Dogodki
v šolskem letu 2017/18

September 2017
petek, 1. september 2017
• Pričetek pouka.
• Roditeljski sestanek za 5.r ob 17.00.
ponedeljek, 4. september 2017
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.r.
• Roditeljski sestanek za 1.r ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za 4.r ob 17.30.
torek, 5. september 2017
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.r.
• Roditeljski sestanek za 2.r ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za 7.r ob 17.30.
sreda, 6. september 2017
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.r.
• Roditeljski sestanek za 3.r ob 16.30.
četrtek, 7. september 2017
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.r.
• Roditeljski sestanek za 6.r ob 16.30.
petek, 8. september 2017
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.r.
ponedeljek, 11. september 2017
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 3.c, v ZD Vič.
• Roditeljski sestanek za 8.r ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za 9.r ob 17.30.
torek, 12. september 2017
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 2.a in 2.b, v šoli.
sreda, 13. september 2017
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 2.c , v šoli.
sreda, 20. september 2017
• Mali in veliki atletski pokal v Športnem parku Ljubljana.

četrtek, 21. september 2017
• Evropski teden mobilnosti "Kolesarski krog" za učence IP –TVZ.
petek, 22. september 2017
• Evropski teden mobilnosti " Diham ples" za učence 3. razredov.
• Športni dan" Športne aktivnosti ob tednu mobilnosti" za učence 4. razredov.
sreda, 27. september 2017
• Obisk POP TV za učence IP-TIS.
četrtek, 28. september 2017
• Kulturni dan " Filmska vzgoja" Kinodvor za 8.a in 8.b.
• Naravoslovni dan " za 1.a, 1.b in 1.cJesenski dan v gozdu".
• Športni dan"Jesenski pohod" za 6., 7. in 9.r.
petek, 29. september 2017
• Športni dan "Olimpijski festival" za 3.a, 3.b in 3.c.

Oktober 2017
ponedeljek, 2. oktober 2017
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ O. Kovačiča.
torek, 3. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Jaz sem šolar z lepim nasmehom " za 1.a in 1.b, v šoli.
sreda, 4. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Jaz sem šolar z lepim nasmehom " za 1.c, v šoli.
• Tehniški dan " Prisluhni mi" v Narodni galeriji za 8.r.
četrtek, 5. oktober 2017
• Tehniški dan " Prisluhni mi" v Narodni galeriji za 8.r.
• Športni dan "Križna jama in Križna gora" za 3.a, 3.b in 3.c.
torek, 10. oktober 2017
• Kulturni dan "Čudoviti svet glasbil" za 6.a in 6.b, v Cankarjevem domu.
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
četrtek, 12. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 7.r.
petek, 13. oktober 2017
• Zdravstvena vgzoja "Pozitivna samopodoba in stres" za 6.r.
• Šolsko tekmovanje o znanju o sladkorni bolezni.

ponedeljek, 16. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 3.a, v ZD Vič.
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v badmintonu za starejše učence v BIT centru.
• Tekma v nogometu za mlajše dečke na OŠ Danile Kumar.
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Šolsko tekmovanje iz angleščine za 8.r.
torek, 17. oktober 2017
• Jesenski kros v Tivoliju.
• Zbiralna akcija starega papirja.
sreda, 18. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Mikrobiologija in biotehnologija" za 9.r , v šoli.
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v badmintonu za mlajše učence v BIT centru.
• Zbiralna akcija starega papirja do 12.00.
ponedeljek, 23. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 3.b, v ZD Vič.
torek, 24. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Arboretum Volčji Potok - herbarij" za 4.a.
• Roditeljski sestanek za 9.a in 9.b ob 17.30, v učilnici 2.a.
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Vrhovci ob 13.30.
sreda, 25. oktober 2017
• Naravoslovni dan "Arboretum Volčji Potok - herbarij" za 4.b in 4.c.
• Šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje.
četrtek, 26. oktober 2017
• Tehniški dan "Moj klobuk ima tri luknje" v Slovenskem Etnografskem muzeju
za 1.a, 1.b in 1.c.
• Tekmovanje "Med dvema ognjema" na OŠ Trnovo.
sobota, 28. oktober 2017
• Ljubljanski maraton.

