6.

Karierni dan 2020
Župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, je imel pogovor z dijaki o možnostih in
priložnostih karierne poti v lokalnem okolju.

8.

Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika za 2. in 3. letnike
Dijaki gimnazij tekmujejo v znanju nemškega jezika kot drugega tujega jezika v drugem (skupina
B) in tretjem (skupina E) letniku.
Skupina B: šolskega tekmovanja se je udeležilo 54 dijakinj in dijakov. Bronasto priznanje je
prejelo 21 dijakinj in dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 17 dijakinj in dijakov.
Skupina E: šolskega tekmovanja se je udeležilo 26 dijakinj in dijakov. Bronasto priznanje je
prejelo 11 dijakinj in dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 dijakinj in dijakov.

9.

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje so srebrno priznanje osvojile dijakinje, ki
bodo šolo zastopale tudi na državnem tekmovanju: Tisa Tavčar Gerlovič, Lina Lengar in Neža
Božič.

11.

Državno tekmovanje iz znanja astronomije
1. skupina
Zlato priznanje, pohvala: Miha Brvar, Domen Lisjak
2. skupina
Zlato priznanje, 3. nagrada: Urban Razpotnik
Zlato priznanje: Urša Mati Djuraki
Na izbirno tekmovanje za olimpijado se je uvrstilo 8 dijakov.
Srebrno priznanje je prejelo 14 dijakov.

11.

Planinski izlet
Dobrač - 2166 m

13.

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 3. letnik
Tekmovalo je 53 dijakov. Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 26 dijakov: 16 v kategoriji A1 gimnazijski program, 10 v kategoriji A2 – program mednarodne mature.

16.

2. športni dan
Dijaki so lahko izbirali med smučanjem ali deskanjem na Rogli, tekom na smučeh ali pohodom
na Rogli ali drsanjem s pohodom okoli Blejskega jezera. Prvi letniki so imeli pohod do Tamarja
ter ogled nordijskega centra v Planici, drugi letniki so imeli pohod od Strunjana do Pirana, tretji
letniki pa pohod na Jezersko.

16.

Šolsko izbirno tekmovanje iz znanja psihologije
Tekmovanje iz psihologije je potekalo v Sloveniji prvič.
Tekmovanja se je udeležilo 37 dijakov. Vsi udeleženci so dijaki 3. in 4. letnika. Od teh je 23
dijakov doseglo bronasto priznanje, med njimi se jih je 7 uvrstilo na državno tekmovanje.

18.

Državno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja Bober
Udeležilo se ga je 8 dijakov.
Zlato priznanje: Lenart Dolinar, Matej Knap, Jan Marn
Srebrno priznanje: Žiga Kmecl, Lenart Bučar

20.

Srečanje slovenskih IB šol
22 učiteljev in 23 dijakov Gimnazije Bežigrad se je udeležilo zdaj že tradicionalnega srečanja
slovenskih IB šol, ki se je 20. januarja odvijalo na Gimnaziji Kranj. Na začetku so se s kratkim
kulturnim programom predstavili dijaki treh šol, ki v Sloveniji izvajajo IB DP program (poleg
Gimnazije Kranj in Gimnazije Bežigrad še II. gimnazija Maribor). Za dijake je bila nato
organizirana delavnica na temo TOK (Theory of Knowledge), učitelji pa so srečanje nadaljevali v
okviru predmetnih skupin.

23.

Matematično predavanje
Dr. Matija Pretnar s Fakultete za matematiko in fiziko je v okviru matematičnih predavanj
predstavil kvantno računalništvo. Tema je zanimiva in trenutno zelo aktualna, zato je bilo
predavanje dobro obiskano s strani dijakov.

25.

Državno tekmovanje iz naravoslovja
Udeležilo se ga je 15 dijakov Gimnazije Bežigrad 1. in 2.letnika.
Zlato priznanje in uvrstitev na Mednarodno naravoslovno olimpijado: Ivan Butkevich, Domen
Lisjak in Martin Kerin
Srebrno priznanje: Katja Andolšek, Jure Kalan, Erik Kmetič, Maks Matej Cuzak

27.

Erasmus +
Med 27. 1. in 5. 2. sta bili v okviru projekta Erasmus+ KA101 »Teachers in tr@ining« na »job
shadowingu« dve italijanski učiteljici iz Liceo Scientifico Statale »Francesco Severi«,
Castallammare di Stabia.

28.

Znanstveni multipraktik
Povabili smo 12 strokovnjakov, delujočih v znanosti, ki so dijakom posredovali vsebine iz
področij medicine, biologije, kemije, lingvistike, strojništva, matematike in fizike.

29.

Državno posamezno tekmovanje v badmintonu
Kategorizirani tekmovalci:
3. mesto: Gregor Alič
Ne kategorizirani tekmovalci:
3. mesto: Jakob Jerše

Gregor Alič

29., 30.

Državno prvenstvo SŠ v športnem plezanju
2. mesto med dijaki brez licence: Max Matej Cuzak

Jakob Jerše

30.

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine
Tema tekmovanja je bila druga svetovna vojna. Tekmovalo je 88 mladih zgodovinarjev, 44 jih je
prejelo bronasto priznanje.

