
OPOMNIK – MAREC 2020  
 

Ponedeljek, 2. 3.  ●  

Torek, 3. 3. ● šolska predstavitev raziskovalnih nalog v okviru projekta “Mladi za napredek Maribora 2020” ob 13. uri 

v učilnici I/8 (D. Počkaj Horvat in mentorji raziskovalnih nalog) 

● nastop učencev na skupščini Društva vojnih invalidov Maribor ob 11. uri v gostišču Taborka (M. Kuraj) 

Sreda, 4. 3.  ● sestanek Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna ob 17.30 v zbornici 2 

● začetek zagovorov raziskovalnih nalog v okviru projekta “Mladi za napredek Maribora 2020” – zagovori 

bodo potekali od 4. 3. do 14. 3. 2020 po raziskovalnih področjih (D. Počkaj Horvat, mentorji 

raziskovalnih nalog) 
● šolsko tekmovanje EKO KVIZ ob 7.30 v uč. I/5 in I/9   (M. Borko) 

Četrtek, 5. 3. ● Tečaj oživljanja in prve pomoči – TPO za učence 7. razredov: 2. ura – skupno predavanje v učilnici 

P/6; 3. ura: 7. B: praktični del v T3; 4. ura: 7. A: praktični del v T3; 5. ura: 7. C: praktični del v T3 

(Zdravstveni dom Maribor, učitelji, I. Kocmut Žužek) 
● Kulturni dnevnik za učence 4. e/5. d ob 10. uri v Univerzitetni knjižnici Maribor, Rajzerfiber biro (B. 

Györköš, M. Goljat) 

● nastop učencev za upokojene delavke MNZ ob 13. uri v prostorih kluba Policijske uprave Maribor (M. 

Kuraj, L. Štrucl) 
● starševski večer Radosti in pasti nove tehnologije (dr. Miha Kramli) za starše učencev od 1. do 9. 

razreda matične in podružnične šole in za strokovne delavce ob 17. uri v T1 

● govorilne ure za starše učencev od 1. do 9. razreda matične in podružnične šole (po starševskem 

večeru) 

Petek, 6. 3.  ●  

Ponedeljek, 9. 3. ●  

Torek, 10. 3. ● Kulturni dnevnik za učence 3. razredov ob 10. uri: 3. a in 3. b – Pokrajinski muzej Maribor, delavnice 

Vetrinjski dvor/kulturna dediščina, zgodovina; 3. c in 3. d (Razvanje) – Pionirska knjižnica Rotovž 

Maribor, Bukvarna Ciproš – Poštna, delavnice Vetrinjski dvor/literarna umetnost (V. Lepener, 

razredničarke) 

Sreda, 11. 3.  ● šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole ob 13. uri (N. Drakšič, M. Goljat)   

Četrtek, 12. 3. ● državno tekmovanje iz znanja nemščine ob 14. uri v OŠ Janka Padežnika (M. Borko) 

Petek, 13. 3.  ●  

Sobota, 14. 3. ● državno tekmovanje iz znanja zgodovine ob 10. uri v Murski Soboti (M. Colnarič) 

● sodelovanje na Celjskem sejmu Altermed od 8.00 do 18.30 (E. Mohorko, M. Borko) 

Ponedeljek, 16. 3 ● pričetek plavalnega tečaja za učence 1. razredov od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 

Torek, 17. 3. ● udeležba šolske lutkovne skupine Radovedneži na Območnem srečanju lutkovnih skupin v SNG Maribor, 

ob 9.00 (Milena Zaner, Ramona Lesar Puklavec in Breda Varl) 

Sreda, 18. 3. ● ogled otroške gledališke predstave Pujs si želi kolo ob 11.15 za učence 1. razredov in ob 11.35 za učence 

2. razredov – matična šola (B. Györköš) 

Četrtek, 19. 3. ● šolsko tekmovanje iz znanja matematike za učence od 1. do 3. razreda ob 11. uri , za učence od 4. do 9. 

razreda ob 13. uri (J. Hrženjak) 

● sestanki razrednih aktivov od 1. do 9. razreda ob 15.30 (vodje razrednih aktivov) 

● 6. pedagoška konferenca – razredni aktivi (poročilo o delu v oddelkih), učenci z učnimi težavami (A. 

Kovačič Kolbl) ob 16. uri v zbornici 2 

Petek, 20. 3. ●  

Sobota, 21. 3.  ● WSC (World Scholar’s Cup) debata v angleščini – Ljubljana – 8. in 9. razred (M. Bunford Selinšek) 

Nedelja, 22. 3. ● WSC (World Scholar’s Cup) debata v angleščini – Ljubljana – 8. in 9. razred (M. Bunford Selinšek) 

Ponedeljek, 23. 3. ● ogled lutkovne predstave Janko in Metka za učence 1. in 2. razredov ob 10.30 v Lutkovnem gledališču 

Maribor (K. Kaloh, razredniki) 

● pričetek šole v naravi za učence 3. b, 3. c razreda  (23. 3. 2020–25. 3. 2020 ) v CŠOD Škorpijon  

(V. Lepener, E. Mohorko) 

Torek, 24. 3. ● izobraževalna delavnica za člane tima NA-MA POTI ”Ustvarjalna in varna raba pametnega telefona” 

ob 15.00 (Si. Hartman)  

Sreda, 25. 3. ● prireditev ob materinskem dnevu za starše učencev 1. razredov ob 17.00 (S. Antolić, razredniki)  

● pričetek šole v naravi za učence 3. a, 3. d razreda (25. 3. 2020–27. 3. 2020 ) v CŠOD Škorpijon  

(V. Dužič, A. Fajfar)                                     
● 3. športni dan za učence 3. razredov (ŠVN) – Zdrav duh v zdravem telesu (razredničarke) 

Četrtek, 26. 3. ● Pozdrav pomladi – kulturna prireditev v Domu krajanov v Razvanju (B. Györköš in razredniki) 

Petek, 27. 3.  ● športni dan za učence 1. razredov – Zdrav duh v zdravem telesu: Pohod do Pekrske gorce (S. Antolić, 



razredniki) 

● športni dan za učence 2. razredov – Zdrav duh v zdravem telesu (R. Lesar Puklavec, razredniki) 

● športni dan za učence 4. razredov – Zdrav duh v zdravem telesu (Ta. Vodušek, razredniki) 

● športni dan za učence 5. razredov – Zdrav duh v zdravem telesu – Okolju prijazne vsebine: Kolesarstvo 

(B. Györköš, N. Drakšič, razredniki) 
● športni dan za učence 6., 7., 8., 9. razredov – Zdrav duh v zdravem telesu (D. Šibila in razredniki) 

● regijsko tekmovanje iz znanja fizike – organizator OŠ Franceta Prešerna Maribor (A. Juder, D. Pihler) 

Sobota, 28. 3. ● 5. debatni turnir na nacionalni ravni v Domžalah – Debatni klub – 6., 8. in 9. razred  

(M. Bunford Selinšek) 

Ponedeljek, 30. 3. ● Zaključna prireditev projekta “Mladi za napredek Maribora 2020” (D. Počkaj Horvat, mentorji 

raziskovalnih nalog) 

Torek, 31. 3. ●  

 

 

 

 