November 2017
ponedeljek, 6. november 2017
• Tehniški dan "Okostnjak in ptič v kletki" za 4.abc na OŠ Vrhovci.
torek, 7. november 2017
• Tehniški dan "Posavje" za 9.a in 9.b.
sreda, 8. november 2017

•

Kulturni dan:ogled predstave Galova skrinja v Narodni galeriji za učence 2.
razreda.

petek, 10. november 2017
• Tehniški dan "Rastem S knjigo, Spoznajmo Emonce" za 7.a, 7.b in 7.c.
ponedeljek, 13. november 2017
• Delavnica srček Bimbam v 1. in 2. razredih.
• Košarkarsko tekmovanje.
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 6.a, v ZD Vič.
• Obisk hiše EU.
torek, 14. november 2017
• Košarkarsko tekmovanje.
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
sreda, 15. november 2017
• Kulturni dan za 7. in 8. razred; Koncert z glasbo na izlet.
• Naravoslovni dan 4.a,b. Preventiva.
• Pouk nemščine za učence izbirnega predmeta.
• Šolsko tekmovanje iz angleščine za 9. razred.
četrtek, 16. november 2017
• Naravoslovni dan 4.c. Preventiva.
• Tekmovanje BOBRČEK za 2. a, 2. b ,2. c.
petek, 17. november 2017
• Slovenski tradicionalni zajtrk.
ponedeljek, 20. november 2017
• Tabor 8.razred CŠOD Radenci.
• Športni dan za 5. A IN 5. B. Gremo na kolo.
• Državno tekmovanje iz angleščine za 8. razred.
torek, 21. november 2017
• Tabor 8.razred CŠOD Radenci.
• Predavanje za starše in delavce šole o ADHD.
sreda, 22. november 2017
• Tabor 8.razred CŠOD Radenci.
• Športni dan za 5. c. Gremo na kolo.
• Naravoslovni dan za 7. a in 7. b. Kemijsko fizikalne spremembe.
• Šolsko tekmovanje iz nemščine 9. razred.
četrtek, 23. november 2017
• Tabor 8.razred CŠOD Radenci.

•
•

Kulturni dan za 6. a in 6. b. Knjižni sejem in Narodna galerija.
Tekmovanje med dvema ognjema za učence 4. razreda.

petek, 24. november 2017
• Tabor 8.razred CŠOD Radenci.
• Naravoslovni dan za 7. c. Kemijsko fizikalne spremembe.
• Ogled Knjižnega sejma za učence 2. a, 3. a in 3. c.
ponedeljek, 27. november 2017
• Košarkarska tekma - starejši dečki.

December 2017
petek, 1. december 2017
• Državno tekmovanje za Proteusovo priznanje.
• Košarkarska tekma - starejši dečki.
ponedeljek, 4. december 2017
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 6.b, v ZD Vič.
torek, 5. december 2017
• Šolsko tekmovanje iz zgodovine.
sreda, 6. december 2017
• Košarkarsko tekmovanje, starejši dečki.
torek, 12. december 2017
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
sreda, 13. december 2017
• Tehniški dan za učence 3. b.

Januar 2018
torek, 9. januar 2018
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
ponedeljek, 22. januar 2018
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 8.a, v ZD Vič.
ponedeljek, 29. januar 2018

•
•

Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 8.b, v ZD Vič.
Roditeljski sestanek za starše učencev 4.a.

torek, 30. januar 2018
• Zimski športni dan za učence 7., 8. in 9. razredov.
• Tehniški dan za učence 6. razredov.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 6. a in 6. b.
sreda, 31. januar 2018
• Obisk sejma NATOUR ALPE ADRIA za učence izbirnega predmeta turistična
vzgoja.

