
OPOMNIK – APRIL 2017  
 

Sobota, 1. 4. ● pevska šola za pevce MPZ v CŠOD Gorenje nad Zrečami  (M. Holler, I. Gradišnik, P. Samec) 

Ponedeljek, 3. 4. 

 

● radijska ura ob 8.20 – Rastimo s knjigo, poslanica ob 2. aprilu 2017 – pol stoletja praznovanja mednarodnega dne 

knjig za otroke (I. Gradišnik) 

● razstava v šolski knjižnici Okrogle obletnice znanih Slovencev – april, maj 2017 (M. Šibila) 

Torek, 4. 4. ● Kulturni dnevnik za učenec 3. a, b, c razreda ob 11. uri – obisk Umetnostne galerija Maribor, Pionirske knjižnice in 

Mestne knjigarne (E. Mohorko, razredniki) 

Sreda, 5. 4. 

 

● ogled igrice Otroci pisanega sveta (Društvo za boljši svet) ob 8.20 v T1 za učence 1. VIO (matična šola) ter delavnice 

po oddelkih (V. Živkovič) 

Četrtek, 6. 4. 

 

● Zaključna prireditev projekta Mladi za napredek Maribora 2017 z razglasitvijo rezultatov ob 10. uri v Narodnem domu 

Maribor (D. Počkaj Horvat in mentorji raziskovalnih nalog) 

● sodelovanje na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin med 9.00 in 15.00 na Komornem odru SNG Maribor 

(Janez Remškar: MULCI PROTI DOKTORJU ZLOBI – mentorica Darja Dobaja Humar;  MILI IŠČE PRIJATELJA 

– mentor Boris Györköš) 

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

sestanki  

● roditeljski sestanek za starše učencev 3. a, b, c razreda ob 17. uri v učilnici I/4 (E. Mohorko, razredniki) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 5. razredov ob 17. uri v učilnici II/3 (M. Robič Ritonja, razredniki) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v učilnici I /8 (Z. Bertalanič Berden, razredniki) 

Petek, 7. 4. ● razredna ura 

Ponedeljek, 10. 4. ●  

Torek, 11. 4. 

 

● delavnica Možganski fitness za nadarjene učence 4. in 5. razredov v učilnici P/6 – 7., 8. ura (V. Živkovič, I. Kocmut 

Žužek) 

● Kulturni dnevnik za učence 3. d razreda ob 10. uri – Obisk Umetnostne galerije Maribor (M. Irgolič) 

Sreda, 12. 4.  

Četrtek, 13. 4. 

 

● 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) 

● pogovorne in govorilne ure od 16.30 za podružnično šolo (1. e, 2. d, 3. d, 4. d) 

Petek, 14. 4. ● razredna ura  

Ponedeljek, 17. 4. ● praznik – velikonočni ponedeljek 

Torek, 18. 4. 

 

● rok za oddajo predstavitev za obvezne izbirne predmete za publikacijo (posredujemo I. Kocmut Žužek po elektronski 

pošti) 
● delavnica za bodoče prvošolce ob 18.  uri v Razvanju (M. Irgolič) 

Sreda, 19. 4. 

 

● nastop gledališke skupine OŠ Franceta Prešerna s predstavo Mulci proti doktorju Zlobi ob 18. uri v DCA Maribor 

Enota Tabor (D. Dobaja Humar, V. Živkovič) 

Četrtek, 20. 4. 

 
 Prešernov gledališki festival – srečanje gledaliških skupin Prešernovih šol v Domu krajanov v Razvanju (B. Györköš, 

R. Lesar Petrovič) 

● 8. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2 

● delavnica za bodoče prvošolce ob 18. uri v uč. P2, P3, P4, P5 (V. Živkovič, tim učiteljic in vzgojiteljic) 

Petek, 21. 4. 

 

● 3. naravoslovni dan za učence 1. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Trije ribniki (I. Gradišnik, M. Zaner, 

razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 2. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Betnavski gozd (I. Gradišnik, M. Povoden, 

razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 3. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Življenjski prostori – potok (M. Holler, E. 

Mohorko, razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 4. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Izdelava splava (I. Gradišnik, T. Vodušek, 

razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 6. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Bralna pismenost (M. Holler, A. Vračko, 

razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 7. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Ogled čistilne naprave (M. Holler, A.       

Juder, razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 8. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Delavnice o odgovornem odnosu do okolja 

in odpadkov (M. Holler, zunanji sodelavci, razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 9. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Različnost bogati – delavnice Amnesty 

International Slovenije (B. Arko, razredniki) 

● učenci 5. razredov imajo pouk 
● ekskurzija v Celovec za učence od 3. do 5. razreda, ki obiskujejo fakultativni pouk nemščine (J. Senekovič) 

● ekskurzija na Dunaj za učence od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo obvezni in neobvezni izbirni predmet nemščina, in 

za učence 6. razredov, ki obiskujejo fakultativni pouk nemščine (J. Senekovič) 

Sobota, 22. 4. ● 1. skupna vaja za prireditev ob 80-letnici šole od 9.00 do 12.00 v T1  za vse nastopajoče (B. Arko, M. Holler) 

Ponedeljek, 24. 4.  

 

● 23. april – svetovni dan knjige: voden ogled po razstavi Znani Slovenci, ki imajo letos okrogle obletnice, od 11.00 do 

15.00 v šolski knjižnici; pogovor o prireditvi Noč knjige 2017 (M. Šibila) 

● 3. naravoslovni dan za učence 5. razredov  – Zemlja, naš planet, Okolju prijazne vsebine: Kolesarstvo (razredniki) 

Torek, 25. 4. ● ob dnevu upora proti okupatorju in ob prazniku dela – oddaja po šolskem radiu (M. Colnarič) 

Sreda, 26. 4. ● POUKA PROST DAN (OPRAVILI 10. 9. 2016) 

Četrtek, 27. 4. ● PRAZNIK – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

Petek, 28. 4. ● PRVOMAJSKE POČITNICE ZA UČENCE  

 


