
 

Opomnik za mesec marec 

Datum Dogodki in dejavnosti 
Sreda, 1. marec 2023 • Obisk Kulturnega dnevnika za učence 4. d in 5. d ob 10.00 - Inkubator MKC in Kreativni 

institut (B. Györköš, V. Trampuš) 

Četrtek, 2. marec 2023 • Govorilne ure za starše učencev od 1. do 9. razreda na MŠ (17.00) in PŠ Razvanje (17.30)  

• Roditeljski sestanek za starše učence  5. A razreda ob 17.00 

• Roditeljski sestanek za starše učencev  7. razredov ob 17.00 

Petek, 3. marec 2023 • Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo (I. Gradišnik)  

Sobota, 4. marec 2023 •  

Nedelja, 5. marec 2023 •  

Ponedeljek, 6. marec 2023 • Šolska predstavitev raziskovalnih nalog v projektu “Mladi za napredek Maribora” ob 13. 
uri (D. Počkaj Horvat, mentorji in avtorji raziskovalnih nalog) 

• 5. mednarodno srečanje partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+KA2 CRIMSON V 
Grčiji/Drama - dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (M. Bunford Selinšek) 

Torek, 7. marec 2023 • Dan dejavnosti DIGITALIZIRAJMO SE za učence 4. razredov (razredniki) 

• 5. mednarodno srečanje partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+KA2 CRIMSOöN V 
Grčiji/Drama - dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (M. Bunford Selinšek) 

Sreda, 8. marec 2023 • Dan dejavnosti DIGITALIZIRAJMO SE za učence 5. razredov (K. K. Mernik, B. Strnad, 
razredniki) 

• Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole ob 13.00 (MŠ - V. Lepener, PŠ - B. Györköš)  

• Zagovori raziskovalnih nalog v okviru projekta “Mladi za napredek Maribora” (8. 3. - 18. 
3. 2023) (D. Počkaj Horvat, mentorji in avtorji raziskovalnih nalog) 

• 5. mednarodno srečanje partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+KA2 CRIMSON V 
Grčiji/Drama - dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (M. Bunford Selinšek) 

Četrtek, 9. marec 2023 • Delavnice NEON - Varni brez nasilja v 4. a razredu, 4. in 5. ura (S. Kuhar, J. Senekovič)  

• Ekskurzija v Ljubljano za učence 8. in 9. razredov, ki so prepoznani za nadarjene - Šolski 
muzej, Muzej bančništva, Cankarjev dom – V vrtincu sprememb (M. Colnarič) 

• Sodelovanje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje – literarni klub (M. Pelicon,  
        I. Gradišnik) 

• 5. mednarodno srečanje partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+KA2 CRIMSON V 
Grčiji/Drama - dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (M. Bunford Selinšek) 

• 4. redna seja sveta zavoda ob 17.30 v zbornici 2 

Petek, 10. marec 2023 • Delavnice NEON - Varni brez nasilja v 4. a razredu, 2. in 3. ura (S. Kuhar, J. Senekovič)  

• Nastop na prireditvi ob mednarodnem dnevu žena - Klub upokojencev Policijske uprave 
Maribor, Marčičeva 2 (M. Kuraj, M. Pelicon) 

• 5. mednarodno srečanje partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+KA2 CRIMSON V 
Grčiji/Drama - dejavnosti učenja, poučevanja in usposabljanja (M. Bunford Selinšek) 

Sobota, 11. marec 2023 • Državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje - OŠ Zreče (B. Arko) 

Nedelja, 12. marec 2023 •  

Ponedeljek, 13. marec 2023 • Šola v naravi za učence 3. a, b, e razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 
(razredničarke) 

• Digitalne urice na daljavo (čas še ni točno določen) - zaželena udeležba vseh 

Torek, 14. marec 2023 • Šola v naravi za učence 3. a, b, e razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 
(razredničarke) 

• Športni dan Planinski pohod za učence 3. a, b, e razreda (razredničarke) 

Sreda, 15. marec 2023 • Šola v naravi za učence 3. a, b, e razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 
(razredničarke) 

