
 
 
 

   
 

Opomnik za mesec maj 

Datum Dogodki in dejavnosti 
Nedelja, 1. 5. 2022 • Praznik dela – državni praznik 

Ponedeljek, 2. 5. 2022 • Praznik dela – državni praznik 

Torek, 3. 5. 2022 • Kulturni dnevnik za učence 3. razreda ob 10. uri (3. A, B – Pionirska knjižnica; 3. C – 
Umetnostna galerija Maribor) (razredničarke) 

Sreda, 4. 5. 2022 • NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred  

• Športni dan za učence 5. razredov - TROBOJ (M. Robič Ritonja, razredniki) 

Četrtek, 5. 5. 2022 • Pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 7. do 9. razreda 

• Šolsko tekmovanje LOGIČNA POŠAST od 1. do 9. razreda (M. Krištofič in A. Tacer Banaj) 

Petek, 6. 5. 2022 • NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

• Razredno fotografiranje - podružnica Razvanje  

Sobota, 7. 5. 2022 • Državno tekmovanje iz znanja kemije - Ljubljana, FKKT (S. Zamuda) 

Nedelja, 8. 5 2022 •  

Ponedeljek, 9. 5. 2022 • Lutkovna predstava Drobtine iz mišje doline v LGM za učence 1. VIO  ob 9.00 in 10.30 
(M. Zaner, razredniki) 

• Razredno fotografiranje (6. - 8. razred) 

Torek, 10. 5. 2022 • NPZ iz tujega jezika za 6. in 9. razred 

• Kulturni dnevnik za učence 2. razredov ob 10. uri (2. a, b - Pionirska knjižnica; 2.c, d - 
Umetnostna galerija Maribor) (A. Gorjup in razredničarke) 

• NEON delavnice za 4. d in 5. d - 5. in 6. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek)  

• Rezultati 1. kroga državnega srečanja mladih raziskovalcev (bronasta priznanja) (D. 
Počkaj H.) 

Sreda, 11. 5. 2022 • NEON delavnice za 4. d in 5. d - 4. in 5. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek) 

• Celostno izobraževanje o naravoslovni pismenosti (prestavljeno iz 16.2.) v okviru NA-
MA POTI  ob 14.00  preko Zooma - vabilo s povezavo bo v kanalu za strokovne delavce 
(Si. Hartman) 

• Izvajanje vzgoje za zdravje (ZD Maribor) - podružnica Razvanje 

• Razredno fotografiranje (1. - 5. razred) 

Četrtek, 12. 5. 2022 • Pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 1. do 6. razreda matične in 
podružnične šole  

• Roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 16.30 (matične učilnice, 
razredničarke) 

• Roditeljski sestanek za starše učencev 3. razredov ob 17.00 v jedilnici šole 
(razredničarke, B. Ribič Hederih) 

• Roditeljski sestanek za starše 8. razredov ob 17.00 (razredničarke, M. Mitrović) 

• Izvajanje vzgoje za zdravje (ZD A. Drolca Maribor) - MŠ 

• Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17.00 (matične učilnice, 
razredničarke, sorazredničarke) 

Petek, 13. 5. 2022 • Ob dnevu Evrope – radijska ura (M. Pirman) 

• Izvajanje vzgoje za zdravje (ZD A. Drolca Maribor) - MŠ 

Sobota, 14. 5. 2022 • FIZIKA - državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje - UM, Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko (A. Juder) 



 
 
 

   
 

Datum Dogodki in dejavnosti 
Nedelja, 15. 5. 2022 • Prihod Erasmus partnerjev iz Srbije in Turčije (M. Bunford Selinšek) 

Ponedeljek, 16. 5. 2022 • Pričetek šole v naravi za učence 5. razredov - Mladinski dom Morska zvezda, Debeli rtič 
(B. Györköš, razredničarke) 

• Naravoslovni dan za učence 5. razredov - ŠVN - Postojnska jama - zaključna ekskurzija  
(B. Györköš, razredničarke) 

• Meddržavni obisk ERASMUS partnerjev v Mariboru (Srbija in Turčija v živo ter Grčija 
online) projekta CRIMSON through Debate to become global Citizens (M. Bunford 
Selinšek in Erasmus tim učencev ter učiteljic) 

• Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti (za vse raziskovalce, ki se bodo 
uvrstili v 2. krog državnega srečanja) (D. Počkaj H.) 

