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Bevkovci v ZDA 

Turnir šampionov na univerzi Yale v Connecticutu  

November,  2022 

 

V četrtek, 17. 11. 2022, so se naši učenci vrnili s Turnirja šampionov, ki je najvišja stopnja tekmovanja WSC - tekmovanja 

v splošnem znanju in debati. Tekmovanje je organizirano na univerzi Yale v državi Connecticut. Vrnili so se s 17 

medaljami, od tega je 8 zlatih.  Nastopali so v konkurenci 800 juniorjev (učenci do 15 let), ki so na šestih svetovnih 

prvenstvih po celem svetu dosegli najvišje rezultate. Naši učenci so izjemne rezultate dosegli na svetovnem prvenstvu 

v Dubaju in se s tem kvalificirali na turnir šampionov. Sodelujoči prihajajo iz 40 držav.  

Bivanje v ZDA so začeli s kratkim postankom v New Yorku. Na prizorišče tekmovanja, New Haven, so potovali z vlakom, 

pravzaprav z najdaljšo progo podzemne železnice. V polni meri so občutili podnebne spremembe, ki so bile tudi ena 

od tem tekmovanja, namreč v NY je bilo prijetnih 22˚C, v New Havnu pa -2°C. Obiskali so še dve svetovno znani univerzi, 

Harvard in MIT. Vodiča sta bila študenta, ki sta z velikim navdušenjem opisala študijske pogoje in še bolj navdušeno 

obštudijske dejavnosti. Vrednote, ki jih promovirajo na vseh treh univerzah, so enake kot na WSC tekmovanju: 

vključevanje, vrstniško spodbujanje, medpredmetno povezovanje, debata, naravnanost na prihodnost, delo v skupini 

in igrivost.  

Našo državo, mesto in šolo so predstavili na kulturnem sejmu, kjer so se ponovno srečali s tekmovalci, ki so jih spoznali 

na debatnem delu tekmovanja in spletli prijateljske vezi. 

Medalje so si prislužili v kategorijah debata, spis in kviz, kar kaže na poglobljen študij in odlično znanje jezika. 

Udeleženci so z dobro voljo premagali časovno razliko in se izvrstno izkazali. 

Tekmovali so: Zoja Planinc, Lina Komloš, Niko Komloš (vsi 9.a), Sergej Golubović, Domen Porenta in Svit Tošič (vsi 

9.b). 

Čestitke vsem. 

Mentorica: Nives Bergant 
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