3.

Krst prvošolcev
ZVEZDE PLEŠEJO

5.

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
Udeležilo se ga je 182 dijakov (64 dijakov iz 1. letnika, 54 dijakov iz 2. letnika, 36 dijakov iz 3.
letnika in 28 dijakov iz 4. letnika).
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 35 dijakov (12 dijakov iz 1. letnika, 7 dijakov iz 2. letnika,
10 dijakov iz 3. letnika in 6 dijakov iz 4. letnika).

6. – 7.

Tabor in 1. športni dan za 2. d, f
Koroška, Trst

11.

Šolsko tekmovanje iz fizike za 1. letnik – ČMRLJ
Tekmovanja se je udeležilo 61 dijakov, 33 jih je prejelo bronasto priznanje.

13.

Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Tekmovanja se je udeležilo 50 dijakinj in dijakov. Bronasto priznanje je doseglo 30 udeležencev.
Na državno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki.

13. – 15.

Strokovna ekskurzija po Trubarjevi Nemčiji
Učitelji zgodovine in slovenščine so počastili 500. obletnico reformacije s strokovno ekskurzijo
po Trubarjevi Nemčiji.

15. –
3. 12.

19.
20. – 24.

21.

Eksperimenta!, trienale sodobne mladinske likovne umetnosti v Talinu, Estonija
Na letošnji Eksperimenti!, ki se je posvečala vprašanju likovne umetnosti in ekonomije, sta
sodelovali tudi Špela Ravnikar in Gala Alica Ostan Ožbolt.

Šolsko tekmovanje iz francoščine za dijake 4. letnikov
Sodelovalo je 20 dijakov in dijakinj, na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 10.
Model United Nations konference - MUNOG 2017 (Goldberg Gymnasium, Sindelfingen,
Stuttgart)
Stella Baričič– vodja odbora IAEA (International Atomic Energy Agency);
Žan Florjanič Baronik – vodja odbora UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change);
Kendra Grace Patty – priznanje NAJBOLJŠI DELEGAT v HRC (Human Rights Council);
Filip Gavranović – priznanje NAJBOLJŠI DELEGAT v SOCHUM (Social, Humanitarian, and Cultural
Committee);
Reja Debevc – priznanje IZJEMNI DELEGAT v SC (Security Council);
Tamas Pelle– priznanje IZJEMNI DELEGAT v DISEC (Disarmament and International Security)
Domen Šelih – priznanje IZJEMNI DELEGAT v WHO (World Health Organisation)
Luna Kajin – članica odbora IAEA (International Atomic Energy Agency);
Matija Petrović – član odbora CCPCJ (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice)

Planinski krožek učiteljev
Slapovi v okolici Kobarida

21.

Strokovna ekskurzija - Center Expi v vasi Kočuha na Avstrijskem Koroškem,
za dijake naše šole, ki so v lanskem šolskem letu dosegli najmanj bronasto priznanje na
tekmovanjih iz fizike ali astronomije ali pa so opravili raziskovalno nalogo iz teh področij.

23.

Regijsko tekmovanje v badmintonu
Mia Spiller, Gregor Alič in Nejc Parkelj so si z uvrstitvijo v četrtfinale priigrali udeležbo na
državnem prvenstvu.

23. – 27.

DSD Tabor
32 bežigrajskih dijakinj in dijakov, ki se pripravljajo na Nemško jezikovno diplomo (DSD2), je
preživelo teden pred jesenskimi počitnicami v avstrijski Lipnici (Leibnitzu), kjer so razvijali svoje
jezikovne sposobnosti, delali na projektni nalogi in intenzivno vadili za bližajoči se izpit.

25.

1. medgeneracijsko branje
Maylis de Kerangal: Pokrpajmo žive
Sodelovali so 4 dijaki, 3 gostje in 2 učiteljici.

27.

Obisk ravnateljev iz jugovzhodne Evrope
V okviru regionalne konference ravnateljev jugovzhodne Evrope, z naslovom Vodenje za
kakovost, smo gostili ravnatelje iz tujine. Prikazali smo jim delo in utrip na naši šoli.

28.

Državno prvenstvo v uličnem teku za srednješolce
V okviru VLjubljanskega maratona se je prvenstva udeležila 7 članska ekipa.
1. mesto (dekleta rojena 1999 in 2000): Klara Lukan

29.

22. Ljubljanski maraton
Na maratonu po ljubljanskih ulicah je teklo tudi 17 dijakov in 10 učiteljev.

