
OPOMNIK – MAREC 2017 
 

 

Sreda, 1. 3. ● obisk Pionirske knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo za učence 7. a – medpredmetna 

povezava z LUM 3. in 4. ura (M. Šibila, R. Lokar Rutar) 

Četrtek, 2. 3. ● nastop Razvoj veščine sodelovanja pri pouku računalništva v okviru razvojne naloge Razvijanje 

in preizkušanja sodobnih organizacijskih in didaktičnih pristopov za delo z nadarjenimi v OŠ 
od 11.55 do 13.30 v učilnici I/5 (B. Strnad, R. Krajnc ZRSŠ OE Maribor) 

● šolska predstavitev raziskovalnih nalog v okviru projekta Mladi za napredek Maribora  2017 ob 

13. uri v uč. I/8 (D. Počkaj Horvat)  

● pogovorne in govorilne ure od 16.30 za matično šolo – ob 17. uri skupna govorilna ura po 

oddelkih in roditeljski sestanki (razredniki) 

● sestanek Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna ob 18. uri v zbornici 2 

Petek, 3. 3. ● popravni izpiti za učence 8. razredov 

● razredna ura 

● šolska parlamentarna razprava na temo Mladi in načrtovanje prihodnosti za učence od 6. do 9. 

razreda ob 7.30 v šolski knjižnici (B. Arko) 

Ponedeljek, 6. 3.  ●  

Torek, 7. 3. ● 3. tehniški dan za učence 1. razredov – Mamici za praznik (M. Zaner, razredničarke, 

vzgojiteljici) 

● 3. tehniški dan za učence 2. razredov – Mamici za praznik (S. Antolić, M. Povoden, S. Vivod, 

S. Debeljak) 
● 3. tehniški dan za učence 3. razredov – Kako deluje? – Center eksperimentov Maribor  

(E. Mohorko, razredničarke ) 
● Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c razreda – ogled predstave Svetloba v LGM  

(E. Mohorko, razredniki) 
● 3. tehniški dan za učence 6. razredov – Obisk muzeja NO in Fotografskega muzeja v Mariboru 

(M. Borko, razredničarke) 

● 4. tehniški dan za učence 8. razredov – Naravna in kulturna zakladnica Slovenije – Celje in 

Petrovče (M. Bunford Selinšek, razredniki) 

● 4. tehniški dan za učence 9. razredov – Naravna in kulturna zakladnica Slovenije –Ljubljana 

(M. Colnarič, razredničarke) 
● 4., 5. in 7. razredi imajo ta dan pouk 

● sestanek Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna ob 17.30 v zbornici 2 

Sreda, 8. 3.  ● nastop učencev ID Komorna zasedba na srečanju DVI ob 16. uri v Gurmanskem Hramu  

(M. Kuraj)  

Četrtek, 9. 3. ● pogovorne in govorilne ure od 16.30 za podružnično šolo – ob 17. uri skupna govorilna ura po 

oddelkih in roditeljski sestanki (razredniki) 

● obisk Pionirske knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo za učence 7. c – medpredmetna 

povezava z LUM 2. in 3. ura (M. Šibila, R. Lokar Rutar) 

● sestanek strokovnega aktiva športnikov z vodji aktiva razredne stopnje ob 11.55 v uč. I/7 (D. 

Gradišnik, B. Koražija, D. Šibila, vodje oz. predstavniki aktivov razredne stopnje) 

Petek, 10. 3.  ● razredna ura – predstavitev ponudbe delavnic 23. sobotne šole ob 8.20 (1., 2., 3., 4. razredi –  

razredniki, 5. razredi A. Fajfar v učilnici II/5, 6. razredi I. Kocmut Žužek v uč. P7, 7. razredi 

R. Lokar Rutar v uč. P6, 8. razredi M. Pelicon v uč. K2, 9. razredi M. Colnarič v uč. I/7) 

● kemijska delavnica za nadarjene učence 7. razredov ob 11.55 v uč. II/8 (B. Potisk) 

● sestanek strokovnega aktiva slavistov z vodji aktivov razredne stopnje ob 12.45 v uč. II/10 

(L. Štrucl, B. Arko, A. Klemenčič, T. Stamenkovič, vodje aktivov razredne stopnje) 

Ponedeljek, 13. 3. ● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 3. in 4. uro v uč. I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. 

razredov) 

Torek, 14. 3. ● Tečaj oživljanja (9. razred) v uč. K3, T3;  9. b – 1., 2. ura; 9. d – 3., 4. ura; 9. a – 5., 6. ura;  

9. c – 7., 8. ura (Zdravstveni dom Maribor) 

● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 3. in 4. uro v uč. I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. 

razredov) 
● Pozdrav pomladi – kulturna prireditev ob 17.30 v Domu krajanov v Razvanju (D. Dobaja 

Humar, M. Kuraj, Glasbena šola Rajšter ) 
 



Sreda, 15 3.  ● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 3. in 4. uro v uč. I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. 

razredov) 
● delavnice o varni uporabi interneta – Safe.si za učence 3. a, 3. b in 3. c od 10.15 do 12.40 (V. 

