2.

Krst prvošolcev

4.

Četrtkova druženja
Prof. Marjeta Vidmar nas je popeljala na daljno Šrilanko in Nepal ter primerjala njihov šolski
sistem z našim, ki ga je spoznala tudi s prostovoljnim delom v vaški šoli.

4.

Državno prvenstvo za srednje šole v orientacijskem teku, Crngrob pri Škofji loki
Kategorija D (1., 2., 3. letnik)
4. mesto – Zala Zavrl
9. mesto – Svit Pestotnik Stres
Kategorija E (4. letnik)
9. mesto - Žiga Debevc
10. mesto - Matija Petrovič
11. mesto - Peter Zupan
12. mesto - Saš Močnik

4.

Medgeneracijsko branje
Anna Gavalda: Samo skupaj, nič drugega
Branja so se udeležili 4 dijaki, 4 gostje in 2 učiteljici.

5. – 6.

8.

1. Športni dan s taborom – 2. a, g
Koroška, Trst

Projekt Au fil des nuages
Mlada gledališčnika iz tujine Clément Labail in Christine Gumz sta izvedla gledališko delavnico
za dijake v okviru projekta Au fil des nuages. Udeležilo se je je 7 dijakov, ki se učijo francoščino
in 15 dijakov, ki se učijo nemščino. Po delavnici so si ogledali še njun nastop naslovljen Pot
pourri z različnimi gledališkimi prizori.

10.

ČMRLJ – tekmovanje iz fizike za 1. letnik
Svoje znanje fizike je preizkusilo 100 dijakov prvih letnikov, od tega jih je 35 doseglo bronasto
priznanje.

13. – 23.

Mednarodna izmenjava
Dijaki 3. mm so gostili in pokazali Slovenijo sovrstnikom iz šole Lycee Charles de Gaulle, Dijon,
Francija.

13.

Planinski krožek učiteljev
Planinski izlet smo združili s prikazom peke kruha v pravi krušni peči in obiskom zamejske
slovenske družine ter se naslednji dan povzpeli na vrh Obirja.

17.

Jesenski kros za srednješolce
Letnik 2000
1. mesto : Klara Lukan
3. mesto: Marko Čmrlec
Letnik 2002
2. mesto: Kaja Gros
Letnik 2003
1. mesto: Ula Ilar
2. mesto: Veronika Sadek

22.

eTwinning – Evropski znak kakovosti
Naši šoli je bil dodeljen Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning “Speak
up, even if your voice shakes”.

22. – 26.

DSD tabor
Že osmo leto zapored se je v okviru priprav na DSD izpit 29 Bežigrajčanov 4. letnika s prof.
Angeliko Zinner in Hildo Hašaj Tegelj udeležilo jezikovnega tabora v Leibnitzu/Lipnici . Od jutra
do poznih večernih ur so dijaki pilili svoje jezikovne veščine. V odmorih pa se je našel tudi čas za
druženje, sprehod ali športno udejstvovanje.

23.

Šolsko tekmovanje iz francoščine
Udeležilo se ga je 11 dijakov iz razredov: 4. f, 4. g, 4. mm in 4.d.

25.

Rastoča knjiga
Na slovesnem kulturnem dogodku ob 13. širitvi Združenih rastočih knjig sveta sta dijaka Kristina
Čemažar in Urban Golob prispevala glasbeni točki. Projektu Rastoča knjiga se je pridružila Češka
republika z delom Václava Havla.

27.

23. Ljubljanski maraton
19 dijakov in 12 učiteljev se je udeležilo maratona po ljubljanskih ulicah.
Klara Lukan 1. mesto med vsemi slovenskimi dijakinjami letnik 2000 – 2001.
Ljubljanska regija
Dijakinje letnik 2000 – 2001
1. mesto: Klara Lukan
3. mesto: Lana Pluško
Dijakinje letnik 2002 in mlajše
3. mesto: Veronika Sadek
Dijakinje ekipno: 2. mesto
Dijaki letnik 2001 – 2002
1. mesto: Marko Čmrlec
Dijaki ekipno: 4. mesto

