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Opomnik za mesec oktober 

Datum Dogodki in dejavnosti 
Petek, 1. 10. • Razredna ura – Radijska ura “Ob tednu otroka” (V. Živkovič) 
Sobota, 2. 10. •  
Nedelja, 3. 10. •  
Ponedeljek, 4. 10. •  
Torek, 5. 10. • Prireditev Kulturnega dnevnika za učence 3. a, b, c razreda, ob 11. uri v dvorani 

Union (razredničarke) 

• Prireditev Kulturnega dnevnika za učence 2. e in 3. d razreda PŠ Razvanje, ob 
10.00 v dvorani Union (razredničarki) 

Sreda, 6. 10. • Prireditev Kulturnega dnevnika za učence 2. a, b, c, d razreda, ob 11. uri v dvorani 
Union (razredničarke) 

Četrtek, 7. 10. • Pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 6. do 9. razreda  

• Odprtje razstave “Dober tek!” v okviru DEKD 2021 in TDK 2021 (R. Lokar Rutar) 

• NEON – program Varni brez nasilja – delavnice za učence 3. B (8.20 - 9.55) - šolski 
tim za izvedbo delavnic 

Petek, 8. 10. • Sprejem učencev 1. razreda v Skupnost učencev šole - matična šola (V. Živkovič, 
M. Mitrović, T. Bujišić, razredničarke) 

• NEON – program Varni brez nasilja – delavnice za učence 3. A (8.20 - 9.55) in C 
(10.15 - 11.55) - šolski tim za izvedbo delavnic 

Sobota, 9. 10. • 1. debatni turnir na daljavo za učence 6., 7. in 8. razredov na temo “Ta zbor 
obžaluje vpliv influencerjev” (M. Bunford Selinšek) 

Nedelja, 10. 10. •  
Ponedeljek, 11. 10. • Rok za oddajo prijav za raziskovalne naloge v projektu “Mladi za napredek 

Maribora 2022” (D. Počkaj H. in mentorji raziskovalnih nalog) 
Torek, 12. 10. • Mednarodni mesec šolskih knjižnic 

• Razstava in vodstvo po razstavi *Jurčičevo leto 2021* (I. Gradišnik) 

• NEON – program Varni brez nasilja – delavnice za učence 3. D (8.20 - 9.55) - 
šolski tim za izvedbo delavnic 

Sreda, 13. 10. •  
Četrtek, 14. 10. • Pogovorne in govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda matične in 

podružnične šole 

• Ekskurzija za učence 8. in 9. razredov, ki so prepoznani za nadarjene (Celje – 
Mesto pod mestom in rimska Celeia) 

• Teoretično in praktično usposabljanje s področja varstva pri delu (15.00 - 16.00) 
Petek, 15. 10. • Medgeneracijska likovna razstava društva upokojencev Razvanje. Učenci 

podružnične šole se bodo predstavili z likovnimi izdelki in kulturnim programom - 
prostori društva upokojencev Razvanje ob 11.00 (učitelji podružnične šole). 

• Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (Z. Bertalanič Berden) 
Sobota, 16. 10. • Regijsko tekmovanje iz logike za osnovne šole (osmi in deveti razred) 
Nedelja, 17. 10. •  
Ponedeljek, 18. 10.  •  
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Datum Dogodki in dejavnosti 
Torek, 19. 10. • Ob občinskem prazniku v Razvanju. Učenci podružnične šole sodelujejo s 

kulturnim programom - Dom krajanov Razvanje ob 18.00 (učitelji podružnične 
šole). 

Sreda, 20. 10. •  
Četrtek, 21. 10. • Razredna ura – Radijska ura ob svetovnem dnevu varčevanja (Tj. Vodušek) 

• Razredna ura – Radijska ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 
(M. Pirman) 

• Izobraževanje - Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki (in njihovimi 
starši), pred. Radovan Radetić (16.00 - 17.30) 

• 3. pedagoška konferenca po zaključku izobraževanja 
Petek, 22. 10. • Delavnica “Oh ta ljubezen” v 8. razredih - Društvo študentov psihologije Maribor 

(M. Mitrović) 

• 2. športni dan “IGRE BREZ MEJA” za učence 1. razredov (M. Povoden, razredniki) 

• 2. športni dan “IGRE BREZ MEJA” za učence 2. razredov (A. Gorjup, razredniki) 

• 2. športni dan “IGRE BREZ MEJA” za učence 6., 8., 9. razred (aktiv športnih 
pedagogov) 

Sobota, 23. 10. •  
Nedelja, 24. 10. •  
Ponedeljek, 25. 10. • Jesenske počitnice 
Torek, 26. 10. • Jesenske počitnice 
Sreda, 27. 10. • Jesenske počitnice 
Četrtek, 28. 10. • Jesenske počitnice 
Petek, 29. 10.  • Jesenske počitnice 
Sobota, 30. 10. •  
Nedelja, 31. 10.  • Dan reformacije – državni praznik 

 


