Letošnji antični večer se je odvil 5. aprila. Pri pripravi so sodelovali dijaki 1.b in 2.b letnika.

Dijaki 1. letnika so uprizorili skeč kar v
latinščini, s katerim so pokazali, kako
pomembna je natančnost pri latinskem jeziku.
Ostareli duhovnik je namreč naslavljal papeža
kot žensko, kar pa papežu ni bilo preveč po
volji.

Nelagoden položaj sta umirili dijakinji, ki sta z branjem
Ovidijevih lepotnih nasvetov svetovali pevkam, kako se
pripraviti na pevski nastop. Slednje so nam kasneje ob
spremljavi kitare zapele Katulovo pesem Uživajva
ljubezen Lesbija na melodijo Knockin' on heavens door.

Dijaki so z igro ponazorili, da lahko Ovidijevi
nasveti pomagajo tudi pri osvajanju deklet.
Dijak klasične gimnazije je bil zelo uglajen in je
dekle zlahka povabil na zmenek. Dijak splošne
gimnazije pa se je moral najprej naučiti

klasičnega osvajanja, ki dekletom še vedno ugaja, kljub modrenim časom. Na tak način je
lahko svojo izvoljenko povabil na zmenek. Pomembno je, da mu je s pomočjo prijatelja, ki
obiskuje klasično gimnazijo, to tudi uspelo.
Zopet so nas s svojimi glasovi ob spremljavi kitare razveselile dijakinje, ki so odpele
Horacijevo pesem Carpe diem na melodijo The house of the rising sun.
Nato pa je sledil še dramski dodatek, ko so dijaki uprizorili odlomek Plautove komedije
Aulularia ali Komedija o loncu.

Vse skupaj je po koncu prireditve čakala še polna miza polna
antičnih dobrot, ki so jih pripravili dijaki.
Na hodniku je bila tudi razstava z imenom »PROVERBIA
LATINA IN IMAGINE«. Ogledali smo si lahko stripe, ki so jih
dijaki 2.b letnika risali na temo latinskih pregovorov pod
mentorstvom prof. Mateja Plestenjaka.

Zahvaljujem se vsem dijakom in vsem, ki ste prišli na letošnji antični večer. Upam, da so vas
dijaki dovolj navdušili, da se antičnega večera udeležite tudi prihodnje leto, ko bo na vrsti nov
program in nova igralska zasedba.
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