• Šola v naravi za učence 3. c, d razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 
(razredničarke) 

• Športni dan Jahanje, lokostrelstvo za učence 3. razredov (razredničarke) 



 
Datum Dogodki in dejavnosti 
Četrtek, 16. marec 2023 • Šola v naravi za učence 3. c, d razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 

(razredničarke) 

• Športni dan Planinski pohod za učence 3. c, d razreda (razredničarke) 

• Sistematski pregled - 8. c razred  

• Šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje za učence 8. in 9. razredov 
in Kenguru Vegovo priznanje za učence od 1. do 7. razreda ob 13.00 (učiteljice razrednega 
pouka in matematike) 

• Sestanek tima za formativno spremljanje (I/6, eno uro pred konferenco) 

• 5. pedagoška konferenca ob 16.00 

Petek, 17. marec 2023 • Šola v naravi za učence 3. c, d razreda v CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 
(razredničarke) 

Sobota, 18. marec 2023 •  

Nedelja, 19. marec 2023 •  

Ponedeljek, 20. marec 2023 • Naravoslovna delavnica za nadarjene učence 6. razredov od 15.00 do 16.15 (S. Zamuda, 
K. Ajd) 

Torek, 21. marec 2023 •  

Sreda, 22. marec 2023 • Sistematski pregled - 8. b razred 

• Delavnice NEON  - Varni brez nasilja v 4. b razredu, 2. in 3. ura (S. Kuhar, J. Senekovič)  

• Učitelj na začetku karierne poti 1 (ZRSŠ, 15.00 - 17.30) 

Četrtek, 23. marec 2023 • Sistematski pregled - 8. d razred  

• Regijsko zasedanje otroškega parlamenta - ZPM Maribor (B. Arko) 

Petek, 24. marec 2023 • Delavnice NEON  - Varni brez nasilja v 4. b razredu, 2. in 3. ura (S. Kuhar, J. Senekovič) 

Sobota, 25. marec 2023 • Regijsko tekmovanje iz znanja kemije v 8. in 9. razredu na OŠ Janka Glazerja Ruše (S. 
Zamuda, K. Ajd) 

• 5. debatni turnir na državni ravni (M. Bunford Selinšek) 

Nedelja, 26. marec 2023 •  

Ponedeljek, 27. marec 2023 • Poskusno preverjanje znanja iz SLJ za učence 3. razredov - RIC (razredničarke) 

• Tekmovanje za EPI bralno značko za 7. razrede ob 13.00 (učiteljice angleščine) 

• Digitalne urice na daljavo (čas še ni določen) - udeležba prostovoljna 

Torek, 28. marec 2023 • Sistematski pregled - 8. a razred  

• Pozdrav pomladi - kulturna prireditev v izvedbi PŠ Razvanje v Domu krajanov Razvanje ob 
17.30 (učitelji podružnične šole)  

• Območna revija pevskih zborov Mladina poje - OPZ ob 17.00 v dvorani Union (M. Holler) 

Sreda, 29. marec 2023 • Poskusno preverjanje znanja iz MAT za učence 3. razredov - RIC (razredničarke) 

• Tekmovanje osnovnošolskih ekip iz znanja prve pomoči ob 14.00, OŠ borcev za severno 
mejo (K. Šerc, M. Povoden) 

Četrtek, 30. marec 2023 • Športni dan ŠPORTAJMO SKUPAJ za učence 1., 2., 4., 5., 6., 8. in 9. razredov (razredniki, 
aktiv učiteljev športa) 

• Državno tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razrede ob 14.00, OŠ Kidričevo (M. B. 
Selinšek) 

• Območna revija OPZ - Malčki palčki ob 17.00 v dvorani Union (M. Zaner) 

• UNESCO projekt Z odra na oder, sodelovanje v nacionalnem projektu na OŠ Leona Štuklja 
z lutkovno predstavo Črni muc, od 7.30 do 12.30 (M. Pelicon, I. Gradišnik) 

Petek, 31. marec 2023 •  

 

 


