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3. – 4.
10.
8.

ZAČETEK POUKA
Dobrodelna akcija
V okviru dvodnevne ekskurzije so dijaki drugih letnikov obiskali tudi avstrijsko Koroško. Odločili
smo se, da obogatimo skromno knjižnico v vasi Sele z otroško literaturo, ki so jo podarili dijaki
in učitelji Gimnazije Bežigrad. V treh tednih smo zbrali in pripravili preko sto knjig, ki so jih
dijaki predali Selanom.
Spoznavno-športni dan za 1. letnik
Živalski vrt – 1. a
Bled – 1. b, 1. c, 1. g
Rožnik – 1. d, 1. e
Cerkniško jezero – 1. f
Osp – 1. š

1. e

8.

1. g

1.a

Športni dan za 3. in 4. letnik
3. letnik
Pohod okoli Bohinjskega jezera
Pohod na Voje
4. letnik
Pohod na Zelenico
Pohod na Veliko planino

13.

Otvoritev parka pred Gimnazijo Bežigrad
Na pobudo dijakov je Mestna občina Ljubljana uredila park s štirimi sedežnimi garniturami in
pitnikom. Park so otvorili župan MOL Zoran Jankovič, vodja oddelka za varstvo okolja MOL
Nataša Jazbinšek Seršen, direktor Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko in dijakinja Gimnazije
Bežigrad Eva Slokar.

Foto: Nik Rovan

14.

Orientacijski tek za srednje in osnovne šole mestne občine Ljubljana
1. mesto – Peter Zupan
2. mesto – Žiga Debevc
10. mesto – Matija Petrovič
11. mesto – Maks Koncilja
1. mesto – Zala Zavrl
5. mesto – Lana Štrumbelj

14.

Državno prvenstva v plavanju za srednje šole.
4. mesto 50 m prosto - Manuela Maxi Matković

18.

Atletski pokal – Ekipno prvenstvo Ljubljane
SKOK V DALJINO DIJAKINJE
1. mesto – Barbara Štuhec
3. mesto – Kristina Švab
SKOK V VIŠINO DIJAKI
1. mesto – Gašper Verk
3. mesto – Jan Kamnikar
TEK 400m DIJAKINJE
2. mesto – Veronika Sadek
TEK 400m DIJAKI
2. mesto – Marko Čmrlec
TEK 1000m DIJAKINJE
2. mesto – Ula llar
MET KROGLE DIJAKINJE
3. mesto – Laura Đekanović

21., 22.

1. Športni dan s taborom – 2. c, e
Koroška, Trst

22.

Spoznavni izlet učiteljev
Kranjska gora, Trenta

25.

Podelitev diplom DELF
Dijakom, ki so v lanskem šolskem letu uspešno opravili DELF izpite na različnih stopnjah, je
diplome podelila Dr. Marie-Laure Canteloube iz veleposlaništva Francije.

26.

26., 27.

Evropski dan jezikov
Obeležili smo evropski dan jezikov.

Projektna dneva za 1. letnike
Učenje učenja in KIZ
V okviru projektnih dni so profesorji psihologije za dijake 1. letnika izpeljali 3 uvodne ure o
učenju (teorija v povezavi z delavnicami), potem pa so učitelji pri svojem predmetu predstavili,
kako naj se dijaki učijo njihov predmet (praktična izvedba). Glavni cilj je bil pokazati dijakom,
kako naj bi se pravilno učili ter kakšne metode in strategije naj bi uporabljali. Knjižničarki sta
dijake seznanili z osnovami iskanja gradiv ter navajanju virov in literature.

27.

Izbirno tekmovanje iz logike
V prvem letniku se je tekmovanja udeležilo 138 dijakov oz. dijakinj, od tega jih je kasneje 61
osvojilo bronasto priznanje, 18 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.
V drugem letniku se je tekmovanja udeležilo 50 dijakov oz. dijakinj, od tega jih je kasneje 28
osvojilo bronasto priznanje, 14 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.
V tretjem letniku se je tekmovanja udeležilo 48 dijakov oz. dijakinj, od tega jih je kasneje 14
osvojilo bronasto priznanje, 16 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.
V četrtem letniku se je tekmovanja udeležilo 77 dijakov oz. dijakinj, od tega jih je kasneje 22
osvojilo bronasto priznanje, 14 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.

27.

Aktivni gibalni odmor
V okviru projekta Zdrava šola smo izvedli aktivni gibalni odmor na šolskem dvorišču. Imeli smo
več različnih postaj, med katerimi so dijaki lahko prosto krožili in preizkusili različne športe in
preizkušali spretnostne veščine. Prisoten je bil tudi DJ, ki je z glasbenimi željami razveseljeval
dijake.

27.

Polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki za dijake in dijakinje
Ekipa:
4. mesto – Črt Rozman, Enej Rutar, Benjamin Šenk, Žan Zajc, Žan Žolnir

28., 29.

Nagradna ekskurzija za dijake, ki so se izkazali na področju naravoslovja
40 dijakov je obiskalo muzej Technorama v Švici in si ogledalo CERN (Organisation européenne
pour la recherche nucléaire).

28., 29.

1. športni dan s taborom, 2. b, d, f , š
Koroška, Trst, Rezija

