
OPOMNIK – APRIL 2018  
 

Ponedeljek, 2. 4 ● praznik – velikonočni ponedeljek 

Torek, 3. 4. ●  

Sreda, 4. 4. 

 

● mednarodni dan knjig za otroke – razstava v šolski knjižnici (april–maj) Življenjske obletnice znanih Slovencev 

(M. Šibila) 

● zaključna prireditev projekta “Mladi za napredek Maribora 2018” ob 10. uri v Narodnem domu (I. Kocmut Žužek, 

M. Colnarič, D. Počkaj Horvat in mentorji raziskovalnih nalog) 

Četrtek, 5. 4. 

 

● nastop učencev s kulturnim programom Duhovniki v NOB ob 10. uri v Muzeju NO (M. Kuraj, T. Stamenkovič,  

L. Štrucl, M. Šibila) 
● starševski večer na temo Telesna dejavnost otrok – izziv za šolo in starše ob 17. uri v T1 za matično in podružnično 

šolo (Gregor Starc – Fakulteta za šport) in izobraževanje za strokovne delavce; sledijo pogovorne in govorilne 

ure 
● roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov ob 18. uri v uč. I/2 (K. Kresnik, razredniki) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 3. razredov ob 18. uri v uč. I/4 (E. Mohorko, razredniki) 

● roditeljski  sestanek za starše učencev 5. razredov ob 18. uri v uč. II/3 (M. Robič Ritonja, razredniki) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 7. razredov ob 18. uri v učilnici P8 (A. Vračko, razredniki) 

Petek, 6. 4. ● razredna ura – Slovenska kulturna dediščina – bralno-spodbujevalna oddaja ob mednarodnem dnevu knjig za otroke 

– ob 8.50 (I. Gradišnik) 

Sobota, 7. 4. ● delovno soboto nadomestili s športnim dnem 30. 9. 2017 

● sodelovanje v nacionalnem UNESCO projektu “Kapljice življenja – zrak” (I. Gradišnik)  

Ponedeljek, 9. 4. ● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 5. in 6. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. razredov) 

● sodelovanje na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v Dvorani Union – JSKD OE Maribor  (V. Trampuš) 

sodelovanje na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin ob 10. uri na  komornem odru v SNG Maribor (M. 

Zaner, B. Trinko) 

Torek, 10. 4. 

 

● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4., 5. in 6. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. razredov) 

● Kulturni dnevnik za učence 3. d razreda – Obisk kulturnih ustanov med 10.00 in 12.00 (S. Debeljak) 

● sodelovanje učencev podružnične šole na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin (predstava Ohranimo 

gozd) ob 9.40 v SNG Maribor (B. Györköš) 

● sodelovanje učencev podružnične šole s kulturnim programom na Občnem zboru Rdečega križa Razvanje ob 17. uri 

v Domu krajanov Razvanje (B. Györköš, učitelji podružnične šole) 

Sreda, 11. 4. ● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. razredov) 

● delavnica za radovedne in nadarjene učence od 4. do 6. razreda Kako si lahko uredim mapo svojih aktivnosti od 

13.40 do 15.00 v učilnici P6, (I. Kocmut Žužek, V. Živkovič) 

Četrtek, 12. 4. 

 

● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4., 5. in 6. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, učenci 9. razredov) 

● Kulturni dnevnik za učenec 4. d, 5. d razreda ob 10. uri – obisk Univerzitetne  knjižnice Maribor (B. Györköš) 

● sodelovanje v 6. nacionalnem UNESCO projektu “Menjaj branje in sanje” (I. Gradišnik) 

Petek, 13. 4. ● 4. športni dan za učence od 1. do 9. razreda Troboj – testiranje za ŠVK (D. Gradišnik, učitelji športa, razredniki) 

● srečanje aktiva ravnateljev mariborskih OŠ ob 11. uri v uč. K2 

Sobota 14. 4.  ● sodelovanje na Mednarodnem osnovnošolskem debatnem turnirju v OŠ Lava v Celju  (M. Bunford Selinšek, učenci 

9. a, b, c razreda) 

Ponedeljek, 16. 4. ● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

A. Vračko, 11 devetošolcev)  

Torek, 17. 4. 

 

● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

● A. Vračko, 11 devetošolcev) 
● 3. naravoslovni dan za učence 1. razredov – Zemlja, naš planet, Trije ribniki (M. Zaner, razredničarke)  

● 3. naravoslovni dan za učence 2. razredov – Zemlja, naš planet, Zabava z odpadki (K. Kresnik, razredničarke) 

● 3. naravoslovni dan za učence 3. razredov – Zemlja, naš planet, Življenjski prostor – potok (E. Mohorko, 

razredničarke) 
● 3. naravoslovni dan za učence 4. razredov – Zemlja, naš planet, Izdelava splava (T. Vodušek, razredničarke) 

● 3. naravoslovni dan za učence 5. razredov – Zemlja, naš planet, Okolju prijazne vsebine: kolesarstvo (B. Györköš, 

M. Robič Ritonja, razredničarke) 

● 2. naravoslovni dan za učence 6. razredov – Zemlja naš planet, Spoznajmo arhivsko gradivo, delavnice UNESCO 

(M. Colnarič, M. Holler in razredniki) 
● 2. naravoslovni dan za učence 7. razredov – Zemlja, naš planet, Unesco, Voda in čistilna naprava (M. Sevčnikar 

Krasnik, M. Holler in razredniki) 

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

in odpadkov (M. Holler, A. Juder, razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 9. razredov – Unesco, Z razvijanjem ekološke zavesti do temeljnih znanj o 

stavbarstvu (M. Bunford Selinšek, A. Juder, razredniki) 

● delavnica za bodoče prvošolce – podružnična šola (S. Debeljak, V. Živkovič) 

Sreda, 18. 4. 

 

● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

A. Vračko, 11 devetošolcev)  

Četrtek, 19. 4. 

 
● 7. pedagoška konferenca ob 15.30 v zbornici 2 

● delavnica za bodoče prvošolce in predavanje za starše na temo Spodbujanje govorno-jezikovnega področja – mag. 

Mateja Šilc ob 17.30 v učilnici P1, P2, P3 (tim učiteljev bodočih 1. razredov, V. Živkovič) 

● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

A. Vračko, 11 devetošolcev) 

Petek, 20. 4. 

 

● razredna ura 

● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

A. Vračko, 11 devetošolcev)  

Sobota  21. 4.  organizacija državnega tekmovanja v znanju iz matematike (K. Reich)  



● Erasmus +K2 Aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja – Nemčija – Großkorbetha (M. Bunford Selinšek,  

A. Vračko, 11 devetošolcev) 

Ponedeljek, 23. 4.  

 

● svetovni dan knjige – ogled razstave v šolski knjižnici (M. Šibila) 

● zaključek mednarodnega projekta Naša mala knjižnica (I. Gradišnik) 

Torek, 24. 4. ●  

Sreda, 25. 4. ● srečanje Prešernovih gledaliških in lutkovnih skupin v Črenšovcih (M. Zaner,  B. Trinko, B. Györköš, R. Lesar 

Puklavec) 

Četrtek, 26. 4. ● spominska oddaja ob dnevu upora proti okupatorju in ob prazniku dela – 1. maju (M. Colnarič) 

● Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c razreda – Obisk kulturnih ustanov med 10.00 in 12.00 (E. Mohorko, 

razredničarke) 

Petek, 27. 4. ● praznik – dan upora proti okupatorju 

Ponedeljek, 30. 4. ● PRVOMAJSKE POČITNICE ZA UČENCE 

 


