
1. Svetovni dan boja proti AIDS-u 
 
V petek, 30.11.2018, so dijaki Gimnazije Bežigrad pred začetkom pouka razdeljevali rdeče 
pentlje svojim sošolcem, obiskali so tudi vodstvo šole.  
 

 
 

3.  Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 
 
Udeležilo se ga je 147 dijakov. 71 dijakov je prejelo bronasto priznanje, najuspešnejših 38 
dijakov pa se je uvrstilo na državno tekmovanje. 
 

 število 
tekmovalcev 

bronasto 
priznanje 

Izbran za DT 

1. letnik 57 24 12 

2. letnik 34 19 9 

3. letnik 28 12 6 

4. letnik 28 16 11 

SKUPAJ 147 71 38 

 
 

6.  Šolsko tekmovanje iz astronomije 
 
Tekmovanja se je udeležilo 38 dijakov. Dijaki vseh letnikov tekmujejo v eni skupini. 25 dijakov 
je prejelo bronasto priznanje. 21 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje. 
 

9. – 17.  Mednarodna izmenjava Erasmus+ 
 
Med 9. in 17. 12. 2018 je na šoli potekala tretja mobilnost v okviru Erasmus + projekta Speak 
up, even if your voice shakes. Na šoli smo gostili 21 dijakov in 8 učiteljev iz Italije, Nemčije in 
Poljske. 
 

   
Sprejem pri županu MOL,                                  Ogledali smo si Nordijski center        Izdelovali lect v gostilni Lectar v  
g. Zoranu Jankoviču                                             Planica.                                                  Radovljici. 
Foto: Nik Rovan 
 



   
Obiskali nemško  veleposlaništvo,            Organizirali okroglo mizo na temo Diplomacija v 21. stoletju 
Institut za italijansko kulturo in  

sprejeli na šoli poljskega veleposlanika z ženo. 
                                                                   
                                                                                    

11. – 19. Veseli december 
 
Od začetka oktobra smo na šoli izdelovali čestitke in obeske ter  jih skupaj s torbicami ponudili 
na novoletnem bazarju. Razrede in vodstvo je obiskal tudi Božiček.  

  
 
 

11.  Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
 
Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje, se je na 2. stopnji (1. in 2. letniki), pomerilo 9 
tekmovalcev, bronasto priznanje so prejeli 3 dijaki. Na 3. stopnji (3. in 4. letniki,) se je 
tekmovanja udeležilo 17 dijakov, šest pa jih je prejelo bronasto priznanje 
Na regijsko tekmovanje so se uvrstili 4 dijaki. 
 

13. Talent Show 
 
Predstavilo se je 15 mladih talentov, ki so posamezno ali v skupini delili svojo nadarjenost. Z 
velikim veseljem smo pozdravili dijake iz Poljske, ki so nam zapeli novoletno kolednico. 

 
 



13.  Medgeneracijsko branje 
 
Anja Mugerli: Spovin  
 
Brali sta dve dijakinji, pet gostij in ena učiteljica. 
 
 
 

14. Ekokviz   
 
Ekokviz je reševalo 131 dijakov, na državni nivo so se uvrstili trije dijaki. 
   

 
 

17.  Lutkovna predstava  
 
Naši dijaki so  odigrali lutkovno predstavo z naslovom Koga se pa ti bojiš? za otroke prve triade 
osnovne šole iz socialno ogroženih družin Mestne občine Ljubljana (nato jih je obiskal dedek 
Mraz in jim podaril darila). 
 

 
 

17.  Prvenstvo SŠ v streljanju 
 
1. mesto dijakinje: Olja Kolenc  
8. mesto dijaki: Mark Varlamov 
 

  
 



18.  Zdrava šola - aktivni gibalni odmor  
 
V okviru projekta Zdrava šola smo prvič izvedli aktivni gibalni odmor z namiznimi igrami v avli 
šole. 
 

 
 

20., 21. Plesno-gledališka predstava 
 
PO KLANCU NAVZGOR 
Plesno predstavo je zasnovala Tjaša Meden. Sodelovalo je 108 dijakinj in dijakov. 

    
  

   


