
 

OPOMNIK – SEPTEMBER 2017   
 

PETEK, 1. 9.  ZAČETEK POUKA    

 TEHNIŠKI DAN (8.20 – 12.00) – SPET V ŠOLO (razredniki in sorazredniki) 

 matična šola – ob 8.20 za učence od 2. do 9. razreda v atriju šole (v primeru dežja sprejmejo 

razredniki učence od 2. do 5. razreda v avli šole – desna stran, učence od 6. do 9. razreda v 

avli šole – leva stran)  

 podružnična šola – ob 9. uri za učence od 1. do 5. razreda  

 matična šola – ob 11. uri za učence 1. razreda v atriju šole 
PONEDELJEK, 4. 9.   
TOREK, 5. 9.   

SREDA, 6. 9.   
ČETRTEK, 7. 9.  roditeljski sestanek za starše učencev matične šole po razrednih aktivih ob 17. uri  

 roditeljski sestanek za starše učencev podružnične šole ob 18. uri  

 predavanje za starše učencev 1. razredov – Varnost otrok na šolski poti ob 17. uri v 

jedilnici šole in ob 18. uri v podružnični šoli 

PETEK, 8. 9.  razredna ura 

PONEDELJEK, 11. 9.   
TOREK, 12. 9.   

SREDA, 13. 9.   
ČETRTEK, 14. 9.  izobraževanje za učitelje “Naučimo se sprostiti” ob 15.30 – za učitelje od 1. do 4. razreda 

v zbornici 1, za učitelje od 5. do 9. razreda v zbornici 2 (B. Arko, I. Kocmut Žužek) 

PETEK, 15. 9.  razredna ura 

SOBOTA, 16. 9.  športni dan za vse učence šole – Športna jesen – ZDRAVO ZA ZABAVO! (tim za 

organizacijo, učitelji športa, razredniki) 

PONEDELJEK, 18. 9.   
TOREK, 19. 9.   
SREDA, 20. 9.   
ČETRTEK, 21. 9.   

PETEK, 22. 9.   2. pedagoška konferenca ob 7.15  v zbornici 2 

 razredna ura 

 odprtje razstave Voda – od mita do arhitekture v okviru Dnevov evropske kulturne 

dediščine 2017 (DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD), ki bodo potekali od 23. do 30. 

septembra 2017 – v avli šole leva stran (R. Lokar Rutar) 

 tabor za nadarjene učence 5. in 6. razredov (22. 9.–23. 9. 2017) v CŠOD GORENJE, 

Zreško Pohorje (A. Fajfar, T. Vodušek) 

PONEDELJEK, 25. 9.   

TOREK, 26. 9.  sestanek Sveta staršev OŠ Franceta Prešerna ob 18. uri v zbornici 2 

SREDA, 27. 9.  sodelovanje učencev podružnične šole na prireditvi ob 70-letnici Rdečega križa v Razvanju 

ob 17.00 v Domu krajanov v Razvanju (M. Irgolič) 

ČETRTEK, 28. 9.  sestanek Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna ob 18. uri v zbornici 2        

PETEK, 29. 9.   

 


