
 

OPOMNIK – OKTOBER 2019 
 

TOREK, 1. 10.  ● plavalni tečaj za učence 3. razredov – do 11. 10. 2019 (razredničarke, zunanji  

učitelji plavanja) 

SREDA, 2. 10. ● GREMO V PARK! – dejavnost v okviru DEKD in TKD 2019 za nadarjene učence 

(6.–9. razred) od 15.00 do 18.00 v Mestnem parku (R. Lokar Rutar in tim za 

nadarjene učence) – rezervni datum je 9.10. 

ČETRTEK, 3. 10. ● pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda matične šole – 

od 16.30 

● ogled animiranega filma v sklopu mednarodnega 9. Stop Trik festivala – Lutkovno 

gledališče Maribor, ob 11. uri – za radovedne in nadarjene učence (R. Lokar 

Rutar) 

PETEK, 4. 10.  ●  

PONEDELJEK, 7. 10. ● podelitev Šilihovih odličij in priznanj ob 18. uri v Narodnem domu  

TOREK, 8. 10. ●  

SREDA, 9. 10. ● rok za oddajo prijav za raziskovalne naloge v okviru projekta “Mladi za napredek 

Maribora 2020” (D. Počkaj Horvat, mentorji) 

● odprtje razstave ročnih del – izdelki učencev podružnične šole v prostorih  Društva 

upokojencev Razvanje  (učenci in učitelji podružnične šole) 

ČETRTEK, 10. 10. ● pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 1  do 5. razreda matične šole – 

od 16.30 

● pogovorne in govorilne ure  za starše učencev  od 1. do 5. razreda  podružnične 

šole – od 16.30 

PETEK, 11. 10. ● sprejem prvošolcev v Skupnost učencev OŠ Franceta Prešerna in imenovanje 

učencev tutorjev – učenci 9. razredov ob 8.20 v T1 – matična šola (V. Živkovič, 

I. Kocmut Žužek) 
● kulturno – umetniško popoldne ob krajevnem prazniku ob 18.00 v Domu krajanov 

v Razvanju (učenci in učitelji podružnične šole, KS Razvanje) 

● sprejem prvošolcev v Skupnost učencev  OŠ Franceta Prešerna Maribor in 

imenovanje učencev tutorjev  ob 18.00 v Domu krajanov v Razvanju – podružnična 

šola (S. Debeljak, V. Živkovič) 

● izobraževanje za učitelje – Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, 

slovenščina in medkulturni dialog (zbornica 1) od 14. do 17.15 ure 

● šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni od 12.50 do 13.35 (Z. Bertalanič 

Berden) 

SOBOTA, 12. 10. ● OŠ debatni turnir na nacionalni ravni; OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče, 

Ljubljana – (Marjetka Bunford Selinšek, učenci 8. a, b, 9. a) 

● izobraževanje za učitelje – Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, 

slovenščina in medkulturni dialog (zbornica 1) od 8. do 15. ure 

PONEDELJEK, 14. 10. ● SIMBIOZA GIBA – stari starši in starši učencev 1.–3. razreda se vključijo k uram 

športa po urniku (razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

● TABOR ZA NADARJENE – DOLE: dvodnevni program za nadarjene učence od 6. 

do 9. razreda – Poljčane, Slovenske Konjice: Učni poligon za samooskrbo Dole 

(A. Fajfar, N. Drakšič) 
● obisk predšolskih otrok iz okoliških vrtcev med 14. 10. 2019 in 25. 10. 2019 (V. 

