.sc-celje.si/predstavitveni-video-solske-knjiznice/),
dneva odprtih vrat in TVU.
Še naprej izhajajo knj@sccE-novice, ki obveščajo o novostih in
dogodkih, povezanih s knjigo.
Le kam se je skrila prava knjiga?
Gospa knjižničarka, prosimo za namig!

K branju smo vabili tudi z razstavami, ki jih je pripravila Jana Golob Čujež:
Dobro pripravljeni na novo šolsko leto (25. 8.─10. 9. 2021),
Matura 2022 (13.─24. 9. 2021),
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje (27. 9.─8. 10. 2021),
Knjižni zakladi šolske knjižnice (4.─8. 10. 2021),
Zlata hruška (16.─30. 11. 2021),
Branje za dolge zimske večere (6. 12. 2021─11. 2. 2022),
Ljubezen je ... med knjigami (14.─18. 2. 2022),
Veliki umi (11.─21. 3. 2022),
21. marec, svetovni dan poezije (21.─25. marec 2022),
Fabula (28. 3.─7. 4. 2022),
Še niste prebrali ...? (21. 4.─3. 5. 2022),
Najboljši med najboljšimi: kresnik 2022 (23.─27. 5. 2022),
Večernica (27.─31. 5. 2022),
Naj 2022 (31. 5.─3. 6. 2022),
Poletni bralni klub vabi (6.─30. 6. 2022).
Dijaki Gimnazije Lava so maja 2022 v knjižnici pripravili razstavo del z naslovom Plečnik v Sloveniji. Mentorica je bila
Darje Povše.
Nevenka Poteko
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