
OPOMNIK – JUNIJ 2019  
 

Ponedeljek, 3. 6.  NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda   

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 

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

Torek, 4. 6.  NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda  

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 

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

 sestanek članov komisije za pregled oddanih poročil za predajo ključa ob 12.00 v kabinetu kemije – razredniki 

8. razredov oddajo poročila komisiji do srede, 29. 5. 2019 (D. Gradišnik, V. Živkovič, B. Potisk, L. Štrucl)  

Sreda, 5. 6.  NPZ 9. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda    

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 

 CAP delavnice v 5. c – 4. in 5. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek)  

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

 ob svetovnem dnevu okolja – saditev cipres ob šolskem igrišču ob 11. uri – učenci 1. razredov (K. Kresnik, 

razredniki) 

 orientacijska delavnica za nadarjene učence v Razvanju – Razvanje in Poštela ob 15.00 (A. Fajfar, N. Drakšič) 

Četrtek, 6. 6. 

 
 NPZ 6. razred – seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda 

v učenčeve ovrednotene preizkuse (priloga v zbornici) 
  NPZ 6. razred – seznanitev staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve 

ovrednotene preizkuse iz SLJ (T. Stamenkovič), TJA (B. Zajšek), MAT (J. Hrženjak)  med 15.30 in 16.30 v 

zbornici 2 
 NPZ 9. razred – seznanitev staršev z dosežki učencev pri NPZ in uveljavljanje pravice vpogleda v učenčeve 

ovrednotene preizkuse iz MAT (K. Reich),  SLJ (L. Štrucl), TJA (M. Bunford Selinšek) med 15.30 in 16.30 

v zbornici 2 
 razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 6. razred (SLJ) 

 CAP delavnice v 5. c – 4. in 5. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek) 
 pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 1. do 9 razreda – matična in podružnična šola od 16.30  
 3. roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov ob 16.30 ( K. Kresnik, razredniki)  

 3. roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov ob 16.30 (S. Antolić, razredniki) 

 3. roditeljski sestanek za starše učencev 5. razredov ob 16.30 – predavanje – Cepljenje proti HPV (N. Drakšič, 

razredniki) 

 prireditev ob odprtju atrija in 22. prazniku MČ Magdalena ob 18. uri 

Petek, 7. 6.  4. kulturni dan za učence 1. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Vulkanija na Goričkem, Grad na Gradu (K. 

Kresnik, razredniki) 
 4. kulturni dan za učence 2. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Muzej na prostem Rogatec (S. Antolić, 

razredniki) 
 5. športni dan za učence 3. razredov – Športne igre (E. Mohorko, razredniki) 
 3. kulturni dan za učence 4. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Rimska nekropola, Jama Pekel, Tal 2000 (T. 

Vodušek, razredniki) 
 3. naravoslovni dan za učence 5. razredov – Zemlja, naš planet – kolesarstvo (N. Drakšič, razredniki) 

 3. kulturni dan za učence 6. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Cerkniško jezero, Snežnik, Polharski muzej 

– ogled kraških znamenitosti (N. Želježič, razredničarke) 

 3. kulturni dan za učence 7. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Dolenjska – Novo mesto, Bogenšperk (M. 

Colnarič, razredniki) 

  3. kulturni dan za učence 8. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Po Prešernovih poteh – Vrba, Blejski grad, 

dežela fizike na Bledu (D. Pihler, razredničarke) 

 3. kulturni dan za učence 9. razredov – Spoznavajmo Slovenijo – Na potepu s sošolci – Istralandija, Slovenska 

obala (A. Juder, razredničarke) 

Ponedeljek, 10. 6.  razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 2. razred (SLJ) 

 razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 3. razred (SLJ) 

 ekskurzija  v Živalski vrt v Ljubljano za nagrajence Prešernovih iskric (A. Fajfar, A. Klemenčič, K. Kaloh) 

 2. ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov ob 14.45 v zbornici 2 

 zaključno srečanje staršev in učencev 1. c razreda ob 17. uri (A. Gorjup, J. Šošter) 

Torek, 11. 6.  Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c in d – zaključna prireditev ob 10.00 v Mestnem parku (E. Mohorko, 

razredniki) 

 sodelovanje na zaključku Tekmovanja za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani ob 10. uri v kinu MARIBOX  

