9. – 10.

Projektni dan za 1. letnik
ŠPORT

9. – 10.

Projektni dan za 2. letnik
FILMSKA VZGOJA

12.

XX. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev
Kristijan Šuštaršič in Tisa Tavčar Gerlovič sta prejela zlato priznanje. Samo Bergant je prejel
srebrno priznanje.
Tema tekmovanje je bila druga svetovna vojna.

16.

Medgeneracijsko branje
Karine Tuil: Človeške stvari
Branja so se udeležile dve gostji, štiri dijakinje in učiteljica.

16.

Poezija med policami
Knjižnica Bežigrad je v sklopu prireditev Mestne knjižnice Ljubljana
tudi letos organizirala literarni večer mladih literatov Poezija med
policami, ki je posvečen obeleženju vsakoletnega dneva poezije
(21. 3.). Na prireditvi je nastopilo več dijakinj in dijakov iz
ljubljanskih srednjih šol, Gimnazije Jožeta Plečnika, Umetniške
gimnazije Ljubljana (GUGL) in Gimnazije Bežigrad, ki jo je z
impresivnim nastopom zastopala dijakinja 1. letnika Mirjam Jurša.

18.

Natečaj: Short story
Na natečaju je sodelovalo 19 dijakov. Prvo nagrado je prejela Mirjam Jurša (Happy Thoughts),
2. nagrado Ema Železnik (Our darkened path) in 3. nagrado Tadeja Rems (Humanity, do you
copy?).

Mirjam Jurša
in prof. Tamara Bosnič

18.

Ema Železnik

Tadeja Rems

Regijsko tekmovanje iz znanja fizike
Udeležilo se ga je 48 dijakov. 26 od teh dijakov je na tekmovanju doseglo bronasto priznanje,
30 pa jih je bilo izbranih za udeležbo na državnem tekmovanju.

20.

Natečaj Goethe Instituta v Ljubljani: Praznujmo skupaj
Z dijaki 2.c in 2.g razreda smo se odzvali na natečaj Praznujmo
skupaj - pisanja velikonočnih voščilnic za starostnike v
nemških domovih za ostarele. Dijaki so pod mentorstvom
prof. Tomaža Tomažina najprej oblikovali velikonočne
čestitke, nato pa jih še pri uri nemščine napisali. Poleg
velikonočnih želja so dijaki napisali tukaj nekaj besed o sebi.
Pri tej uri je sodelovala tudi programska učiteljica iz Nemčije
Angelika Zinner.

21.

Državno tekmovanje iz angleščine za 3. letnik
Sedem dijakov je tekmovalo v kategoriji A1 ter pet dijakov v kategoriji A2.
Dijaki so v kategoriji A1 dosegli eno zlato priznanje in dve srebrni priznanji, v kategoriji A1 pa
eno zlato priznanje in 3 srebrna priznanja.
Zlato priznanje: Vita Korošin in Alica Muratović Romih
Srebrno priznanje: Jan Marn, David Lenart, Nika Kastelic, Hana Sarajlić, Hana Jakovac

21. – 25.

Mednarodna izmenjava
Našo šolo so obiskali trije učitelje (job shadowing) in osem dijakov (mobility) iz Instituto di
Istruzione Superiore don Lorenzo Milani (Gragnano). Dijaki so prisostvovali pri pouku, pri
delavnici debatne tehnike in debatnem klubu, spoznavali Slovenijo in Ljubljano ter se družili z
našimi dijaki.

24.

Športni multipraktik

25.

Državno prvenstvo srednjih šol v badmintonu
Državna prvakinja je postala Špela Alič. Tia Lucija Hosta Prevc je
osvojila 5. mesto, Manca Mursa je osvojila 9. mesto.

25.

Državno tekmovanje iz znanja psihologije
Zlato priznanje so prejele Ema Kocjančič, Ivana Levičar, Gaja Ana Gorenc Markovič in Ivana
Vraneš.

30.

17. državno tekmovanje ACM v znanju računalništva
Nikola Brković je na tekmovanju v drugi skupini osvojil 2. mesto.

31.

Zbrali smo pogum
Dijaki 4.g, Van Grum, Eva Zarja Hrovat in Filip Simič, so pripravili
pod mentorstvom prof. Špele Frantar vsebinski prispevek uvodnih
trialogov v publikaciji Zbrali smo pogum, ki je bila izdana ob 30.
obletnici osamosvojitve Slovenije pri Mladinski knjigi.

