
OPOMNIK – JUNIJ 2018  
 

 

Petek, 1. 6. ● razredna ura 
● sestanek članov komisije za pregled oddanih poročil  za predajo ključa ob 7.30 – razredniki 8. razredov 

pošljejo poročila komisiji do 28. 5. 2018 (D. Gradišnik, V. Živkovič, B. Potisk, L. Štrucl)  
● ekskurzija v Gradec za učence od 3. do 6. razreda, ki obiskujejo fakultativni pouk nemščine in neobvezni 

izbirni predmet nemščina (J. Senekovič) 
● dvodnevna ekskurzija v Salzburg za učence od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo obvezni in neobvezni izbirni 

predmet nemščina (J. Senekovič) 
● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred 

Ponedeljek, 4. 6. ● preverjanje pred razrednimi izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu (SLJ), ob 13. uri – 1. a in 2. c  
(M. Povoden, A. Gorjup) 

● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred 
● obisk študijske skupine Spoznavajmo Slovenijo ob 10.15 (M. Zaner, M. Otič) 

Torek, 5. 6. ● svetovni dan varstva okolja, sajenje cipres – 1. razredi (M. Zaner, razredničarke) 
● NPZ/6: seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
● preverjanje pred razrednimi izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu  (MAT), ob 13. uri – 1. a in 2. c  

(M. Povoden, A. Gorjup) 
● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred 
● sodelovanje OPZ na prireditvi Moj Maribor – moj eko dom (M. Holler) 

Sreda, 6. 6. ● NPZ/6: 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  (SLJ), ob 13. uri – 1. a in 2. c (M. Povoden, A. Gorjup) 

Četrtek, 7. 6. ● redne mesečne pogovorne in govorilne ure od 16.30 (matična šola) 
● 3. roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredničarke) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 6. razredov ob 17. uri v uč. P7 (D. Počkaj Horvat) 

● NPZ/6: seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v 

učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
● vpogled v ovrednotene nacionalne preizkuse znanja iz SLJ (T. Stamenkovič), MAT (B. Bratovščak) in TJA 

(N. Želježič) za starše učencev 6. razredov med 14.00 in 15.00 v zbornici 2 

● razredni izpiti za učence, ki se izobražujejo na domu (MAT), ob 13. uri – 1. a in 2. c (M. Povoden, A. Gorjup) 
Petek, 8. 6. ● razredna ura  

● sodelovanje na prireditvi ob 21. prazniku MČ Magdalena ob 17. uri ( I. Gradišnik) 
● sodelovanje učencev 1., 2., 3. in 4. razredov na 8. tekmovanju v deklamiranju ob 9. uri v DOŠ Dobrovnik 

(S. Antolić) 

Sobota, 9. 6. ● valeta devetošolcev ob 18. uri v Centru Draš (M. Holler, razredniki) 
Nedelja, 10. 6. ● nastop otroške gledališke skupine s predstavo Ohranimo gozd ob 10.30 v Poletnem Art kampu v Mariboru  

      (B. Györköš) 

Ponedeljek, 11. 6. ● srečanje učencev 2. c razreda in njihovih staršev ob zaključku šolskega leta ob 17. uri v Mestnem parku 

(A. Gorjup) 
●  2. ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov 14.30 

Torek, 12. 6. ● srečanje učencev 1. razredov in njihovih staršev ob zaključku šolskega leta ob 17. uri – Trikotna jasa, 

Piramida (razredničarke in vzgojiteljice) 
● sodelovanje na zaključku Tekmovanja za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani za učence 4. a  in 5. d 

razreda ob 10. uri v kinu MARIBOX (B. Trinko, B. Györköš) 
Sreda, 13. 6. ● ekskurzija v Podčetrtek in Olimje za nagrajence Prešernovih iskric 2.–9. razred (K. Kaloh) 
Četrtek, 14. 6. ● nastop gledališke skupine Mačkoni s predstavo Muca Rozalinda za učence in otroke iz vrtca ob 9.15 v 

podružnični šoli Staneta Lenardona Razvanje (M. Zaner, B. Trinko) 
● redne mesečne pogovorne in govorilne ure ob 17. uri – podružnična šola 

● SREČANJE GENERACIJ ob 17.30 v podružnični šoli v Razvanju (učitelji podružnične šole) 

Petek 15. 6. ● tehniški dan za učence 9. razredov – HURA, POČITNICE! (razredniki) 
● predaja ključa osmošolcem ob 9.10 v atriju šole 
● sprejem devetošolcev ob 10.30 v jedilnici šole – do 11.15 (ravnateljica)  
● podelitev spričeval učencem 9. razredov v matičnih učilnicah in zaključek pouka ob 12. uri (razredničarke) 
● razredna ura 
● ogled 3. predstave Ščeper in MBA za učence 1. VIO ob 9. uri v Lutkovnem gledališču Maribor  (M. Zaner, 

K. Kaloh) 
Ponedeljek, 18. 6. ● 2. ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda  ob 15. uri v zbornici 2 

● predmetni in popravni izpiti za učence 9. razredov – 1. rok (med 18. 6. in 2. 7.) 
Torek, 19. 6. ● sodelovanje učencev na Festivalu talentov v Črenšovcih (M. Kuraj) 

Sreda, 20. 6. ● srečanje učencev 2. b razreda in njihovih staršev ob zaključku šolskega leta ob 17. uri – Trikotna jasa, 

Pekrska gorca (K. Kresnik) 
● srečanje učencev 2. d razreda in njihovih staršev ob zaključku šolskega leta ob 17. uri – Gorca – Malečnik 

(V. Lepener) 
Četrtek, 21. 6. ●  
Petek, 22. 6. ● tehniški dan za učence od 1. do 8. razreda – HURA, POČITNICE! (razredniki, sorazredniki) 

● prireditev OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA IN PRAZNIKU DRŽAVNOSTI v atriju ob 9. uri 

(koordinatorici T. Stamenkovič, S. Debeljak)  
● zaključek pouka in podelitev spričeval za učence od 1. do 8. razreda (razredniki) 



Ponedeljek, 25. 6. ● praznik – dan državnosti  
Torek, 26. 6. ● začetek poletnih počitnic za učence 

● predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda – 1. rok (med 26. 6. in 9. 7.) 
Sreda, 27. 6.  predstavitev sodelovanja s Pedagoškim inštitutom – Roka v roki, socialne in čustvene spretnosti – za 

vodstvo šole, svetovalno službo in učitelje bodočega 8. c ob 10.00 v učilnici I/8 (dr. Ana Kozina – 

Pedagoški inštitut) 

Četrtek, 28. 6.  srečanje Prešernovcev v Mariboru (R. Lesar Puklavec in tim za organizacijo) 
 

● predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda – 2. rok (med 20. 8. in 31. 8.) 
 

 


