
OPOMNIK – OKTOBER 2017 
 

PONEDELJEK, 2. 10.    
TOREK, 3. 10.  ogled lutkovne predstave Pedenjped ob 10.30 v LGM za učence 1. VIO (K. Kaloh, 

M. Zaner) 

 redne mesečne pogovorne in govorilne ure od 16.30; ob 17. uri skupna govorilna 

ura po oddelkih za vse starše, sledijo individualne govorilne ure – matična šola in 

podružnična šola  

 roditeljski sestanek za starše učencev 6. b razreda ob 17. uri v uč. II/11 (T. 

Stamenkovič) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v uč. II/13 (M. 

Bunford Selinšek, razredniki) 

SREDA, 4. 10.   
ČETRTEK, 5. 10.  delavnice za učence 4. b razreda ob 9. uri v VDC Polž Maribor (T. Vodušek) 

 Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c, d razreda – delavnice na šoli in obisk 

koncerta v dvorani Union ob 11. uri (E. Mohorko, razredniki) 

 dan učiteljev – podelitev Šilihovih odličij v Narodnem domu ob 18. uri 

 obisk Pionirske knjižnice Nova vas v okviru projekta Rastem s knjigo za učence  

7. d – medpredmetna povezava z LUM 6. in 7. ura (M. Šibila, R. Lokar Rutar) 

 DEBATA – šolski debatni turnir; interno debatno tekmovanje za učence 9. razreda 

7. uro v uč. II/13 (M. Bunford Selinšek) 

PETEK, 6. 10.   razredna ura 

 sprejem prvošolcev v Skupnost učencev OŠ Franceta Prešerna in imenovanje 

učencev tutorjev – učenci 9. razredov ob 8.20 v T1 – matična šola (V. Živkovič, 

I. Kocmut Žužek) 
PONEDELJEK, 9. 10.   
TOREK, 10. 10.  izobraževanje za tehnično-administrativno osebje na temo Požarna varnost in 

varnost pri delu ob 15. uri   

 predstavitev CAP programa za tehnično-administrativno osebje ob 16. uri (tim za 

CAP) 

SREDA, 11. 10.  2. ŠPORTNI DAN  

 1. razredi – pohod Betnavski gozd (M. Zaner, razredničarke) 

 2. razredi – jesenski pohod v Betnavski gozd (K. Kresnik, razredničarke) 

 4. razred – pohod na Ledino (T. Vodušek, razredniki) 

 5. razredi – pohod na Pekrsko gorco (M. Robič Ritonja, razredničarke) 

 6. razredi – pohod na Piramido (D. Gradišnik, učitelji športa) 

 7. razredi – veslanje (D. Gradišnik, učitelji športa) 

 8. razredi – pohod na Kalvarijo (D. Gradišnik, učitelji športa) 

 9. razredi – pohod na Pohorje (D. Gradišnik, učitelji športa) 

 učenci 3. razredov imajo ta dan pouk 

ČETRTEK, 12. 10.  odprtje razstave ročnih del – izdelki učencev podružnične šole ob 17. uri v Domu 

krajanov v Razvanju (učenci in učitelji podružnične šole) 

 sodelovanje v 7. UNESCO MEDNARODNEM PROJEKTU Pletemo niti mreže z 

jubilejem OŠ Griže (I. Gradišnik) 

PETEK, 13. 10.  razredna ura – ob svetovnem dnevu hrane in mednarodnem dnevu boja proti 

revščini (Z. Bertalanič Berden, Z. Harl) 

SOBOTA, 14. 10  sodelovanje na 1. državnem osnovnošolskem debatnem turnirju v Celju – 

organizator ZIP – Za in proti, Zavod za kulturo dialoga (M. Bunford Selinšek)  

PONEDELJEK, 16. 10.  obisk otrok iz okoliških vrtcev v šoli – med 16. 10. in 27. 10. (V. Živkovič) 

 SIMBIOZA GIBA – vključevanje starih staršev učencev 1. VIO k uram športa 

(razredničarke, I. Kocmut Žužek) 



TOREK, 17. 10.  SIMBIOZA GIBA – vključevanje starih staršev učencev 1. VIO k uram športa 

(razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

 sodelovanje na Malem simpoziju 2017 v Pokrajinskem muzeju Maribor (M. 

Colnarič) 

SREDA, 18. 10.  delavnice za učence 4. a razreda ob 9. uri v VDC Polž Maribor (B. Trinko) 

 SIMBIOZA GIBA – vključevanje starih staršev učencev 1. VIO k uram športa 

(razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

ČETRTEK, 19. 10.  ekskurzija za učence 7., 8. in 9. razredov, ki so prepoznani za nadarjene, v JE 

Krško  in Novo mesto (B. Ribič Hederih, M. Colnarič) 

 SIMBIOZA GIBA – vključevanje starih staršev učencev 1. VIO k uram športa 

(razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

 3. pedagoška konferenca – predstavitev CAP programa (tim za CAP)  

 2. tehniški dan za učence 6. razredov KO BOM VELIK, BOM… (U. Nedeljko, A. 

Juder, razredniki) 

PETEK, 20. 10.  razredna ura 

 SIMBIOZA GIBA – vključevanje starih staršev učencev 1. VIO k uram športa 

(razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

 kulturno-umetniško popoldne ob krajevnem prazniku ob 17. uri v Domu krajanov 

v Razvanju (učenci in učitelji podružnične šole, KS Razvanje ) 

 volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda od 7.30 do 14. ure v zbornici 2 

PONEDELJEK, 23. 10.   

TOREK, 24. 10.   
SREDA, 25. 10.  delavnice za učence 4. c razreda ob 9. uri v VDC Polž Maribor (Sabina Hartman) 

 srečanje Prešernovcev v Ribnici – Prešerna forma viva (R. L. Puklavec, R. Lokar 

Rutar) 

ČETRTEK, 26. 10.   

PETEK, 27. 10.  razredna ura – ob svetovnem dnevu varčevanja – K. Kresnik, ob dnevu reformacije 

in dnevu spomina na mrtve – M. Sevčnikar Krasnik) 

PONEDELJEK, 30. 10.  JESENSKE POČITNICE 

TOREK, 31. 10.  praznik – dan reformacije 

 

 
 


