
1. Začetek pouka 
  
 

9. Športni dan za 3. in 4. letnik ter spoznavni dan za 1. letnik 

 Pohod okoli Rožnika  
 Plezanje na umetni steni  
 Squash + odbojka od stene (wallyball)  
 Bowling + laser tag  
 Izzivi spretnosti, logike in vzdržljivosti  
 Plavanje v Atlantisu  
 Odbojka na mivki - Ludus Črnuče  
 Footgolf Šentvid 
 Supanje na Ljubljanici 

13. Državno prvenstvo v plavanju za srednje šole 

 
REZULTATI:  
50 metrov prosto ŽENSKE (nekategorizirane): 
1. mesto: Lara Elizabeth Lee 
10. mesto: Tanja Valančič 
 
50 metrov prosto MOŠKI (kategorizirani): 
22. mesto: Jaka Đorđević 
38. mesto: Bor Slana 
 
50 metrov prosto ŽENSKE (kategorizirane): 
4. mesto: Nika Rotar 
6. mesto: Moeti Korenjak Gobbo 
11. mesto: Laura Vrhovac 
15. mesto: Zara Zorko 
18. mesto: Maca Camlek 
37. mesto: Izza Videc 
 

 
 

13. – 18. Evropsko tekmovanje mladih znanstvenikov in inovatorjev – 33. tekmovanje EUCYS 2022 
(European Union Contest for Young Scientists). 
 
Na podlagi rezultatov 55. Državnega srečanja mladih raziskovalcev iz šolskega leta 2020/2021 
so Slovenijo zastopale štiri dijakinje, med njimi  Nadezhda Komarova, z nalogo Rekonstrukcija 
slikovnega prostora na umetniških slikah, pod mentorstvom Gregorja Anželja in Franca 
Soline, na področju računalništva. Na tekmovanju je Nadezhda Komarova za svojo nalogo 
prejela posebno nagrado Evropske vesoljske agencije (The European Space Agency – ESA), in 



sicer enotedenski obisk njihovega Evropskega centra za vesolje, raziskave in tehnologijo (ESTEC) 
na Nizozemskem. 

 

15. Predavanje: Vrstno bogati travniki in živinoreja v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih  
 
Tadej Pavković in Žiga Zwitter ista mela zgodovinsko-biološko-geografsko predavanje Vrstno 
bogati travniki in živinoreja v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih. Predstavila sta kratek 
izbor raziskovalnih pristopov, rezultatov o zgodovini vrstno bogatih travnikov in živine v 
dolgem časovnem loku ter razložila, kako jih korektno interdisciplinarno interpretiramo ter 
česa se iz tega lahko naučimo za bolj trajnostno prihodnost. 
 

 
 

21. Ekipno področno tekmovanje v atletiki.  
 
Dijakinje so skupno osvojile 3. mesto.  Za skupni seštevek se štejeta  2 najboljša 
rezultata v vsaki disciplini. 
Tek 100 m : 
1. mesto: Daša Krnel    
3. mesto: Maruška Vuk 
 
Tek 400 m:                    
3. mesto: Nina Golmajer 
 
Suvanje krogle:    
3.mesto: Tia Lucija Hosta Prevc 
 
Skok v višino:        
2. mesto:  Ana Thaler 
 
Skok v daljino       
3. mesto: Nina Golmajer 
 
Štafeta 4 x 100 m:     
2. mesto 
 
 



23. – 25. Izobraževanje slovenistov na Češkem 
 
Šest slovenistk in slovenistov se je konec meseca septembra izobraževalo v Pragi in okolici. 
Ogledali smo si ključne umetnostnozgodovinske točke v Pragi (Plečnik na Hradčanih, razstava o 
njem v gradu, Višegrad s pokopališčem velikih imen iz sveta umetnosti: Dvorak, Smetana, 
Mucha) in okolici: gotska cerkev na Kutni Hori in kostnica v Sedlecu, ogled Muhove razstave 
Slovanska epopeja v Moravskem Krumlovu. Še več časa pa smo namenili čisto slovenističnim 
temam: ogled samostanske knjižnice na Hradčanih, vodeni ogled po nacionalni knjižnici, ogled 
Kafkovega muzeja ter seveda srečanje z lektorjem za slovenščino mag. Alešem Kozarjem na 
Filozofski fakulteti Univerze v Padrubicah.  
 

  
 

26. – 30. Medrazredno tekmovanje v odbojki 2022 

 
Medrazrednega tekmovanja so se udeležili dijaki in dijakinje skoraj vseh oddelkov na šoli, v 
mešanih ekipah. Tekmovanje je potekalo po načelih fair playa in v pozitivnem vzdušju, dijaki pa 
so pokazali tudi precejšnjo mero znanja in kvalitetno igro.  
 
1. mesto - 3. B oddelek 
2. mestu – 4. H oddelek  
3. mesto - 1. D oddelek 
4. mesto - 2. F oddelek  

 

  
 

 
 
 
 



27.  Podelitev diplom DELF Junior izpitov 2022 
 
Dijakom, ki so v lanskem šolskem letu uspešno opravili DELF izpite na različnih stopnjah, je 
diplome podelil G. Karl Cogard, svetovalec za sodelovanje na področju kulture na Francoski 
ambasadi ter direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji in Ga. Amandine Dubreuil-Perronnet, 
ataše za sodelovanje za francoščino iz veleposlaništva Francije.  
 

 
 

27. -28. Nacionalna konferenca – Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju 
 
Dijaki so uprizorili javno debato proti dijakom I. gimnazije Celje. Za vabilo in organizacijo se 
zahvaljujemo: Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu RS za šolstvo in 
organizacijama CMEPIUS ter Eurydice Slovenija.   
 

  
 

28. - 30. Projektni dan  za 1. letnike 
 
Učenje učenja  
V okviru projektnih dni so študentje 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.  
 

29. Šolsko tekmovanje srednješolcev v logiki 
 
Udeležilo se ga je 310 tekmovalcev – 110 v 1. letniku, 64 v 2. letniku, 82 v 3. letniku in 54 v 4. 
letniku. Število bronastih priznanj: v 1. letniku 45, v 2. letniku 30, v 3. letniku 45 in v 4. letniku 
25.  
 
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 60 dijakov. 
 


