1.
2.

ZAČETEK POUKA

8.

1. športni dan za 3. in 4. letnik
Bohinjsko jezero 3. b, 3. c, 3. š
Voje 3. a, 3. d, 3. e, 3. f, 3. g
Blejska koča 4. a, 4. c, 4. d, 4. e
Krnica 4. b, 4. f, 4. g, 4. š

8.

Spoznavno-športni dan za 1. letnik
Športne aktivnosti ob Savi 1. a
Zbiljsko jezero 1. b
Rožnik 1. c, 1. g
Ljubljana 1. d
Oljska gora 1. e
Cerkniško jezero 1. , 1. š
Planina 1. h

Knjižni sejem rabljenih učbenikov.
Knjižni sejem je pripravila Dijaška skupnost.

11.

Zbiralna akcija oblačil, hrane in higienskih pripomočkov za begunce

12.

Planinski krožek učiteljev
1. izlet - Ojstrica

14.

Skupni in oddelčni roditeljski sestanek za 1. letnike
Starši 1. letnikov so bili seznanjeni z informacijami o delovanju Sveta staršev, Šolskega sklada,
GimSIS-a in Dijaške skupnosti. V nadaljevanju so imeli starši sestanke po oddelčnih skupnostih.

14.

Tečaj prve pomoči za 3. letnike
Tečaj prve pomoči je obiskovalo 133 dijakov, 126 jih je delalo izpit, vsi so bili uspešni.

16.

Evakuacija
Na šoli smo izvedli preventivno evakuacijo šole v primeru požara.

17.

Predstavitev študija
ŠVICARSKA UNIVERZA BHMS (Business & Hotel Management School)

19.

Sprejem diamantnih maturantov
Na Brdu pri Kranju sta predsednik države Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in
šport Maja Makovec Brenčič sprejela diamantne maturante. Najvišje možno število točk na
splošni maturi so dosegli Tina Ivančir, Tala Kordiš in Tim Ulčar Pertot.

21.

Področno prvenstvo v atletiki
Boljši rezultati:
1000 m dijaki, dijakinje
1. mesto Urša Matić
2. mesto Marko Čmrlec
Štafeta 4 x100 m
2. mesto dijaki (Bruno Šulman, Mitja Mlakar, Samo Stankovič, Sandi Omeradžić)
3. mesto dijakinje (Tina Pogorelčnik, Eva Jamnik, Sara Sotošek, Nika Gros)
Skok v daljino, cona odriva
3. mesto Sara Sotošek
Suvanje krogle
2. mesto Katarina Škopac Gerič

22., 23.

1. projektni dan za 1. letnike
Učenje učenja
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.

24.

Šolsko tekmovanje iz logike
Šolskega tekmovanja iz logike se je udeležilo 324 dijakov. Na državno tekmovanje se je
uvrstilo 56 dijakov, 219 je prejelo bronasto priznanje.

24.

Izid zbirke: Poezija v Stripu
Zbirka predstavlja stripe dijakov 3.MM in Q po literarnih predlogah.

25.

25., 26.

Migracije, Konzorcij MK
V okviru Slovenske filantropije so se dijaki 3. b udeležili pogovora o migracijah, problemih
povezanih z begunci, in o tem, kako bi jim lahko pomagali.

Tabor in 1. športni dan za 2. a, b, d, š
BOHINJ, LIVŠKE RAVNE, KOČEVJE

26.

Srednješolsko državno prvenstvo v gorskih tekih – Smlednik
UVRSTITVE:
2. mesto Marko Čmrlec
2. mesto Maja Plaznik
1. mesto ekipno (Maja Plaznik, Iris Cilenšek, Urša Matič, Ana Meta Dolinar)

29.

Nagradna ekskurzija na Dunaj za dijake nagrajene na naravoslovnih tekmovanjih
Nagradni izlet dijakov, ki so v preteklem šolskem letu dosegli nadpovprečne rezultate pri
tekmovanjih iz naravoslovja. Izleta se je udeležilo 35 dijakov.

29.

Podelitev diplom DELF
16 dijakov je v lanskem šolskem letu uspešno opravilo DELF izpite na različnih stopnjah. Diplome
je podelila ga. Déchelette s Francoskega inštituta.

