1. – 21.

Novoletni bazar
Na novoletnem bazarju so članice ustvarjalnega krožka ponudile staršem in dijakom ročne
izdelke in voščilnice, ki so jih na svojih tedenskih srečanjih izdelovale od oktobra. S pomočjo
dijakov in pod pokroviteljstvom območnega Rdečega križa so obdarile 110 otrok iz socialno
ogroženih družin MOL.

1.

Šolsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnike
Tekmovanja se je udeležilo 57 dijakov. Na regijsko tekmovanje v kategoriji A1- gimnazijski
program se je uvrstilo 20 dijakov, v kategoriji A2 - program mednarodne mature pa 6 dijakov.

1.

Svetovni dan boja proti AIDS-u

5. – 10.

Stop petardam
Dijaki so organizirali večdnevno akcijo, med katero so s predavanji in letaki opozarjali na
nevarnosti uporabe petard.

7.

Brati gore
Sfinga: zadnja skrivnost Triglavske stene
Obiskala sta nas ustvarjalca filma, režiser Vojko Anzeljc in plezalec, ki v filmu nastopa v vlogi
alpinista, Anže Marenče. Ob ogledu odlomka smo se pogovarjali o plezanju, plezalnih tehnikah
in o snemanju filma Sfinga.

8.

Šolsko tekmovanje iz astronomije
Tekmovanja se je udeležilo 27 dijakov, na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 11.

8.

Dosmrtno življenje
Gostovanje gledališke skupine Gimnazije Brežice z igro Dosmrtno življenje.

9.

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Na 2. stopnji (1. in 2. letnik) se ga je udeležilo 26 tekmovalcev, 9 jih je prejelo bronasto
priznanje, 7 tekmovalcev pa gre na regijsko.
Na 3. stopni (3. in 4. letnik) je tekmovalo 18 tekmovalcev, 7 jih je dobilo bronasto priznanje, 4
pa gredo naprej na regijsko.

10.

Dan človekovih pravic - Human rights day

12.

3. medgeneracijsko branje
John Green: Katherine, Katherine.
Branja se je udeležilo 5 gostij, 3 dijaki in 2 profesorici.

12.

Tekmovanje v košarki za dijakinje pod okriljem MOL.
GIMM : ŠC PET 45 : 16
GIMB : GIMM 38 : 27
ŠC PET : GIMŠ 5 : 35
GIMB : GIMŠ 25 : 24
Naše dijakinje so postale prvakinje MOL in se uvrstile na DP.

13.

Eko kviz
Eko kviza se je udeležilo 145 dijakov. Na državno tekmovanje so se uvrstili Miha Kambič, Nika
Kobetič in Maja Umek.

13.

Državno prvenstvo v akrobatiki
Na tekmovanju v Dobrovi je nastopilo 5 dijakinj in dijakov.
3. mesto Matic Robnik

14.

Regijsko srednješolsko prvenstvo v streljanju z zračno puško
Rebeka Slak je osvojila 1. mesto, imela najboljši rezultat na tekmovanju (premagala je tudi
najboljšega dijaka) in postavila osebni rekord.

15.

Državno prvenstvo SŠ v JUDU, Koper
Ekipno:
3. mesto Maks Dobrin, Urh Klopčič, Maj Suhadolnik, Martin Štrumbelj
Posamično
2. mesto Urh Klopčič
3. mesto Martin Štrumbelj
3. mesto Ema Dobrin

15.

Talent Show
Dijaki in učitelji so predstavili svoje glasbene talente.

20.

Mednarodno tekmovanje debaterjev
Ekipa Debatnega kluba Gimnazije Bežigrad v sestavi Reja Debevc, Filip Korošec in Matija
Pušnik, je osvojila prvo mesto na največjem mednarodnem tekmovanju, kjer je sodelovalo 96
ekip in 380 najboljših debaterjev iz 20 držav.
Matija Pušnik je postal najboljši individualni govorec na turnirju.

22.

Plesna predstava: ZGODOVINA PLEŠE
Scenarij: Kristina Vončina

