6.

Območno tekmovanje iz znanja geografije, Kamnik
Sodelovalo je 9 dijakov, ki so osvojili srebrno priznanje. Na državno tekmovanje so se
uvrstili Matic Kramžar, Barbara Štuhec in Nika Kobetič.

6.

Šolsko tekmovanje iz znanja španščine Dilo en español
Sodelovalo je 17 dijakov iz 3. letnika. 6 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje in prejelo
bronasto priznanje.

7.

Šolsko tekmovanje v znanju finančne matematike in statistike
Udeležilo se ga je 25 dijakov. 8 dijakov je dobilo bronasto priznanje, 6 pa jih bo tekmovanje
nadaljevalo na državnem nivoju .

8. – 16.

Erasmus+, Bydgoszcz, Poljska
Tretja mednarodna izmenjava osmih dijakov (Anže Kovačič, Peter Kenda, Urša Štefan, Tina
Jančič, Eva Zagoričnik, Lea Bernik, Neja Markl Vičič, Neja Vertačnik in Laura Oblak) 3. letnika
Gimnazije Bežigrad je potekala med 8. in 16. 3. v Bydgoszczu, Poljska.

Dijake sta spremljali koordinatorica projekta, prof. Špela Frantar in prof. Veronika Lazarini Filo,
na Poljskem pa je bil tri dni z nami tudi vodja debatnega krožka na Gimnaziji Bežigrad, Miha
Andrič.
Vrhunec izmenjave je predstavljal mednarodni debatni turnir Mušketirji besed. Ponosni
zmagovalci debatnega turnirja so bili: Peter Kenda, Eva Zagoričnik, Lea Bernik, Urša Štefan (od
leve proti desni). V finalu so debatirali o »All traders should be allowed to use conscius clause«
in z 29:19 premagali ekipo iz Gdanska.

9.

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Srebrno priznanje: Aljaž Gornik

11.

Šolsko tekmovanje iz znanja kemije
Tekmovanja se je udeležilo 205 dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 51 dijakov. 17 iz
prvih letnikov, 10 iz drugih letnikov, 8 iz tretjih letnikov in 16 iz četrtih letnikov. Bronasto
priznanje prejme 75 dijakov.

11. – 15.

Projekt SHE RUNS
Projekt SHE RUNS je v sodelovanju z Erasmus+ organizirala ISF in je potekal v Parizu od 11. do
15.3. 2019.
Ekipo GIMB je sestavljalo 12 deklet in 3 spremljevalci Stojan Sedlar, Brenčič Jenko Marjana in
Kožuh Mravljak Snežna.
Projekta so se udeležila dekleta iz 35 držav in 5 kontinentov, rdeča nit pa je bila promocija športa
med dekleti po celem svetu in pravica deklet do enakih možnosti v športu.
V torek so dekleta v mešanih skupinah odkrivala znamenitosti Pariza, v sredo tekla ob Seni
simboličen tek, na katerem se jim je pridružilo 1500 francoskih vrstnic, družile pa so se tudi med
drugimi aktivnostmi v SHE RUNS VILLAGE-u, ki je bil postavljen pred mestno hišo v centru Pariza.
Tam se je z nami srečal tudi veleposlanik RS v Franciji.

12.

Bralna značka iz nemškega jezika
Bralne značke iz nemškega jezika se je udeležilo 107 dijakov.
V 1. letniku se je bralne značke udeležilo 39 dijakov ( 13 zlatih, 20 srebrnih, 6 priznanj za
sodelovanje).
V 2. letniku se je bralne značke udeležilo 43 dijakov (13 zlatih, 21 srebrnih, 9 priznanj za
udeležbo).
V 3. letniku se je bralne značke udeležilo 25 dijakov (0 zlatih, 13 srebrnih, 12 priznanj za
udeležbo).

12.

Prvenstvo Ljubljane v športnem plezanju
V kategoriji nelicenciranih tekmovalcev je 6.mesto osvojil Lovro
Rakovič, v kategoriji licenciranih tekmovalcev pa je Anej Batagelj osvojil
3.mesto.

12. – 13.

Projektni dan za 1. letnik – ŠPORT
Letos je bila tema šport, cilji pa medpredmetno povezovanje, spoznavanje in odkrivanje vsebin
izven učnega načrta, aktivno in izkustveno učenje ter spodbujanje sodelovalnih in
komunikacijskih veščin. Dijaki so sodelovali v 11 delavnicah s področja matematike, fizike,
biologije, filozofije, slovenščine, informatike, zgodovine, fotografije, gledališča, orientacije,
športa in psihologije, ki so jih večinoma pripravili profesorji, nekatere pa tudi zunanji izvajalci.

