
OPOMNIK – FEBRUAR 2018 
 

Četrtek, 1. 2.  pogovorne in govorilne ure od 16.30 za matično šolo – ob 17. uri skupna govorilna ura po oddelkih  

 2. roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 17. uri  v matičnih učilnicah (razredničarke in 

vzgojiteljice) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 6. b razreda ob 17.30 v učilnici II/11 (T. Stamenkovič) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v učilnici II/13 – Informacije o vpisu v srednjo 

šolo (I. Kocmut Žužek) 

Petek, 2. 2.  razredna ura – delitev obvestil o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja (razredniki) 

 sodelovanje učencev na prireditvi Praznujmo skupaj slovenski kulturni praznik v Domu krajanov Razvanje 

ob 18. uri (B. Györköš, M. Kuraj) 

 zaključek plavalnega tečaja za učence 1. razredov (M. Zaner, razredničarke) 

Ponedeljek, 5. 2.  roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 17. uri – podružnična šola; sledijo pogovorne 

in govorilne ure (B. Györköš, razredniki) 

Torek, 6. 2.  generalka pred prireditvijo ob slovenskem kulturnem prazniku ob 13. uri v T1 (B. Arko) 

Sreda, 7. 2.  šolsko tekmovanje ekokviz 1. šolsko uro v uč. I/9, I/5 – (Z. Bertalanič Berden, A. Juder, B. Strnad) 

 prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v T1 (B. Arko): 

za učence od 5. do 9. razreda ob 9.10 

za učence od 1. do 4. razreda ob 10.20  

 prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 3. šolsko uro – podružnična šola (B. Györköš, razredniki) 

Četrtek, 8. 2.  slovenski kulturni praznik – Prešernov dan 

Petek, 9. 2.  razredna ura  

 INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH ZA UČENCE 9. RAZREDOV  

 sodelovanje učencev Komorne skupine na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Kulturnem domu 

v Pekrah ob 18. uri (M. Kuraj) 

Sobota, 10. 2.  INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH ZA UČENCE 9. RAZREDOV   

Ponedeljek, 12. 2.  rok za oddajo raziskovalnih nalog v projektu Mladi za napredek Maribora 2018 (mentorji raziskovalnih 

nalog, D. Počkaj Horvat) 

 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) 

Torek, 13. 2.  tehniški dan 

1. 2., 3. razred Slovenski ljudski običaji v času pusta – PODRAVSKA REGIJA  

(M. Zaner, K. Kresnik, E. Mohorko, razredniki) 

4. 5., 6. razred Slovenski ljudski običaji v času pusta – PRIMORSKO–NOTRANJSKA REGIJA  

(T. Vodušek, M. Robič Ritonja, D. Počkaj Horvat, razredniki) 

7. razred Slovenski ljudski običaji v času pusta – PODRAVSKA REGIJA IN PTUJSKO POLJE 

(A. Vračko, razredniki) 

8. razred Slovenski ljudski običaji v času pusta – PREKMURJE (A. Juder, razredniki) 

9. razred Slovenski ljudski običaji v času pusta – KOROŠKA REGIJA (M. Buford Selinšek, razredniki) 

Sreda, 14. 2.   

Četrtek, 15. 2.  5. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2 – Razvijanje prožnosti; Individualni načrt aktivnosti v 

sodelovanju z otrokom priseljencem (Blanka Kovačec) 

 sodelovanje gledališke skupine Mačkoni na srečanju gledaliških skupin Z odra na oder v OŠ Leona Štuklja 

ob 8.20 z lutkovno predstavo Muca Rozalinda (M. Zaner, B. Trinko) 

Petek, 16. 2.  zimski športni dan za učence od 4. do 9. razreda (D. Gradišnik, T. Vodušek, športni pedagogi) 

 ogled muzikala Sen kresne noči na II. Gimnaziji Maribor – za nadarjene učence 8. in 9. razredov (M. 

Pelicon) 

Ponedeljek, 19. 2.  zimski športni dan za učence1. razredov načrtujemo v primeru snega (M. Zaner, razredniki) 

 zimski športni dan za učence 2. razredov (K. Kresnik, razredniki) 

 zimski športni dan za učence 3. razredov (E. Mohorko, razredniki) 

Torek, 20. 2.  vpis v 1. razred za šolsko leto 2018/2019 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična šola  (V. 

Živkovič) 

Sreda, 21. 2.  vpis v 1. razred za šolsko leto 2018/2019 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična šola in 

podružnična šola (V. Živkovič, P. Samec) 

 izobraževanje učiteljev za vrednotenje NPZ od 7.15 do 8.15 v uč. I/5 – 1. skupina (B. Strnad) 

Četrtek, 22. 2.  vpis v 1.  razred za šolsko leto 2018/2019 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična šola (V. 

Živkovič) 

Petek, 23. 2.  razredna ura  

 predstavitev ure v okviru NA-MA POTI z elementi Montessori pedagogike (matematika) v 2. d razredu ob 

7.30 v učilnici I/3 (Valerija Lepener) 

 izobraževanje učiteljev za vrednotenje NPZ od 12.50 do 13.50 v uč. I/5 – 2. skupina (B. Strnad) 
Ponedeljek, 26. 2.  ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Torek, 27. 2.  ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Sreda, 28. 2.  ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

1., 2. marec – ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

 