Živkovič) 

Četrtek, 16. 3. ● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 2. in 3. uro v uč. I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. 

razredov) 
● sestanek strokovnega aktiva 1. VIO za izbor učbenikov in gradiv ob 15. uri 

● 7. pedagoška konferenca – izobraževanje učiteljev na temo Prva pomoč – teorija in praksa ob 

16.00 v zbornici 2 – 1. del kolektiva po seznamu (Medicinska fakulteta Maribor) 

Petek, 17. 3.  ● razredna ura 

● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v uč. I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. 

razredov) 
● sodelovanje učencev na srečanju upokojencev v Razvanju ob 17.00 v Domu krajanov v Razvanju 

(učitelji podružnične šole) 

Ponedeljek, 20. 3. ● nastop za učitelje fizike iz OŠ, ki so vključene v Poslovno skupnost OŠ Maribor – prikaz 

nekaterih elementov FS/P (D. Pihler) 

Torek, 21. 3. ● Kulturni dnevnik za učence 3. d razreda – Obisk kulturnih ustanov – Pokrajinski muzej (M. 

Irgolič) 
● sestanek strokovnega aktiva za družboslovje ob 7.30 v učilnici I/7 

● sestanek strokovnega aktiva za KEM, BIO, NAR in GOS ob 7.30 v učilnici II/8 

Sreda, 22. 3. ● nastop za učitelje fizike iz OŠ, ki so vključene v Poslovno skupnost OŠ Maribor – prikaz 

nekaterih elementov FS/P (D. Pihler) 

Četrtek, 23. 3. ● nastop učencev na prireditvi ob materinskem dnevu v Društvu upokojencev Maribor Tabor ob 

10.30 (M. Kuraj, T. Stamenkovič) 

● 7. pedagoška konferenca – izobraževanje učiteljev na temo Prva pomoč – teorija in praksa ob 

16.00 v zbornici 2 –  2. del kolektiva po seznamu (Medicinska fakulteta Maribor) 

● srečanje ob materinskem dnevu za starše učencev 1. razredov v T1 ob 17.00 (M. Zaner)  

Petek, 24. 3. ● delovni sestanek ob 7.15 v zbornici 2 

● razredna ura – ob svetovnem dnevu voda – 22. marec (V. Dužič, M. Irgolič,  A. Fajfar) 

Sobota, 25. 3. ● 23. SOBOTNA ŠOLA 

Nedelja, 26. 3. ● prihod udeležencev ERASMUS+ “Living, learning & working in Europe” projekta – popoldan/ 

zvečer (M. Bunford Selinšek) 

Ponedeljek, 27. 3. ● sodelovanje OPZ na Območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Mladina poje 2017 v 

Dvorani Union ob 17. uri (M. Holler) 

● obisk Kariernega centra (ZRSZ) ob 10.00,  Andragoškega zavoda ob 12.30, Pokrajinskega 

muzeja ob16.00 – udeleženci ERASMUS+ projekta (M. Bunford Selinšek) 

Torek, 28. 3.  rok za oddajo poročil o izboru učbenikov in gradiv za šolsko leto 2017/18 (vodje strokovnih 

in razrednih aktivov oddajo poročilo I. Gradišnik) 

● obisk Srednje lesarske šole ob 9.00, Srednje gradbene šole ob 11.00, ob 13.00 obisk 

    IC Piramida & delavnica – udeleženci ERASMUS+ projekta (M. Bunford Selinšek) 

Sreda, 29. 3. ● sodelovanje Otroškega pevskega zbora Malčki palčki na Območni reviji otroških in mladinskih  

pevskih zborov 2017 ob 17.00 uri (M. Zaner) 

● obisk TA Sonček & intervju ob 9.00,  Lestro Ledinek & intervju ob 11.00, ob 13.00 obisk  

Verud d.o.o. & intervju – udeleženci ERASMUS+ projekta (M. Bunford Selinšek) 

Četrtek, 30. 3. ● Izdelava kariernega vodiča od 8.15 do 9.55, delo v razredu od 10.15 do 12.40, ob 17. uri 

    Uradna predstavitev projekta v šolski jedilnici oz. telovadnici – udeleženci  

    ERASMUS+ projekta (M. Bunford Selinšek) 
● RS za učence 7. in 8. razredov v okviru predstavitve projekta ERASMUS+ ob 17. uri 

    (M. Bunford Selinšek) 

Petek, 31. 3.  ● razredna ura 

● pevska šola za učence MPZ od 31. 3. do 1. 4. v CŠOD Gorenje, Zreče (M. Holler) 

● zaključne aktivnosti – udeleženci ERASMUS+ projekta (M. Bunford Selinšek) 
 


