
OPOMNIK – JUNIJ 2017 
 

 

Četrtek, 1. 6.  NPZ/9: seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici)  

 zaključno srečanje vrstniških mediatorjev s podelitvijo priznanj ob 12.45 v šolski knjižnici (S. Kuhar, tim 

mediatorjev) 

 vpogled v ovrednotene preizkuse znanja iz BIO (Z. Bertalanič Berden), MAT (J. Hrženjak) in SLJ (L. 

Štrucl) za starše med 16.00 in 16.45 v zbornici 2 

 sestanek komisije za prehrano ob 16.00  v kabinetu org. prehrane (Z. Harl) 

 redne mesečne pogovorne in govorilne ure od 16.30 (matična šola) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredničarke) 

 Ekošola – Regijsko srečanje koordinatorjev OŠ med 14.30 in 17.30 v uč. K2 (V. Dužič) 

 rok za oddajo poročil za predajo ključa šole (razredniki 8. razredov oddajo poročilo in ga posredujejo B. 

Bratovščak do 13. ure) 

Petek, 2. 6.  sestanek aktiva  učiteljev 9. razredov ob 7.15 v učilnici  I/6 

 razredna ura  

 sestanek članov komisije za pregled oddanih poročil za predajo ključa ob 11.55 v pisarni pomočnice ravnateljice 

(I. Kocmut Žužek, B. Bratovščak, R. Lokar Rutar, M. Pelicon)  

 Ekošola – projekt Šolski vrt v SŠSZ med 9.00 in13.00 v uč. I/5 (V. Dužič, A. Fajfar) 

 sodelovanje na 7. tekmovanju v deklamiranju ob 10. uri v Kulturnem domu Dobrovnik (A. Gorjup) 

Ponedeljek, 5. 6.  pričetek šole v naravi za učence 3. a, c razreda v CŠOD ŠKORPIJON – Sv. Duh na Ostrem Vrhu  

od 5. 6. do 7. 6. (E. Mohorko, V. Dužič, M. Krištofič) 

 pričetek šole v naravi za učence  7. a razreda v CŠOD PECA – Mežica (R. Lokar Rutar, P. Samec) 

 pričetek šole v naravi za učence  7. b, c razreda v CŠOD AJDA – Libeliče (A. Juder, K. Reich, Tj. Vodušek)  

 svetovni dan varstva okolja, sajenje cipres – 1. razredi (razredničarke) 

Torek, 6. 6.  NPZ/6: seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 

 tehniški dan za učence 7. razredov (šola v naravi) 7. a – KO NA NAS PRETI NEVARNOST, 7. b, c – 

IZGUBLJENI V NARAVI  (R Lokar Rutar, razredniki) 

 kulturni dan za učence 3. a in c razreda (šola v naravi) – ŽIVLJENJE NEKOČ (E. Mohorko, V. Dužič, M.     

Krištofič)  

Sreda, 7. 6.  pričetek šole v naravi za učence 3. b, d  razreda v CŠOD ŠKORPIJON – Sv. Duh na Ostrem Vrhu od 7. 6. do 

9. 6.  (V. Trampuš, M. Irgolič, S. Hartman) 

 zaključna ekskurzija za učence 1. razredov – VULKANIJA NA GORIČKEM (M. Zaner) 

 zaključna ekskurzija za učence 2. razredov – ROGATEC (M. Povoden) 

 kulturni dan za učence 3. razredov NARAVNA IN KULTURNA ZAKLADNICA SLOVENIJE (šola v 

naravi) – 3. a, c (E. Mohorko, V. Dužič, M. Krištofič), 3. b, d (V. Trampuš, M. Irgolič, S. Hartman) 

 zaključna ekskurzija za učence 4. razredov – RIMSKA NEKROPOLA, JAMA PEKEL, TAL 2000 (T. 

Vodušek) 

 učenci 5. razredov imajo pouk 

 zaključna ekskurzija za učence 6. razredov – OGLED KRAŠKIH ZNAMENITOSTI – ŠKOCJANSKE    

JAME, LIPICA (A. Vračko)  

 tehniški dan za učence 7. razredov (šola v naravi) 7. a – NI NAM VSEENO ZA NAŠ PLANET, 7. b, c – NA    

 LOVU ZA POKAZATELJI ONESNAŽENOSTI (R. Lokar Rutar, razredniki) 

 zaključna ekskurzija za učence 8. razredov – PO PREŠERNOVIH POTEH – VRBA, BRDO PRI KRANJU     

(M. Bunford Selinšek) 

 zaključna ekskurzija za učence 9. razredov – NA POTEPU S SOŠOLCI (Z. Bertaanič Berden, 

razredničarke, D. Šibila, B. Zajšek) 

 Ob 20. prazniku MČ Magdalena – kabaret Nebesa pod Pohorjem ob 18.30 v šolski telovadnici (T. Partljič,     

KD Limbuš Pekre)  

Četrtek, 8. 6.  NPZ/6: seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici)  

 kulturni dan za učence 3. b in d razreda (šola v naravi) – ŽIVLJENJE NEKOČ (V. Trampuš, M. Irgolič, S. 

