
OPOMNIK – MAJ 2018 
 

Torek, 1. 5. ● praznik  

Sreda, 2. 5. ● praznik 

Četrtek, 3. 5. ● objava po šolskem radiu o poteku pouka v času NPZ (ravnateljica) 

Petek, 4. 5. ● NPZ iz SLJ ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDOV (učence obvestijo o poteku pouka razredniki) 
● obisk Pionirske knjižnice v okviru projekta Rastem s knjigo za učence 7. b razreda – medpredmetna povezava 

KIZ in LUM 4. in 5. ura (M. Šibila, R. Lokar Rutar) 
Ponedeljek, 7. 5. ● NPZ iz MAT ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDOV (učence obvestijo o poteku pouka razredniki) 
Torek, 8. 5. ● sestanek aktiva 3. VIO in 6. razredov ob 14. uri v uč. I/8 (J. Senekovič, razredniki, šolska svetovalna služba) 
Sreda, 9. 5. ● NPZ iz TJA ZA UČENCE 6. RAZREDOV in iz KEM ZA UČENCE 9. RAZREDOV (učence obvestijo o 

poteku pouka razredniki)  
Četrtek, 10. 5. 

 

 

 

 

 

● redne mesečne pogovorne in govorilne ure za starše učencev 1., 2., 4. razredov od 16.30 (podružnična šola)  

● 3. roditeljski sestanek za starše učencev 5. d razreda (podružnična šola) ob 17. uri v (B. Györköš) 

● redne mesečne pogovorne in govorilne ure ter roditeljski sestanki po dogovoru od 16.30 (matična šola) 
● 3. roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredničarke, 

vzgojiteljice) 
● 4. roditeljski sestanek za starše učencev 3. razredov (matična in podružnična šola) ob 17. uri v uč. I/4 – 

predstavitev neobveznih izbirnih predmetov – U. Nedeljko, S. Uranjek, B. Koražija; fakultativnega pouka 

računalništva – B. Strnad in nemščine – Janja Senekovič; predstavitev Koncepta za nadarjene učence (B. Ribič 

Hederih) 
● 3. roditeljski sestanek za starše učencev 4. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredničarke) 

● 3. roditeljski sestanek za starše učencev 5. razredov (matična šola) ob 17.30 v matičnih učilnicah 

(razredničarke) 

● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 6. razredov ob 17. uri v uč. P7 (D. Počkaj Horvat in razredniki) 
● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 7. razredov ob 17.30 v uč. K2 (A. Vračko in razredniki) 
● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 8. razredov ob 17. uri v uč. P6 – Karierna orientacija: informacije o 

srednješolskem izobraževanju (I. Kocmut Žužek, razredniki) 
● 5. roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v uč. II/13 (M. Bunford Selinšek in razredniki) 
●  testiranje šolskih novincev na podružnični in matični šoli med 8. in 12. uro v uč. P1 (V. Živkovič, I. Kocmut 

Žužek) 
●  sestanek PT NA-MA POTI s skrbniki iz ZRSŠ med 13. in 15. uro v uč. K2 (Simona Hartman) 

Petek, 11. 5. ● predavanje učenke 5. b Anike Žnidaršič – Potovanje v Nepal za učence 4., 5. in 6. razredov, ki so prepoznani 

za nadarjene ob 7.30 v učilnici II/6 (T. Vodušek) 
● razredna ura – predstavitev neobveznih (brošura) in obveznih izbirnih predmetov učencem 6. razredov v 

učilnici P/7 (M. Borko, I. Kocmut Žužek) 
● učenci 6., 7. in 8. razredov prejmejo prijavnice za obvezne izbirne predmete (razredniki, I. Kocmut Žužek, B. 

Strnad) 
● razredna ura – ob dnevu Evrope – po šolskem radiu  (M. Pirman) 
● NOČ BRANJA (B. Arko, I. Gradišnik) 

Sobota, 12. 5.  ● NOČ BRANJA (B. Arko, I. Gradišnik) 
Ponedeljek, 14. 5.  Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti (D. Počkaj Horvat, M. Colnarič, M. Sevčnikar 

Krasnik)  
● pričetek šole v naravi za učence 5. razredov (Mladinski dom Rakovica, Debeli rtič (B. Györköš, razredničarke) 
 kulturni dan za učence 5. razredov (šola v naravi – zaključna ekskurzija) – Spoznavajmo Slovenijo – Postojnska 

jama (B. Györköš, razredničarke) 

Torek, 15. 5. ● športni dan za učence 5. razredov (šola v naravi) – Izlet z ladjico v Koper (B. Györköš, razredničarke) 
● ogled lutkovne predstave Polž na potepu na kitovem repu za učence 1. VIO  ob 9. uri v Lutkovnem gledališču 

