4.

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
Udeležilo se ga je 164 dijakov (59 iz prvega, 45 iz drugega, 30 iz tretjega in 30 iz četrtega
letnika).
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 31 dijakov.

4.

Finale SŠ Ljubljane v odbojki za dijake
3. mesto in uvrstitev v četrtfinale državnega prvenstva.

5.

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja
V 1. skupini (1. in 2. letnik) se je tekmovanja udeležilo 31 dijakov, 17 jih je prejelo bronasto
priznanje, 11 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje. V 2. skupini (3. in 4. letnik) je tekmovalo
11 dijakov, 9 jih je prejelo bronasto priznanje, 8 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje.

5.

Četrtkova druženja
Prof. Marjeta Vidmar nas je soočila s problematiko urbanizacije.
»Do leta 2050 naj bi na našem planetu živelo že skoraj deset milijard ljudi, od tega približno 70 % v mestih.
Mesta predstavljajo vir dinamičnega gospodarskega in socialnega razvoja, a so hkrati vir velikih
problemov, socialnih razlik in konfliktov. Nove in izboljšane prometne povezave povzročajo še večjo
mobilnost prebivalstva in gospodarskih dejavnosti. To pa predstavlja nadaljnje probleme in izzive.
Kakšni so ti problemi in izzivi v današnjem svetu globalizacije, digitalizacije, podnebnih sprememb in
rastočih migracij? Kakšne rešitve ponuja koncept pametnega mesta?
Urbanisti imajo težko nalogo.
O vsem tem na primerih različnih azijskih mest.«

10.

3. medgeneracijsko branje v šolskem letu 2019/2020
Joe Simpson: Dotik praznine
Sodelovali sta dve dijakinji, štiri gostje in dve profesorici.
S knjigo Dotik praznine smo se pridružili mednarodnemu festivalu Brati
gore, ki ga organizira Alpska konvencija ob Mednarodnem dnevu gora,
11. decembru.

11.

Šolsko tekmovanje iz geografije
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 40 dijakov, 17 se jih je uvrstilo na območno tekmovanje,
ki bo potekalo na Gimnaziji Šiška, 13.2.2020.

12.

Ekokviz
Ekokviza se je udeležilo 91 dijakov, na državno tekmovanje so se uvrstili 3 dijaki.

23. in
24.

Plesno-gledališka predstava: Po diagoneli levo
Avtorici: Saša Razpotnik in Mojca Geč

