Zaradi omejevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pouk in veliko dejavnosti
poteka v okrnjeni obliki.

1.

Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike
Udeležilo se ga je 156 dijakov:
1. letnik: 59 dijakov,
2. letnik: 45 dijakov,
3. letnik: 15 dijakov,
4. letnik: 37 dijakov.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 32 dijakov.

4.

Mednarodno matematično tekmovanje Integral kup 2021
Udeležilo se ga je devet dijakov naše šole, ki so se v reševanju matematičnih problemov pomerili
s sovrstniki iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne Gore in Srbije. Pri tem so dosegli izjemen
uspeh.
Posamična razvrstitev:
Druga nagrada: Luka Urbanc
Tretja nagrada: Aleksander Kosanović, Peter Andolšek, Živa Cvitkovič, David Kovačič, Špela
Gačnik in Lina Herman
Pohvala: Zara Barbarić in Lara Stamać
Ekipna razvrstitev:
Druga nagrada: ekipa v postavi Peter Andolšek, Luka Urbanc, Zara Barbarić in Aleksander
Kosanović

6. – 13.

Olimpijada metropol
Olimpijada je potekalo na daljavo od 6. do 13. decembra 2021. Na tekmovanju so sodelovale
ekipe različnih mest, organizirajo pa ga v Moskvi. Dijaki so tekmovali iz znanja informatike,
matematike, fizike in kemije (2 dijaka za vsako področje).
Ekipo, ki je zastopala Ljubljano, je sestavljajo 7 dijakov Gimnazije Bežigrad (Katja Andolšek,
Lenart Dolinar, Vid Kavčič, Nadezhda Komarova, Samo Krejan, Domen Lisjak, Manca Mursa) in
Matej Kralj z Gimnazije Vič.
Na uvodnem tekmovanju (t.i. blitz) so dijaki iz Ljubljane prejeli priznanje. V skupnem seštevku
je ekipa osvojila bronasto medaljo. Ekipni uspeh sta z individualnimi dosežki nadgradila dijaka
na tekmovanju iz fizike. Domen Lisjak je osvojil srebrno medaljo, Samo Krejan pa bronasto
medaljo.
V četrtek, 20. januarja 2022 so se dijaki, ki so tekmovali na Olimpijadi metropol udeležili
sprejema pri županu Ljubljane Zoranu Jankoviću.
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8.

Medgeneracijsko branje
Lana Bastašić: Ujemi zajca
Udeležile so se 4 dijakinje, dve gostji in dve učiteljici.

8.

Šolsko tekmovanje iz astronomije
Tekmovanja se je udeležilo 28 dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 13 dijakov (5
dijakov iz 1. skupine in 8 dijakov iz 2. skupine).

9.

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Udeležilo se ga je 9 tekmovalcev, srebrno priznanje so prejeli: Mirjam Jurša, Neža Kunič,
Maruša Velikajne in Maruša Škrubej Novak – 2. stopnja; Tisa Tavčar Gerlovič, Aljaž Gornik in
Aljoša Birk pa srebrno na 3. stopnji.
Na državno tekmovanje so se uvrstili 4 dijaki.

10.

Šolsko tekmovanje EKOKviz
Sodelovalo je 21 dijakov, na regijsko tekmovanje so se uvrstili 3 dijaki.

22.

Kako so palčki rešili božič – lutkovna predstava
Dijaki so pri lutkovnem krožku pripravili božično predstavo za otroke z naslovom Kako so palčki
rešili božič. V sredo, 22. 12. 2021, so igrico predvajali preko Zooma za otroke naših učiteljev, v
četrtek, 23. 12. 2021, pa še za učence prve triade 10 ljubljanskih osnovnih šol in zavodov, s čimer
so polepšali praznični čas številnim otrokom iz socialno šibkejših družin. Gre za dobrodelni
kulturni prispevek naše šole, ki že več let poteka v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije v
okviru prostovoljnega dela na šoli. Zaradi situacije in spoštovanja preventivnih ukrepov glede
druženja smo letos predstavo posneli in jo predvajali na daljavo.

24.

DAN ŠOLE
Razredi se predstavijo

Tekmovanje v odbojki
V telovadnici smo organizirali medgeneracijsko tekmovanje v odbojki. Vsak oddelek vseh
letnikov je poslal enega dijaka, ki je igral odbojko in zastopal svoj razred ter dva dijaka, ki sta
navijala. Ekipe so bile mešane po spolu. Vsi letniki so se pomerili med sabo, dijaki pa so imeli
možnost sodelovanja in spoznavanja z drugimi dijaki vseh letnikov.
Tekme smo organizirali in sodili učitelji športne vzgoje, tekmi za tretje in prvo mesto pa sta se
snemali in preko spletne platforme Zoom tudi prenašali v živo, tako da so ju lahko v razredih
gledali vsi dijaki. Odziv dijakov je bil zelo dober.
Odigrane tekme so bile zanimive, napete in z veliko športnega duha.
Prvo mesto je zasedla ekipa dijakov 2. letnika, na drugo mesto so se uvrstili dijaki 4. letnika, 3.
mesto je pripadalo dijakom 3. letnika, na 4. mesto pa so se uvrstili dijaki 1. letnika.

