
1.  Svetovni dan boja proti AIDS-u 

 
 

1. – 9. Mednarodna izmenjava v Kielu 
V okviru Erasmus+ projekta Speak up, even if your voice shakes je potekala prva mednarodna 
izmenjava. Šest dijakov 2. letnika se je udeležilo 9-dnevne izmenjave v Kielu, kjer so jih gostili 
dijaki Hebellschule. Dijaki so v času izmenjave spoznavali kulturno-zgodovinsko dediščino kraja, 
se v okviru delavnic spoznavali z medkulturnostjo, begunstvom in novimi IKT orodji ter 
nadgrajevali svoje jezikovne sposobnosti. 
 

    
 

1. – 21.  Decembrski bazar 
Od oktobra so dijaki in dijakinje ustvarjali novoletne čestitke in manjše priročne izdelke, ki so 
jih ponudili staršem in dijakom v mesecu decembru z namenom zbiranja sredstev za darila 
socialno groženih otrok iz MOL. Igrico Volk in sedem kozličkov so odigrale dijakinje Srednje 
vzgojiteljske šole Ljubljana.  
Dijake in delavce Gimnazije Bežigrad pa je obiskal Božiček pred začetkom počitnic in jim razdelil 
bonbone.  
 

   
 

4. – 8. Med razredno tekmovanje v nogometu 
1. mesto: 4. G 
2. mesto: 1. C 
3. mesto: 2. F 
 

 



7. Četrtkova druženja 
Prof. John Stubbs je predstavil angleško zgodovino med 16. in 18. stoletjem s poudarkom na 
njihovi reformaciji. 
 

7.  Šolsko tekmovanje iz astronomije 
Tekmovanja se je udeležilo 31 dijakov. Dijaki vseh letnikov tekmujejo v eni skupini. 24 dijakov 
je prejelo bronasto priznanje. 15 dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje.       
  

7.  Šolsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnik 
Tekmovanja se je udeležilo 90 dijakov.  Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 21 dijakov v 
kategoriji A1 in 6 v kategoriji A2. 
 

12. Brati gore 2017 
Tudi letos smo se pridružili mednarodnemu projektu Brati gore. Tokrat smo na obisk povabili 
pisatelja Tadeja Goloba, ki je letos s kriminalnim romanom Jezero postal veliki finalist za 
nagrado kresnik. 
 

 
 

12.  Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
Tekmovanja se je na 2. stopnji udeležilo 17, na 3. stopnji pa 16 tekmovalcev. Na vsaki stopnji je 
pet dijakinj prejelo bronasto priznanje.  
Na regijsko tekmovanje napredujejo prve tri  iz vsake skupine. 
 

14.  Talent Show 2017 
 

      
 

18.  Streljanje s serijsko zračno puško za SŠ 
 
Ekipno dijakinje: 
1. mesto:  Rebeka Slak, Olja Kolenc, Lara Majerle 
 
Posamezno dijakinje:  
2. mesto: Rebeka Slak 
3. mesto: Olja Kolenc 
 



 
 

22.  Podelitev kristalnega keliha Gimnazije Bežigrad Alekseju Jurci za izjemne dosežke na 
mednarodnih olimpijadah (zlata medalja iz fizike, zlata medalja in naziv absolutnega zmagovalca 
iz astronomije in astrofizike). 
 

 
 

22.  Plesna predstava: Dolga je ta pot od nekje do nekoč 
Scenarij je oblikovala Barbara Šernek, sodelovalo je 106 dijakov in dijakinj. 
 

    
 

    
 

   
  


