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DOGODIT ĆE SE
XX. Državno natjecanje iz poznavanja klasičnih jezika
Natjecanje iz poznavanja klasičnih jezika proslaviti će syoju 20. godišnjicu. Organizirano daleke 1987. u okviru proslave 380. godišnjice Klasične gimnazije
u Zagrebu, anticipirala je druga školska natiecanja, a pokazalo se i važnom
manifestacijom u afirmaciji učenja klasičnih jezika te u motiviranju učenika.
Ovogodišnje će se natjecanje održati u Dubrovniku od 25. do 28. svibnja.

V.

Međunarodno

natjecanje iz

grčkog

jezika

I sljedeće će se godine održati Medunarodna natiecanje u poznavanju grčkog
jezika i civilizacije. Natjecanje će se provesti u zemljama sudionicama- pa
tako i u Hrvatskoj- 6. ožujka. Natjecat će se maturanti klasičnih gimnazija,
a ovogodišnja su okvirne teme Euripidova Alkestida i Ksenofontov Spis o gospodarstvu, dok će civilizacijska tema biti Položaj žene u antičkom društvu.

XXVII. Certamen ciceronianum arpinas
Već po 27. put održat će se u Arpinu natjecanje u pozna vanju Cicero nova eljela. Ove će se godine to natjecanje odvijati u sjeni 2050. godišnjice Ciceronove
pogibije, tako ela će nam ciceronske teme biti na umu cijele 2007. godine.

400. godina Klasične gimnazije u Zagrebu
U lipnju 2007. godine, točnije 3. lipnja, obilježit će Klasična gimnazija u
Zagrebu, najstarija hrvaska škola koja neprekidno djeluje sve do danas, 400.
godišnjicu. Tu najznačajniju obljetnicu hrvatskoga školstva, 4 stoljeća kontinuiranog djelovanja zagrebačke Klasične gimnazije, koja se odvija pod pokroviteljstvom predsjednika Sabora Republike Hrvatske, tog će datuma učenici
škole, njezini nekadašnji učenici okupljeni oko Društva zagrebačke Klasične
gimnazije, te njezini sadašnji i bivši profesori obilježiti svečanom akademijom
u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Akademija će biti kruna niza događanja (izložbe, koncerti, dramske predstave) kojima će Klasična gimnazija
sumirati svoje stožerno djelovanje u hrvatskom obrazovanju i kulturi.
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Početkom

svibnja, 4. i 5., u organizaciji Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se dvodnevni međunarodni
skup o djelovanju akademika Veljka Gortana, dugogodišnjeg redovnog
sveučilišnog profesora na katedri za latinski jezik. Sudionici skupa osvijetli t
će njegov pedagoški, znanstveni i istraživački rad, kao i njegova nastojanja
za istraživanjem i publiciranjem hrvatske latinističke baštine.

NacioQelni ·is.pi·I:Yz grčkog i latinskog jezika
Krajem veljače 2007. godine, kao dio nacionalnog ispita za druge razrede gimnazija, provest će se i nacionalni ispit iz latinskogjezika. Unatoč prijeporima
kako to realizirati (zbog različite razine početnika i nastavljača) očekujemo da
će se ispit provesti po najvišem standardu struke. Komisija u sastavu: Senia
Belamarić Divjak, Ivana Jelić, Katarina Filković, Ondina Mirt Puškarić, Ariana
Stepinac priredila je ispitne zadatke koji će, nakon recenzije, biti upućene u
dalju proceduru.

