
 

 
 
 
 

 

OPOMNIK – SEPTEMBER 2019  
 

PONEDELJEK, 2. 9.  ZAČETEK POUKA 

 matična šola – od 8.20 do 11.55 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 – od 9.00 do 12.45 za učence od 1. do 5. razreda  

 matična šola – ob 11. uri za učence 1. razreda v atriju šole 

TOREK, 3. 9.   

SREDA, 4. 9.   

ČETRTEK, 5. 9.   

PETEK, 6. 9.  razredna ura 

 sodelovanje učencev Mladi glasbeniki na prireditvi ob odprtju bencinskega servisa OMV Studenci  ob 11. uri 

(M. Kuraj) 

PONEDELJEK, 9. 9.   

TOREK, 10. 9.   

SREDA, 11. 9.   

ČETRTEK, 12. 9.  roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov matične šole ob 17. uri v T1, nadaljevanje sestankov po 

oddelkih v matičnih učilnicah, predavanje za starše učencev 1. razredov – Varnost otrok na šolski poti  

 roditeljski sestanek za starše učencev od 2. do 9. razreda matične šole ob 17. uri po razrednih aktivih oz. 

oddelkih 

 roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 5. razreda podružnične šole ob 18.30 na PŠ v Razvanju, 

nadaljevanje sestankov po oddelkih v matičnih učilnicah 

PETEK, 13. 9.  razredna ura 

PONEDELJEK, 16. 9.   

TOREK, 17. 9.   

SREDA, 18. 9.   

ČETRTEK, 19. 9.  2. pedagoška konferenca ob 16. uri v zbornici 2 

PETEK, 20. 9.  športni dan za učence 1. razredov: Planinski pohod – Piramida (S. Antolić, razredniki) 

 športni dan za učence 2. razredov: Planinski pohod na Piramido (R. L. Puklavec, razredniki) 

 športni dan za učence 3. razredov: Planinski pohod – Gorca (Malečnik) (V. Lepener, razredniki) 

 športni dan za učence 4. razredov: Planinski pohod – Kalvarija (Ta. Vodušek, razredniki) 

 športni dan za učence 5. razredov: Pohod – Razvanje – Poštela (N. Drakšič, razredniki) 

 športni dan za učence od 1. do 5. razreda podružnične šole: Planinski pohod iz Razvanja do Trikotne jase 

(Alenka Fajfar, razredniki) 

 športni dan za učence 6. razredov: Pohod – Meljski hrib (K. Reich, razredniki) 

 športni dan za učence 7. razredov: Pohod – Ribniško selo – Kamnica (N. Želježič, razredniki) 

 tehniški dan za učence 8. razredov: Steklopihaške delavnice za učence (M. Bunford Selinšek) 

 športni dan za učence 9. razredov: Planinski pohod od Pohorske vzpenjače do Koče Luka (D. Šibila, B. Arko, 

razredniki) 

 Zaključna prireditev ob tednu mobilnosti MO Maribor v atriju šole ob 14. uri za učence 3. VIO (S. Kuhar,  

D. Šibila) 

 sodelovanje na UNESCO ASPnet, vodilnem dogodku mreže 2019 – Slovenj Gradec (I. Gradišnik) 

PONEDELJEK, 23. 9.  sodelovanje na prireditvi Vetrnice za mir v Mestnem parku Maribor (M. Holler) 

TOREK, 24. 9.   

SREDA, 25. 9.  sestanek  Sveta staršev  OŠ Franceta Prešerna ob 17.30 v zbornici 2 

 sestanek Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna ob 18.15 v zbornici 2 

ČETRTEK, 26. 9.   

PETEK, 27. 9.  razredna ura 

PONEDELJEK, 30. 9.  začetek plavalnega tečaja za učence 3. razredov (30. september–11. oktober) 3. a, d  od 8.30 do 10.00,  

3. b, c od 10.15 do 11.45 (V. Trampuš) 

 