Torek, 17. 5. 2022 • Športni dan za učence 5. razredov - ŠVN - Izlet z ladjico v Koper (B. Györköš, 
razredničarke) 

• Športni dan za učence 1. - 4. razred in 6. - 9. razred – TROBOJ (D. Gradišnik, razredniki) 

• Meddržavni obisk ERASMUS partnerjev v Mariboru (Srbija in Turčija v živo ter Grčija 
online) projekta CRIMSON through Debate to become global Citizens (M. Bunford 
Selinšek in Erasmus tim učencev ter učiteljic) 

Sreda, 18. 5. 2022 • Izobraževanje - varstvo pri delu ob 15.00 (celoten kolektiv) 

• Meddržavni obisk ERASMUS partnerjev v Mariboru (Srbija in Turčija v živo ter Grčija 
online) projekta CRIMSON through Debate to become global Citizens (Marjetka BS in 
Erasmus tim učencev ter učiteljic) 

Četrtek, 19. 5. 2022 • Kulturni dnevnik za učence 4. d razreda ob 10. uri - Spoznavanje kulturne ustanove GT 
22 (V. Trampuš) 

• Meddržavni obisk ERASMUS partnerjev v Mariboru (Srbija in Turčija v živo ter Grčija 
online) projekta CRIMSON through Debate to become global Citizens (M. Bunford 
Selinšek in Erasmus tim učencev ter učiteljic) 

• Delovni sestanki po triadah (predvidoma ob 15.00) 

Petek, 20. 5. 2022 • Zaključek šole v naravi za učence 5. razredov - Mladinski dom Morska zvezda, Debeli 
rtič (B. Györköš, razredničarke) 

• Noč branja za učence od 6. do 9. razreda, ki so opravili BZ (B. Arko, I. Gradišnik) 

• Odhod Erasmus partnerjev iz Srbije in Turčije 

Sobota, 21. 5. 2022 • Državno tekmovanje LOGIČNA POŠAST od 1. do 9. razreda (M. Krištofič in A. Tacer 
Banaj) 

• Zaključek noči branja (do 9.00) (B. Arko, spremljevalni učitelji ) 

Nedelja, 22. 5. 2022 •  

Ponedeljek, 23. 5. 2022 • Pričetek plavalnega tečaja za učence 3. razredov (23. 5. 2022 - 3. 6. 2022) 
(razredničarke) 

• Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred (TJA) 

• Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 5. razred (TJA) 

• Pričetek šole v naravi za učence 6. a in b razreda - Vila Šumica - Kranjska Gora 
(razredniki, Si. Hartman) 

Torek, 24. 5. 2022 • Šola v naravi za učence 6. a in b razreda 

• Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 1. razred (SLJ) 



 
 
 

   
 

Datum Dogodki in dejavnosti 
Sreda, 25. 5. 2022 • Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred (SLJ) 

• Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 5. razred (SLJ) 

• Šola v naravi za učence 6. a in b razreda 

• Pričetek šole v naravi za učence 6. c in d razreda – Vila Šumica - Kranjska Gora 
(razredniki, S. Kuhar) 

Četrtek, 26. 5. 2022 • Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 1. razred (MAT) 

• Šola v naravi za učence 6. c in d razreda 

• Pedagoška konferenca (predvidoma ob 16.00) 

Petek, 27. 5. 2022 • Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 4. razred (MAT) 

• Razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 5. razred (MAT) 

• Šola v naravi za učence 6. c in d razreda 

Sobota, 28. 5. 2022 •  

Nedelja, 29. 5. 2022 •  

Ponedeljek, 30. 5. 2022 • Razredni izpit za učenko, ki se izobražuje na domu – 3. d razred (MAT) 

Torek, 31. 5. 2022 • Prihod Erasmus partnerjev projekta Consume iz Francije (M. Bunford Selinšek) 

 

 