(B. Györköš, T. Vodušek) 

 zaključno srečanje staršev in učencev 1. a razreda ob 17. uri (R. L. Puklavec, M. Zaner) 

Sreda, 12. 6.  Kulturni dnevnik za učence 3. e, 4. d, 5. d – zaključna prireditev (M. Goljat) 

 zaključno srečanje staršev in učencev 1. b razreda – Pohod na Piramido ob 17.00 (K. Kresnik, B. Tominc) 

 razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 2. razred (MAT) 

 razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 3. razred (MAT) 

Četrtek, 13. 6.  CAP delavnice v 5. d – 4. in 5. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek) 
 VALETA – zaključna prireditev za učence 9. razredov ob 19. uri Hotelu Habakuk (razredniki) 

Petek, 14. 6.  CAP delavnice v 5. d – 2. in 3. ura (S. Ivanuša, Tj. Vodušek) 

 5. športni dan za učence 9. razredov – Športne igre (D. Šibila, razredniki)  

 predaja ključa za učence 6., 7., 8. razredov ob 10.15 v atriju šole (R. Lokar Rutar) 

 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil (razredniki) 

 zaključno srečanje staršev in učencev 2. razredov ob 17. uri (S. Antolić, razredniki) 

Ponedeljek, 17. 6.  ogled otroške gledališče predstave Medvedek na obisku za učence 5. razredov ob 10.15 v šolski knjižnici (B. 



Györköš) 

Torek, 18. 6.  ogled gledališke predstave Odvratne rime za starše učencev, ki obiskujejo IP GKL ob 18. uri v uč. K2 (B. Arko) 

 zaključno srečanje staršev in učencev 2. razredov ob 17. uri (S. Antolić, razredniki) 

 SREČANJE GENERACIJ ob 17.00 na PŠ Razvanje (B. Györköš, razredniki) 

Sreda, 19. 6.  5. športni dan za učence 1. razredov – Športne igre – Mini olimpijada (K. Kresnik, razredniki) 

 5. športni dan za učence 2. razredov –  Športne igre (S. Antolić, razredniki) 

 4. kulturni dan za učence 3. razredov – Spoznavajmo Slovenijo –Hermanov brlog, Celje (E. Mohorko, 

razredniki) 

 5. športni dan za učence 4. razredov – Športne igre (T. Vodušek, razredniki) 

 5. športni dan za učence 5. razredov – Športne igre (N. Drakšič, razredniki) 

 5. športni dan za učence od 6. do 8. razreda – Športne igre, odbojka, nogomet (D. Šibila, razredniki) 

 razredni izpit za učence, ki se izobražujejo na domu – 6. razred (MAT) 

 sodelovanje na 11. mednarodnem festivalu talentov v OŠ Franceta Prešerna v Črenšovcih – predstavitev 

programiranja naprav in robotov LEGO, KAMIŠIBAJ (učenci, B. Strnad, N. Drakšič, I. Kocmut Žužek) 

Četrtek, 20. 6.  druga ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda ob 14.45 v zbornici 2 
Petek, 21. 6.   
Ponedeljek, 24. 6.  zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil (razredniki) 

 zaključna prireditev in proslava pred dnevom državnosti ob 9.10 (koordinatorici T. Stamenkovič, S. Debeljak) 
Torek, 25. 6.  praznik – dan državnosti 
Sreda, 26. 6.  začetek poletnih počitnic za učence 

 popravni izpiti za učence 9. razreda ob 8.00 – 1. rok  
Četrtek, 27. 6.  srečanje Prešernovih šol v Kranju (R. Lesar Puklavec) 
Petek, 28. 6.  popravni izpiti za učence 9. razreda ob 8.00 – 1. rok 

 
Sreda, 3. julij – popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda ob 10.00 – 1. rok  

Četrtek, 4. julij – popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda ob 7.30 – 1. rok 

Petek, 5. julij – popravni izpiti za učence 7. in 8. razreda ob 7.30 – 1. rok 

 

19. 8.–30. 8. 2019 popravni izpiti za učence 7., 8., 9. razreda ob 7.30 – 2. rok 


