
OPOMNIK – FEBRUAR 2019 
 

Petek, 1. 2. ● razredna ura  

● zaključek plavalnega tečaja za učence 1. razredov (K. Kresnik, razredničarke) 

Ponedeljek, 4. 2. ● delitev obvestil o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja (razredniki) 

Torek, 5. 2. ● vpis v 1. razred za šolsko leto 2019/2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

šola (V. Živkovič) 

Sreda, 6. 2. ● vpis v 1. razred za šolsko leto 2019/2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

šola in podružnična šola (V. Živkovič) 

● lutkovni abonma za učence 1. VIO – ogled predstave Netopir Kazimir ob 10.30 v LG 

Maribor (K. Kaloh, M. Zaner) 

● generalka za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v uč. K2 ob 13. uri  

(L. Štrucl, M. Kuraj, M. Holler, V. Trampuš, M. Zaner, ozvočenje A. Juder v T1) 

Četrtek, 7. 2. ● vpis v 1. razred za šolsko leto 2019/2020 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

šola (V. Živkovič) 

● proslava ob slovenskem kulturnem prazniku za učence od 5. do 9. razreda ob 9.15 v T1 

(L. Štrucl, M. Kuraj, M. Holler, V. Trampuš, M. Zaner, ozvočenje Andrej Juder) 

● proslava ob slovenskem kulturnem prazniku za učence od 1. do 4. razreda ob 10.30 v T1 

(L. Štrucl, M. Kuraj, M. Holler, V. Trampuš, M. Zaner, ozvočenje Andrej Juder) 

● delavnica Preverjanje znanja z aplikacijo Plickers in Kahoot ob 15.30 za člane tima NA-

MA POTI (D. Pihler) 

● popoldanska pogovorna in govorilna ura za starše učencev od 1. do 9. razreda od 16.30 

do 18.00 – matična šola (razredniki)  

● popoldanska pogovorna in govorilna ura za starše učencev 1. d, 3. e, 4. d, 5. d od 16.30 

do 18.00 – podružnična šola (razredniki)  

● roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 17. uri – matična šola (K. Kresnik, 

razredničarke) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov ob 17. uri – matična in podružnična 

šola (S. Antolić, razredničarke) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov ob 17. uri v uč. P6 – Informacije o vpisu 

v srednje šole (I. Kocmut Žužek, razredniki 9. razredov) 

Petek, 8. 2. ● slovenski kulturni praznik – Prešernov dan 

Ponedeljek, 11. 2. ● rok za oddajo raziskovalnih nalog v okviru projekta “Mladi za napredek Maribora 2019” 

(D. Počkaj Horvat in mentorji raziskovalnih nalog) 

Torek, 12. 2. ● športni dan za učence 1. in 2. razredov – v primeru, da ne bo snega, bo športni dan 

prestavljen (V. Trampuš, razredničarke)   

● športni dan za učence od 5. do 9. razreda – drsanje, plavanje, smučanje, pohod (D. Šibila, 

učitelji športa, razredniki, sorazredniki) 

● učenci 4. razredov imajo ta dan pouk po urniku 

Sreda, 13. 2. ● športni dan za učence 3. razredov – v primeru, da ne bo snega, bo športni dan prestavljen 

(V. Trampuš, razredničarke)   

Četrtek, 14. 2. ● 6. pedagoška konferenca ob 16. uri – Disleksija v OŠ (mag. Alenka Zupančič Danko, 

Svetovalni center za otroke), ROKA V ROKI – delavnica za strokovne delavce (I. 

Kocmut Žužek) 

● Mednarodno srečanje otroških gledaliških skupin v OŠ Leona Štuklja Maribor – ob 13.15 

nastop šolske gledališke skupine s predstavo Artur  (M. Zaner, B. Trinko) 

Petek, 15. 2. ● ROKA V ROKI – razgovori z učitelji 8. c, ki so bili vključeni v izobraževanje, z učenci 8. 

c, z ravnateljico in šolsko svetovalno službo med 7.30 in 9.55 v uč. I/7 (Pedagoški inštitut 

Ljubljana I. Kocmut Žužek) 
● razredna ura 

● INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah za učence 9. razredov 

Sobota, 16. 2. ● INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah za učence 9. razredov 

Ponedeljek, 18. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Torek, 19. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Sreda, 20. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Četrtek, 21. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Petek, 22. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Ponedeljek, 25. 2. ● pričetek šole v naravi za učence 4. a in 4. c razreda (25. 2. –1. 3.) v CŠOD PLANINKA, 



   Slivniško Pohorje (T. Vodušek, Tj. Vodušek, G. Hartman) 

Torek, 26. 2. ● Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c in d razreda – obisk kulturnih ustanov (E. Mohorko, 

razredničarke) 
● Nastop učencev ID Komorna skupina na letni skupščini Društva vojnih invalidov in 

veteranov Maribor, ob 11.30, v gostišču Taborka (M. Kuraj) 

Sreda, 27. 2. ● kulturni dan za učence 1. razredov – Mamici za praznik (K. Kresnik, razredničarke) 

● kulturni dan za učence 2. razredov – Mama je ena sama (S. Antolić, razredničarke)  

● kulturni dan za učence 3. razredov – Od peresa do miške – Muzej NO Maribor (E. 

Mohorko, razredničarke) 

● tehniški dan za učence 4. a in 4. c razreda (šola v naravi) – Miselne igre (T. Vodušek, 

Tj. Vodušek, G. Hartman) 

● tehniški dan za učence 6. razredov – Spoznajmo arhivsko gradivo – Pokrajinski arhiv, 

Umetnostna galerija Maribor (N. Želježič, razredničarke) 

● kulturni  dan za učence 7., 8. in 9. razredov – ogled gledališke predstave Skrivnostni 

primer ali kdo je umoril psa  SNG Maribor (M. Pelicon, razredniki) 

● učenci 4. B, 4. D in vseh 5. razredov imajo ta dan pouk po urniku 

Četrtek, 28. 2. ● športni dan za učence 4. a in 4. c razreda (šola v naravi) – Smučanje (T. Vodušek,  

   Tj. Vodušek, G. Hartman) 
 


