
29. 5. – 
14. 6. 

Pisni izpiti splošne mature 
 

3. – 8. Strokovne ekskurzije za 3. letnik 
Praga – 3. g 
Toskana – 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 3. f, 3.q, 3. mm  
 

3. – 7. Dvodnevne medpredmetne ekskurzije za 1. letnik 
Štajerska in Prekmurje – 1. b, 1. c, 1. f, 1. š 
Kras – 1. a, 1. d, 1. e, 1. g 
 

 
 

11. – 12.  Projekt APPLAUSE 
 
Dijaki 3. letnika, ki so izbrali biologijo za maturitetni izbirni predmet, so v okviru projekta 
APPLAUSE in ki poteka pod pokroviteljstvom MOL, odstranjevali invazivno rastlino japonski 
dresnik na Linhartovi ulici med Topniško in Stolpniško ulico ter na območju ob Navju. Porezane 
rastline, razlomljene in zložene v vreče, je odpeljala Snaga, material se porabi za izdelavo 
papirja, koreninski deli pa gredo v sežig. Delavnico je vodila Branka Trčak, sodelovali so tudi 
prof. Metka Škornik, prof. Andrej Gregorčič in asistentka Jožica Kocjan. 
 

 

 
 



15.  Planinski krožek 
Izlet na Martuljške slapove in v krnico Za Akom.  

 
 

17. – 21. Ustni izpiti splošne mature 

 

24. Proslava ob Dnevu državnosti in zaključek pouka 

 

24. – 1. 7. Astronomsko-naravoslovni tabor Gimnazije Bežigrad 

Astronomsko-naravoslovni tabor je potekal na Medvedjem Brdu. Tabora se je udeležilo 34 

dijakov. Astronomski del tabora je potekal na dveh nivojih. Nekateri dijaki so spoznavali osnove 

astronomije, drugi pa so svoje znanje nadgrajevali z reševanjem zahtevnejših nalog. Zaradi 

izjemno dobrih pogojev so opazovanja potekala vsako noč in marsikdo se je na taboru naučil 

uporabljati teleskop. Na naravoslovnem delu tabora so dijaki spoznavali raketna goriva in 

različne vsebine s področja matematike, fizike, kemije, meteorologije, glasbe in likovne 

umetnosti. Precej časa je bilo namenjenega športnim aktivnostim na prostem (košarka, 

odbojka, namizni tenis, plezanje) in družabnim aktivnostim (družabne in namizne igre). Dijaki 

so spoznali različna računalniška orodja za obdelavo podatkov, nekateri so se preizkusili v vlogi 

predavatelja. Tabor so z delavnicami in predavanji popestrili tudi zunanji sodelavci. 

     

  
 



25. – 28. Nagradni izlet za dijake raziskovalce – Rim, Neapelj, Vezuv, Pompeji, Firence 

 
Nagradnega izleta so se udeležili Katja Urbančič, Katja Obed, Jan Dolinšek, Vida Zabukovec, Lana 
Černigoj, Sara Bugarinović, Sandra Lipovec, Zoja Michelle Repovš in Sara Hotić. Nagradni izlet je 
financirala Mestna občina Ljubljana.   
 

     

 

26. – 28. Priprave na kemijsko olimpijado in olimpijada prestolnic 
 
Štirje dijaki so se pod mentorstvom študenta FKKT, Jana Jelena, pripravljali na dve olimpijadi. 
Dren Gruden in Tijan Prijon na Kemijsko olimpijado (The International Chemistry Olympiad), ki 
bo letos v Parizu, Marjetka Zupan in Adam Modic pa na Olimpijado prestolnic (The 4th 
International Olympiad of Metropolises), ki poteka v Moskvi. Priprave so bile eksperimentalne 
in so potekale v šolskem kemijskem laboratoriju, od okoli 9. ure do 18. ure. Šolski mentor 
dejavnosti je bila prof. Barbara Vencelj. 
 

 
 


