
1. Začetek pouka 
  
Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije  
 
Zaradi omejevanja širjenja nalezljive bolezni pouk še vedno poteka po priporočilih NIJZ 
Slovenije. Dijaki in učitelji nosijo obrazne maske, med seboj imajo priporočeno medosebno 
razdaljo, dijaki se družijo predvsem znotraj posameznih oddelkov. Veliko dejavnosti in 
tekmovanj poteka v okrnjeni obliki ali pa so prestavljene na čas po zajezitvi bolezni. Dijaki in 
učitelji so po lastni presoji cepljeni s cepivi proti težji obliki poteka bolezni ali pa se testirajo 
oziroma samotestirajo na prisotnost virusa. 
  

4. Planinski izlet 
Stol 

 
 

6. Športni dan 
 
POHOD – športno rekreativna pot Koseški bajer – Livada ali obratno. 
 

10. Državno prvenstvo v plavanju za srednje šole 

 
REZULTATI:  
50 metrov prosto MOŠKI: 
19. mesto   Luka Predalič (26.53) 
26. mesto   Ul  Denša (27.13) 
34. mesto   Bor Slana (27.43) 
40. mesto   Jaka Đorđević (27.63) 
 
50 metrov prosto ŽENSKE: 
2. mesto    Tia Primc (27.95) 
3. mesto     Sara MIhalič (28.09) 
13. mesto   Nika Habič (29.26) 
14. mesto   Nika Rotar (29.28) 
17. mesto   Moeti Korenjak Gobbo (29.53) 
17. mesto   Laura Vrhovac (29.53) 
 

  
 
 



14.  Obisk centra ponovne uporabe 
 
Dijaki mednarodne šole, 2.Qa in 2Qb, so v septembru obiskali Center ponovne uporabe. 
Aktivnost je bila izvedena pri predmetu kemija z namenom ozaveščanja problema, ki ga imamo 
ljudje s smetmi, ter spodbujanja aktivnosti, ki vodijo v reševanje tega problema. Izdelke, 
narejene na aktivnosti so dijaki razstavili v šolski knjižnici, v novembru in decembru. Z razstavo 
so večjo ozaveščenost problema z odpadki širili tudi med dijake in zaposlene na gimnaziji. 
 

  
 

21.  Zlati september 
 

Zlati september – okrogla miza na temo otroškega raka, ki je potekala pod okriljem 

projekta Future Minds Slovenija. 
 

Na okrogli mizi so sodelovali mladi Junaki tretjega nadstropja (otroci in mladostniki, ki so 

preboleli raka), minister za zdravje RS g. Janez Poklukar in predsednik Državnega zbora RS 

g. Igor Zorčič.  

 

 
 

23. Šolsko tekmovanje iz logike 
 
Sodelovalo je 285 dijakov. 
 
1. letnik: 98 dijakov, 
2. letnik: 61 dijakov, 
3. letnik: 56 dijakov, 
4. letnik: 70 dijakov. 
 
30 dijakov je prejelo srebrno priznanje. 
 

28. - 30. Projektna dneva  za 1. letnike 
 
Učenje učenja in KIZ 
V okviru projektnih dni so profesorji psihologije za dijake 1. letnika izpeljali 3 uvodne ure o 
učenju (teorija v povezavi z delavnicami), potem pa so učitelji pri svojem predmetu predstavili, 
kako naj se dijaki učijo njihov predmet (praktična izvedba). Glavni cilj je bil pokazati dijakom, 
kako naj bi se pravilno učili ter kakšne metode in strategije naj bi uporabljali. Knjižničarki sta 
dijake seznanili z osnovami iskanja gradiv ter navajanju virov in literature. 


