
OPOMNIK – FEBRUAR 2020  
 

Ponedeljek, 3. 2. ● delitev obvestil ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja (razredniki) 

Torek, 4. 2. ● Območno tekmovanje iz znanja zgodovine v OŠ Rada Robiča Limbuš (M. Colnarič) 

● sodelovanje na okrogli mizi Delo z nadarjenimi otroki ob 13. uri (Center eksperimentov 

Maribor, tim za nadarjene učence, D. Počkaj Horvat) 

Sreda, 5. 2. ● sestanek aktiva Sveta staršev Mariborske regije ob 17.30 v zbornici 2 

● Šolsko tekmovanje za Stefanovo priznanje ob 13. uri (A. Juder) 

● Šolsko tekmovanje iz naravoslovja “Kresnička” ob 11. uri (A. Gorjup) 

Četrtek, 6. 2. ● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 1. razredov matične in podružnične šole ob 17. 

uri (S. Antolić, razredniki) in redne mesečne popoldanske govorilne ure 

● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 2. razredov matične in podružnične šole ob 17. 

uri (A. Gorjup, razredniki) in redne mesečne popoldanske govorilne ure 

● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 3. razredov matične in podružnične šole ob 17. 

uri  – predstavitev ŠVN in redne mesečne popoldanske govorilne ure (V. Lepener, 

razredniki) 
● 2. roditeljski sestanek za starše učencev 4. razredov matične in podružnične šole ob 17. 

uri in redne mesečne popoldanske govorilne ure (Ta. Vodušek, razredniki) 

● pogovorne in govorilne ure za  starše učencev matične in podružnične šole od 16.30 do 

17.30 (1.–5. razred), za starše učencev 6. do 9. razreda od 17.30 do 18.30 (seznanitev z 

uspehom ob 1. ocenjevalnem obdobju) 

● roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov – Razpis za vpis, informacije o poteku 

vpisa v srednje šole ob 17. uri v uč. K2 (I. Kocmut Žužek, razredniki) 

● ekskurzija v Ljubljano za učence 7., 8., 9. razredov, ki so prepoznani za nadarjene (M.  

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

Petek, 7. 2. ● generalka pred proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku ob 7.30 v T1 (J. Blažič) 

● proslava ob slov. kulturnem prazniku za učence od 6. do 9. razreda ob 8.30 v T1 (J. 

Blažič) 
● proslava ob slov. kulturnem prazniku za učence od 1. do 5. razreda ob 10.20 v T1 (J. 

Blažič) 
● sodelovanje učencev na kulturni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku ob 18. uri v 

MČ Magdalena (M. Kuraj, J. Blažič) 

Sobota, 8. 2. ● PREŠERNOV DAN – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

Ponedeljek, 10. 2. ●  

Torek, 11. 2. ● rok za oddajo raziskovalnih nalog “Mladi za napredek Maribora 2020” (D. Počkaj Horvat, 

mentorji raziskovalnih nalog) 
● Kulturni dnevnik za učence 3. razredov ob 10. uri – 3. a in 3. b: Umetnostna galerija 

Maribor/likovna umetnost; 3. c in 3. d (Razvanje): Pokrajinski muzej Maribor, delavnice 

Vetrinjski dvor/kulturna dediščina, zgodovina (V. Lepener, razredniki) 

● vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/2021 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

šola (V. Živkovič) 

Sreda, 12. 2. ● vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/2021 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

in podružnična šola (V. Živkovič) 

Četrtek, 13. 2. ● srečanje osnovnošolskih dramskih skupin Z odra na oder v OŠ Leona Štuklja – 

predstavitev lutkovne skupine naše šole s predstavo Moja šola (M. Zaner, R. Lesar 

Puklavec, B. Varl) 
● vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/2021 od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure – matična 

šola (V. Živkovič) 

● Regijsko tekmovanje iz znanja geografije  ob 13. uri v Sv. Trojici (Slovenske gorice ) (M. 

Sevčnikar K.) 

Petek, 14. 2. ● INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah za učence 9. razredov 

Sobota, 15. 2. ● INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah za učence 9. razredov 

Ponedeljek, 17. 2. ● kulturni dan – ogled gledališke predstave Mica pri babici za učence 1., 2. in 3. razredov 

(matična šola) ob 10. uri v Slovenskem narodnem gledališču (K. Kaloh, razredniki) 

● kulturni dan – ogled gledališke predstave Mica pri babici za učence 1., 2. in 3. razredov 

(podružnična šola) in 4. in 5. razredi ob 11.30 v Slovenskem narodnem gledališču (K. 

Kaloh, razredniki) 



● naravoslovni dan za učence 6. razredov – “MATEMATIČNI UM” (K. Reich, aktiv 

matematikov, razredničarke) 
● naravoslovni dan za učence 7. razredov – “MATEMATIČNI UM” (D. Pihler, aktiv 

matematikov, razredničarke) 
● naravoslovni dan za učence 8. razredov – “MATEMATIČNI UM” (J. Hrženjak, aktiv 

matematikov, razredniki) 

● 3. naravoslovni dan za učence 9. razredov – “MATEMATIČNI UM” (D. Pihler, aktiv 

matematikov, razredniki) 
● 5. pedagoška konferenca in izobraževanje na temo Somatske pritožbe otrok in izostajanje 

od pouka ob 15.30 (M. Babič)  

Torek, 18. 2. ● zimski športni dan – smučanje, drsanje, plavanje, pohod (D. Šibila, razredniki) 

Sreda, 19. 2. ●  

Četrtek, 20. 2. ● delavnice “Varni na spletu, varni v svetu” v 5. c; 6. b: 2. ura, uč. I/9; 6. c: uč. I/5; 6. a: 5. 

ura, uč. I/9 (V. Živkovič) 

● tečaj prve pomoči in oživljanja za učence 9. razredov: 2. ura – skupno predavanje v 

učilnici P/6; 3. ura: 9. d – praktični del v T3; 4. ura: 9. b – praktični del v T 3; 5. ura: 9. 

a – praktični del v T 3; 6. ura: 9. c – praktični del v T 3 (Zdravstveni dom MB, učitelji, 

I. Kocmut Žužek) 

Petek, 21. 2. ●  

Ponedeljek, 24. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Torek, 25. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Sreda, 26. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Četrtek, 27. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 

Petek, 28. 2. ● ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE 
 


