
6. – 11. Mednarodna izmenjava v kraju Mol v Belgiji.  
 
V okviru 5-dnevne izmenjave so se dijaki 2. letnika spoznali z belgijsko šolo, kulturno-
zgodovinsko dediščino kraja, se družili z belgijskimi vrstniki in izmenjali izkušnje. Krepili so tudi  
jezikovne kompetence in pridobili v tem času nove veščine.  
 

  
 
 

8.    2. srečanje medgeneracijskega branja

 
Aldousa Huxleya Krasni novi svet.  
 
Prisotni: Manca Eržen, Miha Okorn, oba 3. mm, Bojana Dvoržak, Darka 
Hvastija, Savina Zwitter 
 
 
 
 

11.  Nagradna ekskurzijo za dijake,  
 
ki so se v šolskem letu 2021/22 posebej izkazali na področju naravoslovja in na področju 
matematike. Obiskali smo Tehniški muzej v Münchnu. Ekskurzije se je udeležilo 28 dijakov. 
 

 
 

15.     Pogovor z gospo Saro Afzali 
 
Gospa Afzali se je pred tremi leti iz Irana priselila v Slovenijo, tu deluje kot 
novinarka, aktivistka in performerka. V enournem intervjuju je govorila o 
trenutnem stanju v Iranu, o položaju deklet in žensk, o obveznih naglavnih 
rutah ter o simbolnem pomenu sežiganja le-teh. Zelo osebno in osebno je 
govorila o želji deklet in žensk, da bi smele živeti svoje življenje, biti to, kar 
želijo biti, čutiti sonce na obrazu in veter v laseh; o pomenu ozaveščanja in 
informiranja. Svoje besede je podkrepila z videi in slikami, zaključila pa z 
iransko žalostinko, posvečeno mladim in otrokom, ubitih med protesti. 
Nepozaben dogodek, ki se je dotaknil vsakega v dvorani. 
 



16.  Slovenian IB DP Schools’ meeting,  
 
hosted by II. gimnazija Maribor. The meeting was an opportunity to meet colleagues and friends 
from other IB schools in Slovenia, exchange examples of good practice, discuss questions and 
share valuable knowledge. Additionally, for students a workshop by Museum for Peace was 
organised. The meeting ended with the musical The Marriage of Figaro performed by the 
English Student Theatre of II. gimnazija Maribor. 
 

      
 

17. Šolsko tekmovanje iz naravoslovja 
 
Udeležilo se ga je 12 prijavljenih dijakov 1. in 2.letnika. 6 dijakov je dobilo bronasto priznanje. 
 
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Anže Markovič, Erika Košuta Robba, Žan Arsov, Enya 
Moltara, Patricia Király, Enej Jauk, Aleksander Kosanović in  Mirjam Jurša. 

 
 

17. – 5. 
12. 

Področno šolsko odbojkarsko tekmovanje za  
 

Novembra 2022 se je za ljubljanske srednje šole začelo odbojkarsko tekmovanje za 
dijakinje: 
Gimnazija Bežigrad : Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, 2:0.  
Gimnazija Bežigrad : Gimnaziji Ledina, 2:1  
Gimnazije Bežigrad : Gimnazija Šentvid, 1:2 
Gimnazija Bežigrad : Gimnazija Vič, 2:1 
 
Naše dijakinje so zasedle 3. mesto v Ljubljanski regiji in se uvrstile naprej v četrtfinale 
državnega prvenstva. 

  
 

19. Predavanje: Between, peace, war and peace -  The longue 
durée of the First World War, doc. dr. Gregor Antoličič, 
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. 
 
Dr. Antoličič je imel predavanje za izbirno skupino dijakov 3. 
letnika DP programa, ki so si izbrali zgodovino na mednarodni 
maturi. Kot avtor znanstvenih monografij je predstavil, kaj se je 
dogajalo na predvečer 1. svetovne vojne in med njo. 

 



22. Obisk dijakov srednje šole v Barceloni Institut Francisco de Goya 
 
Po predstavitvi kultur, šol in jezikov obeh držav, so se z dijaki 3. in 4. letnikov odpravili na ogled 
Ljubljane. Sreče z vremenom sicer niso imeli, kar pa ni pokvarilo dobrega razpoloženja, 
sklepanja poznanstev in jezikovne izmenjave. Odšli so z lepimi vtisi in obljubili, da se še vrnejo. 

   
 

25.  Pogozdovanje Krasa 
 
Dijaki 3. letnika so v okviru predmeta Aktivno državljanstvo pomagali pri pogozdovanju 
Krasa, ki ga je v poletnih mesecih prizadel katastrofalni požar. 
 

  
 

  

26. Državno tekmovanje v znanju francoščine 
 
Zlato priznanje: Ema Perko Suša, Alica Muratović Romih, Nai Redja 
 
Srebrno priznanje: Kalista Vidmar, Ema Maruša Žvokelj, Lara Gašič 

 

30.  Šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike  
 
Udeležilo se ga je 115 dijakov (1. letnik: 43,  2. letnik: 23,  3. letnik: 30,  4. letnik: 19). 
 
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 29 dijakov (1. letnik: 6,  2. letnik: 6,  3. letnik: 13,  4. 
letnik: 4). 

 