Februar 2018
četrtek, 1. februar
• Območno tekmovanje iz znanja zgodovine za 9. razrede.
• Košarkarska tekma mlajši učenci.
petek, 2. februar
• Kulturni dan za učence 8. razredov.
• Tehniški dan "IZVAJAMO POSKUSE (SNOVI)" za učence 1. razredov.
ponedeljek, 5. februar
•
•
•
•

Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 1.c, v ZD Vič.
Kulturni dan "Koncert orkestra Martin Krpan" za učence 2. razredov.
Ogled Državnega zbora in Urada evropskega poslanca za učence projekta
EU.
Prvenstvo OŠ Ljubljane za mlajše deklice.

torek, 6. februar
• Zimski športni dan za učence 4. in 5. razredov.
• Kulturni dan "Obisk šolskega muzeja" za učence 3. razredov.
• Košarkaška tekma - mlajši učenci.
• Šolsko tekmovanje iz fizike za učence 8. in 9. razredov.
sreda, 7. februar
• Roditeljski sestanek za starše učencev 5. a.
petek, 9. februar
• Informativni dan na srednjih šolah za učence 9. razredov.
• Zimski športni dan za učence 1. razredov.
• Zimski športni dan za učence 2. razredov.

sobota, 10. februar
• Informativni dan na srednjih šolah.
ponedeljek, 12. februar
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 1.b, v ZD Vič.
torek, 13. februar
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
• Tehniški dan "5x STOP je COOL" za učence 9. razredov.
• Tehniški dan za učence 7. razredov.
• Košarka za mlajše učence.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 4. b.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 1. a, 1. b in 1. c.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 8. b.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 7. a, 7. b in 7. c.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 9. razredov.
sreda, 14. februar
• STAVKA.
četrtek, 15. februar
• Glasbeni kulturni dan za učence 9. razredov.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 3. a.
ponedeljek, 26. februar
• Zimska šola v naravi CŠOD Vojsko za 6.razred.
torek, 27. februar
• Zimska šola v naravi CŠOD Vojsko za 6.razred.
• Polfinalni turnir v košarki za starejše učence.
sreda, 28. februar
• Zimska šola v naravi CŠOD Vojsko za 6.razred.
• Zdravstvena vzgoja za učence 8. razredov.
• Obisk gostilne Pečarič z učenci turistične vzgoje.

Marec 2018
četrtek, 1. marec
• Zimska šola v naravi CŠOD Vojsko za 6.razred.
petek, 2. marec
• Zimska šola v naravi CŠOD Vojsko za 6.razred.

ponedeljek, 5. marec
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 1.a, v ZD Vič.
torek, 6. marec
• Tehniški dan "ELEKTRIKA" za učence 4. c.
• Obisk oglaševalske agencije INOVATIFF z učenci izbirnega predmeta vzgoja
za medije.
• Košarka za mlajše učence.
sreda, 7. marec
• Košarka za mlajše učence.
• Območno tekmovanje iz geografije.
četrtek, 8. marec
• Ekskurzija za učence projekta EU na Dunaj.
• Tehniški dan "ELEKTRIKA" za učence 4. a in 4. b.
petek, 9. marec
• Ekskurzija za učence projekta EU na Dunaj.
ponedeljek, 12. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
torek, 13. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Državno tekmovanje iz nemščine na OŠ Šmartno pod Šmarno goro.
• Tekmovanje iz vesele šole.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 3. b, 4.c in 5. c.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 3. c.
• Roditeljski sestanek za starše učencev 2. a, 2. b in 2. c.
sreda, 14. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
• STAVKA.
• Zbiralna akcija starega papirja.
četrtek, 15. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
• Zbiralna akcija starega papirja do 12.00.
• Matematično tekmovanje "KENGURU" za učence od 1. do 9. razreda.
petek, 16. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.

•

Regijsko tekmovanje iz fizike.

ponedeljek, 19. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
torek, 20. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
• Delavnica "Samo eno življenje imaš" za učence 5. razredov.
sreda, 21. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
• Delavnica "Samo eno življenje imaš" za učence 8. razredov.
• Ogled Hotela Mons v okviru turistične vzgoje.
četrtek, 22. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.
petek, 23. marec
• Tečaj plavanja za učence 1. razredov.

sobota, 24. marec
• Državno tekmovanje iz kemije.
torek, 27. marec
• Delavnice "O2 za vskega" za učence 7. razredov.
• Lokalno preverjanje OŠEPP ZA UČENCE 9. RAZREDA.
sreda, 28. marec
• Državno četrtfinale v košarki za mlajše učence.
• Finale prvenstva v odbojki za mlajše učence.
• Ogled nemškega filma za učence izbirnega predmeta nemščina 2 in 3.
• Nastop ob materinskem dnevu za mame učencev 3. c.
petek, 30. marec
• Gledališka predstava Tesla za učence izbirnih predmetov filozofija in retorika.

