OPOMNIK – APRIL 2019
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● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, 3 učenci 7. razreda)
● Kulturni dnevnik za učence 3. razredov matične šole med 10.00 in 12.00 – Obisk kulturnih ustanov (E. Mohorko,
razredniki)
● generalka pred revijo OFS od 10.30 do 12.00 v Dvorani Union (V. Trampuš)
● sodelovanje na Območni reviji otroških folklornih skupin ob 17. uri v Dvorani Union – JSKD IO Maribor (V. Trampuš)
● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, 3 učenci 7. razreda)
● mednarodni dan knjig za otroke – radijska oddaja ob 8.20 (I. Gradišnik)
● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, 3 učenci 7. razreda)
● zaključna prireditev projekta “Mladi za napredek Maribora 2019” in razglasitev rezultatov ob 10. uri v Narodnem domu
Maribor (D. Počkaj Horvat, mentorji raziskovalnih nalog – M. Jalen, A. Juder, M. Bunford Selinšek, M. Colnarič)
● Kulturni dnevnik za učence 3. e, 4. d, 5. d – Muzej Narodne osvoboditve Maribor (B. Györköš, M. Goljat)
● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, 3 učenci 7. razreda)
● razredna ura
● SIMBIOZA ŠOLA – aktivnosti 4. in 5. uro v učilnici I/5 (B. Strnad, I. Kocmut Žužek, 3 učenci 7. razreda)
●
● sodelovanje OPZ na prireditvi Dan za spremembe 2019 ob 17. uri v Dijaškem domu Maribor (M. Holler)
● predstavitve raziskovalnih nalog s področja naravoslovja ob 17. uri v Centru eksperimentov Maribor (D. Počkaj Horvat,
Milan Jalen, Andrej Juder in učenci avtorji)
● lutkovni abonma za učence 1. VIO – ogled predstave Sneguljčica ob 9.00 v LG Maribor (K. Kaloh, M. Zaner)
● pogovorne in govorilne ure za starše učencev 1., 2. razredov od 16.30 (razredniki)
● roditeljski sestanek in predstavitev NIP za starše učencev 3. razredov ob 17. uri (S. Uranjek, razredniki in nosilci NIP);
govorilne ure
● roditeljski sestanek in predstavitev NIP za starše učencev 4. razredov ob 17. uri (vodja aktiva, razredniki); govorilne
ure
● roditeljski sestanek in predstavitev NIP za starše učencev 5. razredov ob 17.30 (N. Drakšič, razredniki); govorilne ure
● roditeljski sestanek in predstavitev OIP za starše učencev 6. razredov ob 17. uri (N. Želježič, M. Borko in razredniki);
govorilne ure
● roditeljski sestanek za starše učencev 7. razredov ob 17. uri (vodja aktiva, razredniki); govorilne ure
● roditeljski sestanek za starše učencev 8. razredov ob 17. uri v uč. K/2 – Karierna orientacija – informacije o
srednješolskem izobraževanju (I. Kocmut Žužek, razredniki)
● pogovorne in govorilne ure za starše učencev 9. razredov od 16.30 (razredniki)
● razredna ura
● sodelovanje na Mednarodnem debatnem turnirju – Središče/ Miklavž/ Lendava (M. Bunford Selinšek in učenci 7. a, b in
8. a razreda)
● pričetek šole v naravi za učence 3. b in 3. d razreda – CŠOD Škorpijon (E. Mohorko, V. Lepener)
●
● 3. športni dan za učence 3. razredov – izvedba v ŠVN (razredničarke)
● pričetek šole v naravi za učence 3. a, 3. c in 3. e razreda – CŠOD Škorpijon (V. Trampuš, V. Dužič, A. Fajfar)
● zaključek šole v naravi za učence 3. b in 3. d razreda – CŠOD Škorpijon (E. Mohorko, V. Lepener)
● 3. športni dan za učence od 1. do 9. razreda –Troboj – testiranje za ŠVK (D. Šibila, učitelji športa, razredniki)
● 8. 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 učiteljic in vzgojiteljic bodočih 1. razredov, V. Živkovič)
● razredna ura
● zaključek šole v naravi za učence 3. a, 3. c in 3. e razreda – CŠOD Škorpijon (V. Trampuš, V. Dužič, A. Fajfar)
● praznik – velikonočni ponedeljek
● sodelovanje na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin v SNG Maribor (M. Zaner, B. Trinko, B. Györköš)
● 3. naravoslovni dan za učence 1. razredov – Zemlja, naš planet – Trije ribniki (K. Kresnik, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 2. razredov – Zemlja, naš planet – Piramida (S. Antolić, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 3. razredov – Zemlja naš planet – Življenjski prostori – potok (E. Mohorko, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 4. razredov – Zemlja, naš planet – Izdelava splava (T. Vodušek, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 5. razredov – Zemlja, naš planet – Kolesarstvo (N. Drakšič, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 6. razredov – Zemlja, naš planet – Sončni raj (N. Želježič, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 7. razredov – Zemlja naš planet – Unesco ASP, EKO (M. Colnarič, Z. Bertalanič
Berden, M. Holler, I. Gradišnik, razredniki)
● 3. naravoslovni dan za učence 8. razredov – Zemlja, naš planet (B. Arko, razredniki, zunanji sodelavci – Društvo
Humanitas, Amnesty International Slovenije)
● 3. naravoslovni dan za učence 9. razredov – Zemlja, naš planet Spoznavaj domačo pokrajino – terensko delo
(M. Sevčnikar Krasnik, M. Jalen, A. Juder, razredniki)
● delovni sestanek NA-MA POTI ob 13.00 v I/6 (S. Hartman)
● delavnica za učence 5. razredov Kako nastane knjiga? od 8.20 do 9.55 v šolski knjižnici (I. Gradišnik)
● delavnice za nadarjene učence od 5. do 9. razreda – Japonska, 2 . del (tim DNU)
● sodelovanje v 7. nacionalnem UNESCO projektu Menjaj branje in sanje (I. Gradišnik)
● sodelovanje na srečanju šolskih gledaliških skupin Prešernovcev v Kranju (M. Zaner, B. Trinko)
● razredna ura – Spominska ura ob dnevu upora proti okupatorju in ob 1. maju (M. Colnarič)
● praznik – dan upora proti okupatorju
● PRVOMAJSKE POČITNICE ZA UČENCE
● PRVOMAJSKE POČITNICE ZA UČENCE

Sreda, 1. 5. – praznik
Četrtek, 2. 5. – praznik
Petek, 3. 5. – pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 11. 5.)

