
OPOMNIK – MAJ 2017 
 

Ponedeljek, 1. 5.  praznik  

Torek, 2. 5.  praznik 

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

Četrtek, 4. 5.  NPZ iz SLJ ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDOV (učence obvestijo o poteku dneva dejavnosti razredniki) 

 sestanek za pripravo valete devetošolcev ob 16. uri v uč. I/6 (ga. ravnateljica, M. Holler, predstavniki staršev, 

Plesna šola Samba, razredničarke) 

 redne mesečne pogovorne in govorilne ure ter roditeljski sestanki po dogovoru od 16.30 (matična šola) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredničarke in 

vzgojiteljice) 

 skupni roditeljski sestanek za starše učencev 3., 4., 5. razredov ob 17. uri v T1 – predstavitev neobveznih 

izbirnih predmetov (S.  Uranjek in učitelji, ki poučujejo neobvezne izbirne predmete) 

 predstavitev šole v naravi za starše učencev 3. d razreda ob 17.45 v uč. I/5 na matični šoli (M. Irgolič, 

predstavnik CŠOD) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 6. razredov ob 16.30 v uč. P7 – obvezni in neobvezni izbirni predmeti 

(M. Borko, I. Kocmut Žužek, razredničarke) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 7. razredov ob 17. uri v uč. P6 (razredniki)  

 roditeljski sestanek za starše učencev 8. razredov ob 17. uri v uč. K2 – informacije o srednješolskem 

izobraževanju (I. Kocmut Žužek, razredniki) 

 roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v matičnih učilnicah (razredniki) 

 sestanek Sveta zavoda ob 18. uri v zbornici 2  

Petek, 5. 5.  razredna ura – ob dnevu Evrope (M. Pirman) 

 sestanek tima za dogodek ob 80-letnici šole ob 7.30 v uč. I/6 (za protokol, za donatorstvo, za vabila, za stike z 

javnostjo) 

Sobota, 6. 5.  skupna vaja za prireditev ob 80-letnici šole od 8.45 do 12.00 v T2  (B. Arko) 

Ponedeljek, 8. 5.  NPZ iz MAT ZA UČENCE 6. in 9. RAZREDOV (učence obvestijo o poteku pouka razredniki) 

 pričetek plavalnega tečaja za učence 1. razredov (8. 5.–19. 5. 2017) 1. skupina od 12.00 do13.00, 2. skupina od 

13.00 do14.00 (K. Kaloh, M. Zaner) 

Torek, 9. 5.  športni dan za učence od 1. do 9. razreda – TROBOJ (D. Gradišnik, učitelji športa, razredniki) 

Sreda, 10. 5.  NPZ iz TJA ZA UČENCE 6. RAZREDOV in iz BIO ZA UČENCE 9. RAZREDOV (učence obvestijo o 

poteku pouka razredniki)  

Četrtek, 11. 5.   

Petek, 12. 5.  razredna ura – predstavitev obveznih (brošura) in neobveznih izbirnih predmetov učencem 6. razredov ( M. 

Borko, I. Kocmut Žužek) 

 razredna ura – predstavitev neobveznih izbirnih predmetov v 3., 4., 5. razredih ter neobveznega tujega 

jezika v  6., 7. in 8. razredih – (razredniki in nosilci izbirnih predmetov) 

 učenci 6., 7. in 8. razredov prejmejo prijavnice za obvezne izbirne predmete (razredniki, I. Kocmut Žužek) 

 odprtje 28. razstave črno-belih fotografij “Drevesa” (fotografija Jože Vrč, pesmi Nevenka Klemenc) ob 11.10 

v avli šole (R. Lokar Rutar) 

Sobota, 13. 5.  skupna vaja za prireditev ob 80-letnici šole od 8.45 do 12.00 v T2  (B. Arko) 

Ponedeljek, 15. 5.  pričetek šole v naravi za učence 5. razredov (Mladinski dom Rakovica, Debeli rtič) (B. Györköš, 

razredničarke) 

 Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti (D. Počkaj Horvat in mentorji raziskovalnih nalog) 

 skupne vaje za prireditev ob 80-letnici šole od 9. 10 do 12.40 v T2 (B. Arko) 

Torek, 16. 5.  kulturni dan za učence 5. razredov (šola v naravi – zaključna ekskurzija) – IZLET Z LADJICO (B. Györköš, 

razredničarke) 

 ogled in obisk Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Tabor ter predstavitve glasbenikov 

za učence 1. VIO (K. Kaloh, razredničarke) 

Sreda, 17. 5.  tehniški 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) 

 uprizoritev gledališke predstave Mulci proti doktorju Zlobi (gledališka skupina OŠ Franceta Prešerna 

Maribor, mentorica Darja Dobaja Humar) za kolektiv ob 15. uri v K1    

 9. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2  

Četrtek, 18. 5.  sodelovanje učencev 4. razredov na 12. Otroški varnostni olimpijadi ob 8. uri na OŠ Ludvika Pliberška (T. 

Vodušek) 

 ogled lutkovne predstave Žogica Marogica ob 9. uri za učence 1. VIO v Lutkovnem gledališču Maribor (K. 

Kaloh, M. Zaner, razredničarke) 

Petek, 19. 5.  7.30 tekmovanje iz recitiranja (T Stamenkovič, L. Štrucl, A. Klemenčič …) 

 razredna ura  

 tehniški dan za učence 5. razredov (šola v naravi) – OGLED LUKE KOPER (B. Györköš, razredničarke) 

Sobota, 20. 5.   skupna vaja za prireditev ob 80-letnici šole od 8.45 do 12.00 v T2  (B. Arko) 

Ponedeljek, 22. 5.  pisno poročilo razrednih in strokovnih aktivov o uporabi delovnih zvezkov v šol. letu 2016/17 (vodje aktivov 

oddajo poročila ge. ravnateljici)  

 pričetek plavalnega tečaja za učence 1. razredov (22. 5.–2. 6. 2017) 3. skupina od 12.00 do 13.00 (K. Kaloh, 

M. Zaner) 

 odprtje razstave izdelkov, ki so prispela na literarno likovni natečaj Voda – od mita do arhitekture v avli šole 

desna stran in v šolski jedilnici (R. Lokar Rutar) 

 skupne vaje za prireditev ob 80-letnici šole od 9. 10 do 12.40 v T2 (B. Arko) 



Torek, 23. 5.  zaključek Kulturnega dnevnika za učence 3. d (M. Irgolič) in učence 3. a., b., c. razreda (E. Mohorko) v času 

med 23. 5. in 25. 5. 2017 

Sreda, 24. 5.   

Četrtek, 25. 5.  kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda – OB 80-LETNICI ŠOLE 

 testiranje šolskih novincev ob 8.30 v podružnični šoli, od 10. do 13. ure v matični šoli v uč. P1 (V. Živkovič) 

 zaključek Kulturnega dnevnika za učence 5. e (B. Györköš) 

 generalka za prireditev ob 80-letnici šole od 9.00 do 12.00 v Dvorani Tabor (B. Arko) 
Petek, 26. 5.  razredna ura 

Sobota, 27.5.  orientacijski pohod za nadarjene učence 4. in 5. razredov v sodelovanju z učenci 9. razredov – Poštela (A. 

Fajfar, M. Colnarič, B. Ribič Hederih) 

Ponedeljek, 29. 5.   sestanek Sveta staršev ob 18. uri v zbornici 2 

Torek, 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 komisije za šolske novince (V. Živkovič)  

 Žogarija – sodelovanje učencev 5. a razreda na predstavitvi projekta na stojnici Odgovorno s hrano in 

udejstvovanje v igrah – organizator MEDIA ŠPORT, skupaj z MŠŠ, NZS in Zavodom za šport RS Planica (A. 

Fajfar) 

Sreda, 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) 

 
 

 

 
 