April 2018
sreda, 4. april
• Kulturni dan "Po poteh Cankarja" za učence 9. razredov.
• Finale prvenstva v odbojki za mlajše učenke.

•
•

Ogled turistične agencije Kompas za učence turistične vzgoje.
Predstava za starše učencev 3. a "Škrat Kuzma".

petek, 6. april
• Tekmovanje "Mehurčki" za učence 2. in 3. razredov.
• Prostvoljska akcija "PRENAŠANJE ŽABIC" za učence 6. in 7. razredov.
sobota, 7. april
• Dan zdravja za učence 1. do 9. razreda.
ponedeljek, 9. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Naravoslovni dan za učence 6. r.
torek, 10. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Popoldanske skupne govorilne ure ob 17.00.
• Tehniški dan "Dnevi meroslovja v Bistri" za učence 7. razredov.
• Zdravstvena vzgoja za učence 1. a in 1. c.
sreda, 11. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Zdravstvena vzgoja za učence 1. b.
• Preverjanje ekip prve pomoči.
• Državno tekmovanje iz vesele šole.
četrtek, 12. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Tehniški dan "Fisher gonila" za učence 5. c.
petek, 13. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Tehniški dan "Fisher gonila" za učence 5. b.
ponedeljek, 16. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
torek, 17. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Tehniški dan "Fisher gonila" za učence 5. a.
• Španska bralna značka za učence 3. razredov in 2. a.

sreda, 18. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Ekskurzija v Idrijo in bolnico Franjo za učence 7. razredov.
• Spomladanski kros v Tivoliju.
četrtek, 19. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Nogometna tekma za mlajše učence.
petek, 20. april
• Plavalni tečaj za učence 3. razredov.
• Zaključek projekta "PRIJATELJSTVO" za učence 2. razredov.
• Košarka za najmlajše učence.
sobota, 21. april
• Državno tekmovanje iz matematike.
ponedeljek, 23. april
• Ekskurzija Rakov Škocjan in Cerknica za učence 6. razredov.
• Kulturni dan "Glasbeno kraljestvo živali" za učence 4. razredov.
torek, 24. april
• Kulturni dan "KINOBALON" za učence 3. razredov.
četrtek, 26. april
• Izobraževalni dan Banke Slovenija za učence 8. razredov.

Maj 2018
četrtek, 3. maj
• Tekmovanje "LOGIČNA POŠAST".
petek, 4. maj
• Pohod po "Poti ob žici" za učence 1. do 9. razreda
• NPZ slovenščina za učence 6. in 9. razredov.
ponedeljek, 7. maj
• NPZ matematika za učence 6. in 9. razredov.
• Delavnica "Odvisnost in droge" za učence 9. a.
četrtek, 24. maj 2018
• Tekmovanje iz znanja španščine za 7. in 8. razrede.

torek, 5. junij 2018
• Roditeljski sestanek za starše učencev 7. a, 7. b in 7. c.
ponedeljek, 18. junij 2018
• Obisk bodočih prvošolcev iz vrtca Vrhovci in zunanji.
• Tehniški dan "Escape room" za 7.a.
• Tehniški dan "Učilnica eksperimentov" za 3.a in 3.c, v šoli.
• Tehniški dan "Escape room" za 7.b,7.c.
• Roditeljski sestanek za 3.a ob 18.00.
torek, 19. junij 2018
• Športni dan v Atlantisu za učence 1. razredov.
• Roditeljski sestanek z zaključkom za 5.b ob 17.00.
• Roditeljski sestanek za 3.c ob 18.30.
sreda, 20. junij 2018
• Obisk bodočih prvošolcev iz vrtca Vrhovci in zunanji.
• Roditeljski sestanek za 5.c ob 17.00.
• Roditeljski sestanek z zaključkom za 1. in 2. razrede ob 18.00, na velikem
igrišču.
petek, 22. junij 2018
• Proslava ob Dnevu državnosti in podelitev spričeval za učence 1. do 8.
razredov.

