
2. GIMBMUN DAY 2019 
 
Na Gimnaziji Bežigrad se je zbralo 29 dijakov, ki so za en dan prevzeli vlogo delegatov v 
Organizaciji združenih narodov. Konferenca je ponudila dva odbora: Varnostni svet Združenih 
narodov, kjer so delegati razpravljali o »Situaciji v Palestini« in Svet Organizacije združenih 
narodov za človekove pravice, kjer je bila tema »Zagotavljanje pravice do pravičnega sojenja«.  
 

4.  Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za 3. letnik, Kamnik 
 
Tekmovanja se je udeležilo 20 dijakov. Od tega jih je 14 tekmovalo v kategoriji A1 (gimnazija) in 
6 v kategoriji A2 (mednarodna matura). Na državno tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov v 
kategoriji A1 (4 dijaki med prvo deseterico) in 6 dijakov v kategoriji A2 (naš dijak je dosegel prvo 
mesto, ostali so v prvi deseterici). Vseh tekmovalcev v Sloveniji v kategoriji A1 je bilo 451, v 
kategoriji A2 pa 17. 
 

5.  Državno tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik, Maribor 
 
2.letnik  
Zlato priznanje: Marjetka Zupan, Vita Picelj Moro, Karin Engelsberger 
Srebrno priznanje: Jan Dolinšek, Ana Čelesnik, Ema Markič, Ana Ostrouška 
3. letnik 
Zlato priznanje: Gregor Gajič, Nika Kobetič 
Srebrno priznanje: Barbara Štuhec 
 

7.  Juvenes Translatores 
 
Dijakinja Nika Kobetič je postala slovenska zmagovalka na tekmovanju Juvenes Translatores 
leta 2018. Prevajalci Evropske komisije so skrbno pregledali vse prevode iz Slovenije in ocenili, 
da je njen prevod najbolj točen, berljiv in ustvarjalen. 
 

15.  Šolsko tekmovanje – Slovenščina ima dolg jezik 7, rezultati 
 
Na šolskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik 7 sta se na regijsko tekmovanje uvrstili dve 
skupini: 
 
1. in 2. letnik: Ana Mencin, Marcel Šarko in Pia Zgonc za kratki film Leteči mački  
3. in 4. letnik: Jaka Kavčič, Jan Kitanovski in Nives Žorga (4. d) –  za kratki film Razkol 
 

15. – 16.   Informativni in odprt dan šole 
Šolo in naše delo smo predstavili  1336 učencem in staršem. 
 

 



 

21. Medgeneracijsko branje 
 
Muriel Barbery: Eleganca ježa 
 
Branja so se udeležili štirje dijaki, tri gostje in dve učiteljici.  
 
 

 
 
 

25. – 1. 3.  Zimske počitnice 