12. – 13.

Projektni dan za 2. letnik – FILMSKA VZGOJA
V okviru delavnic Filmska vzgoja so dijaki 2. letnika sodelovali pri filmih: Erin Brockovich,
Iztrebljevalec, Let nad kukavičjim gnezdom, Ljubezen v Barceloni, Mediterraneo, Paterson,
Perzepolis, Razredni sovražnik in Val.

13. – 17.

Mednarodni matematični kongres za mlade do 18. leta Euromath&Euroscience 2019, Ciper
Med drugimi tekmovanji je tudi MATHFactor, kjer se dijaki pomerijo v
sposobnostih matematičnega komuniciranja. Zmaga tisti, ki na najbolj izviren,
hkrati pa razumljiv način v treh minutah predstavi neko matematično temo.
Na tekmovanju sta sodelovala Mojca Geč z naslovom Pitagorova vejica in
Matej Žmaucar, ki je predstavil štiridimenzionalno kocko.
Matej je postal zmagovalec tekmovanja »MATHFactor Europe 2019«.

15.

Regijsko tekmovanje iz fizike
Bronasto priznanje je doseglo 30 dijakov, za državno tekmovanje iz fizike je bilo izbranih prav
tako 30 dijakov.

17.

Državno prvenstvo SŠ v šahu, Kranj
Člani ekipe GIMB: Maj Markošek, Domen Tisaj, Jaša Knap
Fantje so osvojili 1. mesto in s tem postali ekipni SŠ državni prvaki za šolsko leto 2018/19.

18.

Državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik
Kategorija A1
Zlato priznanje in 1. mesto: Gal Grosek
Zlato priznanje: Rok Vidmar, Sara Lavrenčič, Lara Opeka
Kategorija A2
Zlato priznanje in 1. mesto: Gregor Gajič

20.

Kulturni multipraktik

21.

Šolsko tekmovanje v matematiki – Kenguru
Sodelovalo je 314 dijakov. Iz 1. letnika 112, 2. letnika 87, 3. letnika 59 in iz 4. letnika 65 dijakov.

21.

Medgeneracijsko branje
Michael Ende: Neskončna zgodba
Branja so se udeležili štirje dijaki, štiri gostje in dve učiteljici.

23.

Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado, Maribor
Zlato priznanje:
1. letnik: Nadezhda Komarova, Maša Božjak, Lucija Jagrič
2. letnik: Jan Gale, Benjamin Mehić, Manca Vavpotič
3. letnik: Vladimir Smrkolj, Pia Skok
4. letnik: Martin Maks Urbanc
Martin Maks Urbanc se je uvrstil na priprave za olimpijado.

25. – 31.
31. – 6. 4.

Mednarodna izmenjava Figueras, Španija
Med 25. in 31. marcem so bili na obisku pri dijakih iz 2E, 3E, 2Q in 3Q oddelkov dijaki iz
katalonske srednje šole Instituto Olivar Gran iz Figueresa. Katalonski dijaki so imeli poleg
obiska pouka na naši šoli priložnost spoznati nekatere znamenitosti Ljubljane, Bleda, Celja in
Pirana.
V nedeljo, 31. marca so je izmenjava nadaljevala v Figueresu. Naši dijaki so imeli priložnost
obiskati muzej slavnega slikarja Salvadorja Dalija, znamenitosti katalonske prestolnice
Barcelone ter zgodovinske znamenitosti mesta Girona.

25. – 29.

Teden zdrave šole
Program tedna:
- Minutka za zdravje
- Teden brez sladkorja
- Aktivni gibalni odmor
- Zbiranje/izmenjava športnih pripomočkov
in oblek za brezdomce

29.

Državno tekmovanje iz filozofije, Novo mesto
Udeleženke in udeleženci so se pomerili v pisanju filozofskega eseja. Tekmovanja se je udeležilo
39 tekmovalk in tekmovalcev iz 17 različnih šol. Z naše šole so sodelovale 3 dijakinje in 1 dijak.
Ema Kuzman je za svoj esej prejela tretjo nagrado.

30.

XVIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, Murska Sobota
Gimnazijo so zastopali Gal Grosek, Lovro Raković
in Maj Markošek. Vsi trije so dosegli zlato
priznanje.
Mednarodna šola pa je bogatejša za zlato
priznanje Petra Kende. Ekipo sta dopolnjevala še
Ana Meta Dolinar in Žan Perjet Koprivec.