Maribor (M. Zaner, razredniki) 
Sreda, 16. 5. ● naravoslovni dan za učence 5. razredov (šola v naravi) – Učna pot veveričke Hane; Znamenitosti rastlinskega 

in živalskega sveta na kopnem in v morju (B. Györköš, razredničarke) 
Četrtek, 17. 5. ● sodelovanje učencev 4. razredov na 13. Otroški varnostni olimpijadi ob 8. uri v OŠ Miklavž na Dravskem polju 

(T. Vodušek) 
●  sodelovanje mladinskega pevskega zbora na Območni reviji MPZ ob 17. uri  v Dvorani Union (M. Holler) 
● 5. športni dan za učence 1. razredov – Mini olimpijada (M. Zaner, razredniki) 

● 5. športni dan za učence 2.razredov – Mini olimpijada (K. Kresnik, razredniki) 

● 5. športni dan za učence 3. razredov – Orientacijski pohod – Koblarjev zaliv (E. Mohorko, razredniki) 
● 5. športni dan za učence 6., 8. in 9. razredov – Športne igre (D. Gradišnik, učitelji športa, razredniki) 

Petek, 18. 5. ● razredna ura  
● zaključek šole v naravi za učence 5. razredov (Mladinski dom Rakovica, Debeli rtič) 

Ponedeljek, 21. 5. ● pisno poročilo razrednih in strokovnih aktivov o uporabi delovnih zvezkov v šol. letu 2017/18 (vodje aktivov 

oddajo poročila ge. ravnateljici)  
● pričetek šole v naravi za učence 7. a, 7. b razreda v CŠOD  Ajda, Libeliče,  7. c, 7. d razreda v CŠOD Peca 

Mežica (A. Vračko, razredniki) 
Torek, 22. 5. ● Kulturni dnevnik za učence 3. d razreda – Zaključna prireditev od 10.00 do 12.00 v Narodnem domu Maribor 

(S. Debeljak) 
● naravoslovni dan za učence 7. razredov (šola v naravi) 7. a, b – Izgubljeni v naravi, 7. c, d – Ko na nas preti 

nevarnost  (A. Vračko, razredniki) 
Sreda, 23. 5. 

 

● 3. kulturni dan za učence 1. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) Vulkanija na Goričkem 

(M. Zaner) 
● 3. kulturni dan za učence 2. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) Doživetje Pohorja: 

Mlinarjev dan (K. Kresnik, razredniki) 



● 4. kulturni dan za učence 3. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) Hermanov brlog, Celje 

(E. Mohorko, razredniki)  
● 3. kulturni dan za učence 4. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) Rimska nekropola, Jama 

Pekel, Tal 2000 (T. Vodušek) 
● 3. naravoslovni dan za učence 6. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) – ogled kraških 

znamenitosti (D. Počkaj Horvat, M. Colnarič, razredniki) 
● 3. kulturni dan za učence 8. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) – Po Prešernovih poteh,  

Vrba, Blejski grad ( A. Juder, razredniki) 

● 3. kulturni dan za učence 9. razredov – Spoznavajmo Slovenijo (zaključna ekskurzija) – Na potepu s sošolci – 

Osilnica (M. Bunford Selinšek, razredniki) 
Četrtek, 24. 5. ● Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c razreda – Zaključna prireditev od 10.00 do 12.00 v Narodnem domu 

Maribor (E. Mohorko, razredniki) 
● Kulturni dnevnik za učence 4. d, 5. d razreda – Zaključna prireditev od 10.00 do 12.00 v Narodnem domu 

Maribor (B. Györköš) 

● športni dan za učence 7. razredov (šola v naravi) 7. a, 7. b – Na lovu za pokazatelji onesnaženosti, 7. b, 7. c – 

Ni nam vseeno za naš planet (A. Vračko, razredniki) 
Petek, 25. 5. ● razredna ura 

● kulturni dan za učence 7. razredov (šola v naravi – zaključna ekskurzija) – Po poteh Vorančevih solzic, Kotlje, 

Vorančeva bajta (A. Vračko, razredniki) 
Ponedeljek, 28. 5. ● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred  
Torek, 29. 5. ● NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda 

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred  
● 8. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2 

Sreda, 30. 5. ● NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda 

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
● sestanek Sveta staršev OŠ Franceta prešerna ob 17.30 v zbornici 2 

Četrtek, 31. 5. ● NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda 

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred 
● vpogled v ovrednotene nacionalne preizkuse znanja iz SLJ (L. Štrucl), MAT (K. REICH) in KEM (B. 

POTISK) za starše učencev 9. razredov med 14.00 in 15.00 v zbornici 2 

 
 

 
 

 


