POROČILO O OBMOČNEM TEKMOVANJU V ZNANJU GEOGRAFIJE
V torek, 10. februarja 2015, smo na naši šoli organizirali območno tekmovanje v znanju geografije za
J in JV Slovenijo. Območnega tekmovanja se je udeležilo 59 tekmovalcev: 38 v skupini SŠ A, v kateri
so tekmovalci z več kot 140 urami geografije, in 19 v skupini SŠ B, v kateri so dijaki z manj kot 140
urami geografije. Na tekmovanju so sodelovali dijaki iz Velenja, Celja, Brežic, Krškega, Črnomlja in
Novega mesta.
Vsi tekmovalci in mentorji so se najprej zbrali v atriju, kjer jih je v kratkem pozdravnem nagovoru
sprejela Natalije Petakovič, pomočnica ravnateljice. Dijakom je povedala, da so prišli v Novo mesto v
pomembnem letu, ko mesto slavi 650-letnico svojega obstoja, ter jim zaželela veliko tekmovalnih
užitkov in uspehov.
Postopek tekmovanja in tekmovalna pravila je tekmovalcem in mentorjem pojasnila vodja
tekmovanja Polonca Kukec. V geografsko obarvanem pozdravu je še posebej poudarila, da je 10.
marec, dan tekmovanja, tudi rojstni dan Ferdinanda Seidla, geologa, seizmologa, meteorologa in
botanika, ki je bil profesor na naši šoli, po njem pa se danes imenujeta šolska geološka zbirka in ulica,
ob kateri stoji naša šola.
Dijaki so najprej odpisali teoretični del, nato so v spremstvu mentorjev odšli na ogled terena na
Marof, potem pa so se vrnili v šolo in odpisali še terenski del tekmovalnih pol. Po zaključku
tekmovanja smo dijakom ponudili dve možnosti: lahko so odšli na potep po Novem mestu z
delovnimi listi, ki so jih pripravile slavistke, ali pa so se v multimedijski učilnici udeležili preojekcije
filma Razredni sovražnik, ki je bil posnet na naši šoli. V tem času so se mentorji sestali pri skupinskem
popravljanju tekmovalnih pol.
Med 71 tekmovalci z Gimnazije Novo mesto so se na območno raven tekmovanja uvrstili Neja Luzar
iz 4.a, Tin Malenšek in Rok Željko iz 3.a ter Nika Metelko iz 2.a.
Neja Luzar in Tin Malenšek sta osvojila srebrni priznanji, Neja Luzar pa se je uvrstila na državno
tekmovanje, ki bo v torek, 15. aprila 2015, v Murski Soboti.

