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Petek, 1. 12. ● razredna ura – ob dnevu boja proti aidsu (Z. Bertalanič Berden) 
● 2. kulturni dan za učence 3. a, 3. b razreda – Življenje nekoč, stare obrti (delavnica polstenja)  ŠVN, 

CŠOD Škorpijon (E. Mohorko, V. Trampuš) 
 ●  
Ponedeljek, 4. 12. ●  pričetek Maratona pisanja apelov Amnesty International (B. Arko) 

● kulturni dan Izdelajmo darilca sreče – izdelava izdelkov za bazar 
1., 2. razredi, 3. c in d razred - (M. Zaner, K. Kresnik, V. Dužič, S. Debeljak, razredniki) 

● tehniški dan Izdelajmo darilca sreče – izdelava izdelkov za bazar  

4., 5., 6., 7., 8., 9.  razred (T. Vodušek, M. Robič Ritonja, D. Počkaj Horvat, A Vračko, A. Juder, 

M. Bunford Selinšek, razredniki) 

● 3. a in 3. b razred imata pouk po urniku  

Torek, 5. 12.  ●  
Sreda, 6. 12. ● seminar “Kako pripravimo raziskovalno nalogo?” – za učence in mentorje v projektu Mladi za 

napredek Maribora 2018 ob 13. uri v učilnici I/8 (Urša Žiger, ZPM Maribor, D. Počkaj Horvat)  
Četrtek, 7. 12. ● redne mesečne pogovorne in govorilne ure malo drugače – matična šola 

● kulturni dan V prsih modrine ob 14.30 za učence od 1. do 9. razreda – priloga (razredniki)  
● božično novoletna prireditev V prsih modrine za starše in učence od 1. do 4. razreda ob 16.30 v T1; 

za starše in učence od 5. do 9. razreda ob 17.30 v T1 (koordinatorica L. Štrucl, M. Kuraj, M. 

Holler) 
● praznični bazar od 17. do 19. ure v atriju šole (oz. v avlah in na hodnikih ter v jedilnici v primeru 

slabega vremena) 
● pravljična ura Škrlatne vile napoved v šolski knjižnici  za učence 1. razredov od 14.40 do 16.05  

(I. Gradišnik) 

Petek, 8. 12. ● razredna ura  za učence 7. b in 7. d – predavanje o zasvojenosti z igrami na srečo v učilnici P/8 od 

8.20 do 9.05 (Zavod Etnika, razrednika) 

● učenci od 5. do 9. razreda pričnejo s poukom ob 9.05 

● inventura 2017 od 12. ure (S. Antolić, A. Juder)  
Sobota, 9. 12. ● sodelovanje na 3. državnem osnovnošolskem debatnem turnirju v Črnučah – organizator ZIP – Za in 

proti, Zavod za kulturo dialoga (M. Bunford Selinšek) 

Ponedeljek, 11. 12. ● pričetek tečaja drsanja za učence 1. razredov od 11. 12. do 15. 12. 2017  v Ledni dvorani Tabor (M. 

Zaner, razredniki) 
● delavnica za bodoče prvošolce ob 17.30 v uč. II/8 (V. Živkovič, M. Jalen in učenci) 

Torek, 12. 12. ● sestanek Sveta zavoda ob 17.30 v jedilnici šole (vabljeni bivši in novi člani ter predsednica volilne 

komisije) 
Sreda, 13. 12. ●  
Četrtek, 14. 12. ● redne mesečne pogovorne in govorilne ure – podružnična šola  

● Prijateljevanje z otroki in praznični bazar v Razvanju ob 16.30 v Domu krajanov (učitelji 

podružnične  šole)  
Petek, 15. 12. ● razredna ura – zaključek Maratona pisanja apelov Amnesty International (B. Arko) 

● zaključek tečaja drsanja za učence 1. razredov (M. Zaner, razredniki) 
Ponedeljek, 18. 12. ●  
Torek, 19. 12. ● obisk otrok iz vrtca v podružnični šoli ob 10.30 (V. Živkovič, A. Fajfar) 
Sreda, 20. 12. ● srečanje z upokojenimi delavci šole ob 15.30 (L. Štrucl, A. Juder, M. Kuraj, L. Korošec) 
Četrtek, 21. 12. ●  
Petek, 22. 12. ● delovni sestanek ob 7.30 v zbornici 2 

● razredna ura – prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ob 8.40 po šolskem radiu (B. Arko, 

M. Irgolič)  
Ponedeljek, 25. 12. ● praznik – BOŽIČ 
Torek, 26. 12.  ● praznik – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Sreda, 27. 12. ● novoletne počitnice za učence 
Četrtek, 28. 12. ● novoletne počitnice za učence 
Petek, 29. 12. ● sodelovanje OPZ ob slovesu dedka Mraza na Trgu Leona Štuklja ob 17.45 (M. Holler) 

● novoletne počitnice za učence 

 


