28. 5. –
16. 6.
6. - 10.

Pisni izpiti splošne mature

Strokovne ekskurzije za 3. letnik
Praga, Toskana
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3. a
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6. – 10.

Dvodnevna medpredmetna ekskurzija za 1. letnik
Prekmurje ter Brda in Kras

1. d

16. – 22.

1. d

Ustni izpiti splošne mature

1. š

23.

Zaključni izleti
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23.
24.
24. 6. –
1. 7.

Šolski ples
Proslava ob Dnevu državnosti in zaključek pouka
Astronomski in naravoslovni tabor 2022
Po koncu šolskega leta je tudi letos na Medvedjem Brdu potekal astronomski in naravoslovni
tabor Gimnazije Bežigrad. Tabor je potekal od 24. junija do 1. julija. Astronomskega dela tabora
se je udeležilo 20 dijakov, naravoslovnega pa 18.
Tabor je bil tudi letos zelo uspešen, saj so se dijaki ponovno družili in naučili veliko novega.
Astronomski del tabora je bil izveden na dveh nivojih. Del dijakov je spoznaval osnove
astronomije, na višjem nivoju pa je bila večina časa namenjena projektnemu delu,
astrofotografiji in snemanju z daljinsko vodenim teleskopom v Čilu. Pri izvedbi astronomskih in
naravoslovnih delavnic so sodelovali dijaki, bivši dijaki, zunanji izvajalci in profesorji.
Raznovrstne delavnice na temo naravoslovja, matematike in astronomije so bile tudi letos zelo
uspešne. Že drugo leto zapored je potekal tudi turnir v odbojki in namiznem tenisu. Večere so
popestrile družabne igre ter izbirna predavanja in delavnice, sledila pa so nočna opazovanja
neba.

26. – 29.

Slovenisti na Dunaju
Od 26. do 29. 6. 2022 se je skupina slovenistov strokovno izobraževala na Dunaju na temo
Slovenci na Dunaju, s poudarkom na (literarni) umetnosti. Pogledali smo si ključne točke, na
katerih so delovali ali živeli France Prešeren, Ivan Cankar, Slavko Grum, Josip Stritar, Fran
Mikloščič, Jernej Kopitar, Jože Plečnik, Maks Fabiani, Jožef Stefan, Anton Janša …
Eden izmed ključnih poudarkov je bilo srečanje z dr. Elizabeto Mojco Jenko na Inštitutu za
slavistiko v sklopu univerze na Dunaju.