Hartman) 

 2. ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov ob 14.30 v učilnici  I/6 

 vpogled v ovrednotene preizkuse znanja iz TJA (M. Bunford Selinšek), MAT (B. Bratovščak) in SLJ 

(T. Stamenkovič) za starše med 15.15 in 16.00 v uč. I/6 

Petek, 9. 6.  razredna ura 

 Prireditev ob 20. prazniku MČ Magdalena ob 17.00 v šolski telovadnici  (M. Zaner) 

 kulturni dan za učence 7. razredov (šola v naravi – zaključna ekskurzija) – PO POTEH VORANČEVIH 

SOLZIC, KOTLJE, VORANČEVA BAJTA (R. Lokar Rutar, razredniki) 

Sobota, 10. 6.  valeta devetošolcev ob 18.00 uri v DRAŠ CENTRU (M. Holler, razredničarke) 

Ponedeljek, 12. 6.  srečanje s starši in učenci ob zaključku 2. razreda – pohod in druženje (razredničarke) 

Torek, 13. 6.  razredni izpit – 3. razred (V. Dužič) 

 zaključno srečanje s starši in učenci 1. b razreda – pohod in druženje (razredničarka) 

 udeležba učencev 2. b in 4. a razreda na zaključni prireditvi Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi 

prehrani ob 10. uri v kinu Kolosej (B. Trinko)  

Sreda, 14. 6.  razredni izpit – 3. razred (V. Dužič) 



 zaključno srečanje s starši in učenci 1. a in 1. c razreda – pohod in druženje: Trikotna jasa, Piramida, Trije 

ribniki … (M. Zaner in razredničarke) 

Četrtek, 15. 6.  tehniški dan za učence 9. razredov ob 9. uri v matičnih učilnicah (Z. B. Berden, razredničarke) 

 predaja ključa ob 9.15 do 9.55 v atriju šole (9. d, razredničarka) – prisotni učenci 6., 7., 8. razredov in učitelji, 

ki imajo to uro pouk v oddelkih 

 sprejem devetošolcev  ob 10.30 v jedilnici šole – do 11.15 (ravnateljica) 

 podelitev spričeval učencem 9. razredov v matičnih učilnicah in zaključek pouka (razredničarke) 

 razredni izpit – 3. razred (V. Dužič) 

 redne mesečne pogovorne in govorilne ure ob 17. uri (podružnična šola) 

 SREČANJE GENERACIJ (kulturno-zabavno-športna prireditev ) ob 18. uri na PŠ Razvanje (učitelji PŠ) 

Petek 16. 6.  razredna ura 

 razredni izpit – 3. razred (V. Dužič) 

 Strpnost do drugih – predstava in delavnica na temo zdravja in preventive za učence 6. razredov od 7.30 do 

9.05 v T3 in v matičnih učilnicah (Ekološko kulturno društvo za boljši svet, razredničarke, I. Kocmut 

Žužek) 

Ponedeljek, 19. 6.  zaključno srečanje s starši in učenci 1. d razreda – pohod in druženje (razredničarka) 

Torek, 20. 6.  2. ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda ob 16. uri v zbornici 2 

Sreda, 21. 6.  sestanek Sveta  zavoda ob 18. uri v zbornici 2 

Četrtek, 22. 6.  popravni izpiti za učence 9. razredov 

Petek, 23. 6.  tehniški dan za učence od 1. do 8. razreda – HURA, POČITNICE! (razredniki, sorazredniki) 

 prireditev OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA IN PRAZNIKU DRŽAVNOSTI (koordinatorica T. 

Stamenkovič)  

 zaključek pouka in podelitev spričeval za učence od 1. do 8. razreda (razredniki) 

Nedelja, 25. 6.  praznik – dan državnosti  

Ponedeljek, 26. 6.  popravni izpiti za učence 9. razredov 

 začetek poletnih počitnic za učence, popravni izpiti za učence  devetih razredov 

 

 


