
 OPOMNIK – DECEMBER 2019  
 

PONEDELJEK, 2. 12. ●  

TOREK, 3. 12.  ● obisk Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor ob mednarodnem dnevu 

invalidov (V. Živkovič) 

● TEHNIŠKI DAN – I ZDELAJMO DARILCA SREČE 

● za učence 1. razredov – Izdelovanje darilc za bazar z devetošolci (S. Antolić, razredniki)  

● za učence 2. razredov (R. Lesar Puklavec, razredniki)  
● za učence 3. razredov (V. Lepener, razredniki) 

● za učence 4. razredov (Ta. Vodušek, razredniki) 

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

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

● za učence 7. razredov (N. Želježič, razredničarke) 

● za učence 8. razredov (M. Bunford Selinšek, razredniki) 
● za učence 9. razredov – Izdelovanje darilc za bazar s prvošolci in Maraton pisanja apelov 

Amnesty International (B. Arko, razredniki)  

● za učence od 1. do 5. razreda podružnične šole – Izdelovanje darilc za bazar in predavanje 

Varna uporaba pirotehnike (S. Debeljak, razredniki, policist) 

● šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine ob 13.00 (M. Colnarič) 

SREDA, 4. 12. ● šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike za učence od 1. do 9. razreda ob 13.00  

(D. Pihler, N. Drakšič, V. Lepener) 

● pravljično jutro za učence 1. a razreda od 8.20 do 9.05 – Škrlatne vile napoved  

(I. Gradišnik) 

ČETRTEK, 5. 12. ● pravljično jutro za učence 1. b razreda od 8.20 do 9.05 – Škrlatne vile napoved  

     (I. Gradišnik) 

 plesne vaje za učence 9. razredov od 15.00 do 16.30 v T2 (B. Arko, razredniki)  

PETEK, 6. 12. ● ROKA V ROKI – meritve v 9. c razredu od 8.20 do 9.05 v uč. I/7 (Pedagoški inštitut, I. 

Kocmut Žužek) 

● ekskurzija v Celovec za učence 5. in 6. razredov, ki obiskujejo fakultativni pouk 

nemščine in NIP nemščina (J. Senekovič) 
● pravljično jutro za učence 1. c razreda od 8.20 do 9.05 – Škrlatne vile napoved  

     (I. Gradišnik) 
● Maraton pisanja apelov Amnesty International pri razrednih urah – 6., 7, 8., 9. razred  

(B. Arko, razredniki) 

PONEDELJEK, 9. 12. ● tečaj drsanja za učence 1. razredov (9.12.–13.12.2019) – 1. b, 1. c razred od 8.00 do 9.30, 

1. a, 1. d razred od 10.00 do 11.30 (S. Antolić, razredniki) 

TOREK, 10. 12. ● Kulturni dnevnik za učence 3. a, b, c, d razreda – Plesni prepih, glasba komentirani koncert 

ob 10. uri v Dvorani Union (V. Lepener) 

SREDA, 11. 12. ● NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za učence 5. c razreda – 5. in 6. ura (Tj. Vodušek, 

S. Ivanuša) 
● šolsko tekmovanje iz znanja geografije ob 13.00 (M. Sevčnikar Krasnik) 

● govorilne ure od 16.15 do 16.45 po dogovoru s starši – podružnična šola 

● PRIJATELJEVANJE Z OTROKI, bazar, premierna uprizoritev otroške gledališke predstave 

Pujs si želi kolo, obdarovanje otrok v Domu krajanov Razvanje ob 17.00 (B. Györköš, 

razredniki) 

ČETRTEK, 12. 12. ● generalka pred božično-novoletnim koncertom V PRSIH MODRINE med 8.00 in 9.55  

(L. Štrucl, M. Kuraj, M. Holler, M. Zaner) 
● NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za učence 5. c razreda – 2. in 3. ura (Tj. Vodušek, 

S. Ivanuša) 
● srečanje z upokojenimi delavci šole ob 15.30 

● govorilne ure od 16.30 do 17.15 po dogovoru s starši – matična šola 

● bazar med 16.30 in 17.30 ter 18.30 in 19.00 v atriju šole 

● božično-novoletni koncert V PRSIH MODRINE za starše ob 17.30 v telovadnici 1  

PETEK, 13. 12. ● delavnica za učence 8. a, 8. c, 8. d, 9. d razreda, ki obiskujejo IP FI2 od 13.35 do 15.05  

(Y. Potočnik) 
● inventura 2019 (S. Antolić, A. Juder)  



SOBOTA, 14. 12.  ● Osnovnošolski debatni turnir na nacionalni ravni v OŠ Franceta Prešerna (M. Bunford 

Selinšek) 

PONEDELJEK, 16. 12. ● sestanek Sveta zavoda ob  17.30 v jedilnici šole 

● sestanek Sveta staršev ob 18.15 v jedilnici šole  

● NEON delavnice za učence 3. b razreda – 2. in 3. ura (J. Senekovič, S. Kuhar) 

TOREK, 17. 12. ● ogled lutkovne predstave Napodimo dolgčas za učence in otroke iz vrtca v podružnični 

šoli ob 10.00 (B. Györköš) 

● obisk predšolskih otrok iz vrtca Razvanje ob 10.30 (V. Živkovič, S. Debeljak) 

● NEON delavnice za učence 3. b razreda – 2. in 3. ura (J. Senekovič, S. Kuhar) 

SREDA, 18. 12. ●  

ČETRTEK, 19. 12. ● plesne vaje za učence 9. razredov od 15.00 do 16.30 v T2 (B. Arko, razredniki) 

PETEK, 20. 12. ● ogled lutkovne predstave Zlatolaska in trije medvedi za učence 1. VIO ob 9.30 v Lutkovnem 

gledališču Maribor (K. Kaloh, M. Zaner, razredniki) 

PONEDELJEK, 23. 12. ●  

TOREK, 24. 12.  ● delovni sestanek ob 7.30 v zbornici 2 

● KULTURNI DAN – OB ZIMSKEM SOLSTICIJU IN PRIREDITEV OB PRAZNIKU  

(M. Pelicon, K. Kaloh, razredniki) 

● za učence 1. razredov (S. Antolić, razredniki, B. Arko)  

● za učence 2. razredov (R. Lesar Puklavec, razrednik, B. Arko) 

● za učence 3. razredov (V. Lepener, razredniki, B. Arko) 
● za učence 4. razredov (Ta. Vodušek, razredniki, B. Arko) 

● za učence 5. razredov (N. Drakšič, razredniki, B. Arko) 

● za učence 6. razredov (K. Reich, razredniki, B. Arko) 
● za učence 7. razredov (N. Želježič, razredniki, B. Arko) 

● za učence 8. razredov (M. Bunford Selinšek, razredniki, B. Arko) 
● za učence 9. razredov (B. Arko, razredniki) 

● za učence od 1. do 5. razreda podružnične šole (A. Fajfar, razredniki) 

SREDA, 25. 12. ● praznik – BOŽIČ 

ČETRTEK, 26. 12. ● praznik – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

PETEK, 27. 12. ● novoletne počitnice za učence  

● nastop OPZ na koncertu Iskrica želja skupine Čuki v Dvorani Tabor ob 18.00 (M. Holler) 

PONEDELJEK, 30. 12. ● novoletne počitnice za učence 

TOREK, 31. 12. ● novoletne počitnice za učence 

 
SREDA, 1. 1. 2020 praznik – NOVO LETO 

ČETRTEK, 2. 1. 2020 praznik – NOVO LETO 

PETEK, 3. 1. 2020 POUKA PROST DAN 

 