Živkovič, D. Dobaja Humar) 

TOREK, 15. 10. ● SIMBIOZA GIBA – stari starši in starši učencev 1.–3. razreda se vključijo k uram 

športa po urniku (razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

● obisk Kulturnega dnevnika za učence 3. a, b, c in d razreda – Orion saksofon od 

10. do 12. ure v Dvorani Union (V. Lepener, razredniki) 

● TABOR ZA NADARJENE – DOLE: dvodnevni program za nadarjene učence od 6. 

do 9. razreda – Poljčane, Slovenske Konjice: Učni poligon za samooskrbo Dole 

(A. Fajfar, N. Drakšič) 

SREDA, 16. 10. ● SIMBIOZA GIBA – stari starši in starši učencev 1.–3. razreda se vključijo k uram 

športa po urniku (razredničarke, I. Kocmut Žužek) 



 

● šolsko tekmovanje iz biologije od 13.00 do 14.00 v učilnici II/8 (M. Jalen) 

ČETRTEK, 17. 10. ● SIMBIOZA GIBA – stari starši in starši učencev 1.–3. razreda se vključijo k uram  

športa po urniku (razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

● obisk Kulturnega dnevnika za učence 4. e/5. d – Orion saksofon od 10. do 12. ure  

v Dvorani Union (B. Györköš, M. Goljat) 

● obisk 1. predstave Mladinskega cikla za učence IP GLD od 15. do 16.30 v Dvorana 

Union (M. Kuraj, Zlatka Bertalanič Berden) 

● 3. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2 

● Pletemo niti mreže z jubilejem UNESCA v šoli, 9. UNESCO projekt, OŠ Griže (I. 

Gradišnik) 

PETEK, 18. 10. ● SIMBIOZA GIBA – stari starši in starši učencev 1.–3. razreda se vključijo k uram 

športa po urniku (razredničarke, I. Kocmut Žužek) 

● delavnica preventive proti sovražnemu govoru za učence 8. razredov“Kar boli 

svet, boli tudi mene” od 7.30 do 9.05 v matičnih učilnicah (Društvo za boljši svet, 

razredniki, I. Kocmut Žužek) 

PONEDELJEK, 21. 10. ●  

TOREK, 22. 10. ●  

SREDA, 23. 10. ●  

ČETRTEK, 24. 10. NARAVOSLOVNI DAN – KULTURNA DEDIŠČINA NA SLOVENSKIH TLEH 

● za učence 1. razredov: Frcanje, fuč, Mario Bros – Muzej NO Maribor (S. Antolić, 

razredniki) 
● za učence 2. razredov: Ogled Pokrajinskega muzeja Maribor (R. Lesar Puklavec, 

razredniki) 
● za učence 3. razredov: Ljudski plesi, igrače nekoč, petje ljudskih pesmi (V. 

Lepener, razredniki) 
● za učence 4. razredov: Villa Rustica (Ta. Vodušek, razredniki) 

● za učence 5. razredov: Stari Maribor (N. Drakšič, razredniki) 

● za učence 8. razredov: Celje – knežje mesto; obisk muzeja, gradu, fotografskega 

ateljeja Pelikan in ogled razstav (M. Colnarič, M. Bunford Selinšek, razredniki) 

● za učence 9. razredov – Tehniški muzej Bistra, Narodna galerija Ljubljana (B. 

Arko, razredniki) 

● učenci 7. razredov imajo ta dan pouk  

TEHNIŠKI DAN – KULTURNA DEDIŠČINA NA SLOVENSKIH TLEH 

● za učence 6. razredov – Ptuj (K. Reich, razredniki) 

PETEK, 25. 10. ● delavnica preventive proti sovražnemu govoru  za učence 7. razredov“Kar boli 

svet, boli tudi mene” od 7.30 do 9.05 v matičnih učilnicah (Društvo za boljši svet, 

razredničarke, I. Kocmut Žužek) 
● razredna ura – radijska ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 

(M. Sevčnikar Krasnik ) in ob svetovnem dnevu varčevanja (Tj. Vodušek) 

PONEDELJEK, 28. 10. ● Jesenske počitnice za učence 

TOREK, 29. 10. ● Jesenske počitnice za učence 

SREDA, 30. 10. ● jesenske počitnice za učence 

ČETRTEK, 31. 10. ● PRAZNIK – DAN REFORMACIJE 
 


