Dogodki
v šolskem letu 2018/19

September 2018
ponedeljek, 3. september
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.a, 5.b in 5.c.
• Prvi šolsko dan.
torek, 4. september
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.a, 5.b in 5.c.
• Roditeljski sestanek za starše 1.a,1.b in 1.c razreda ob 16.30.
sreda, 5. september
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.a, 5.b in 5.c.
• Roditeljski sestanek za starše 2.a,2.b in 2.c razreda ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 7.a, in 7.b razreda ob 17.30.
četrtek, 6. september
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.a, 5.b in 5.c.
• Roditeljski sestanek za starše 3.a,3.b in 3.c razreda ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 8.a, 8.b in 8.c razreda ob 17.30.
petek, 7. september
• Letna šola v naravi v Pacugu za 5.a, 5.b in 5.c.
ponedeljek, 10. september
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" 6.a.
• Roditeljski sestanek za starše 4.a, 4.b in 4.c razreda ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 6.a, 6.b in 6.c razreda ob 17.30.
torek, 11. september
• Roditeljski sestanek za starše 5.a razreda ob 18.00.
• Roditeljski sestanek za starše 5.b in 5.c razreda ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 9.a in 9.b razreda ob 17.30.
sreda, 12. september
• Zbiralna akcija papirja.
četrtek, 13. september
• Zbiralna akcija papirja.
• Naravoslovni dan "GEN energija in Grad Rajhenburg" z 9.a in 9.b.
• Športni dan "Mini Olimpijada" za 3.a, 3.b in 3.c.
petek, 14. september

•
•

Zbiralna akcija papirja.
Športni dan "Mini Olimpijada" za 2.a, 2.b in 2.c.

ponedeljek, 17. september
• Tabor - 9. razred
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 8.a".
torek, 18. september
• Tabor - 9. razred.
• Diham ples za učence 3., 4. in 5. razredov.
• Naravoslovni dan "Osebna higiena" za 2.a in 2.b, v šoli.
• Obisk POP-TV za učence izbirnega predmeta Tisk.
• Ogled steklarne Hrastnik, za učence izbirnega predmeta Poskusi v kemiji.
sreda, 19. september
• Tabor - 9. razred.
• Dan brez avtomobila- kolesarski krog.
četrtek, 20. september
• Tabor - 9. razred.
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v malem in velikem atletskem pokalu.
• Tehniški dan "Preventiva" za 7.a in 7.b, v šoli.
petek, 21. september
• Tabor - 9. razred.
ponedeljek, 24. september
• Naravoslovni dan "Rakov Škocija in Cerkniško jezero" za 6.a in 6.b.
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 8. b".
torek, 25. september
• Naravoslovni dan "Rakov Škocija in Cerkniško jezero" za 6.c.
• Seja šolskega sklada ob 15.30.
sreda, 26. september
• Naravoslovni dan " Osebna higiena" za 2.c, v šoli.
• Naravoslovni dan "Osebna higiena" za 2.c, v šoli.
• Razstava in delavnica za učence izbirnega predmeta ŽUU.
• Seja sveta staršev ob 17.00.
četrtek, 27. september
• Seja sveta šole ob 16.00.
• Športni dan " Pohod Bornova pot" za 6.a, 6.b in 6.c.
• Športni dan " Pohod na Slavnik" za 7.a in 7.b.
• Šolsko tekmovanje iz logike.
sobota, 29. september

•
•
•
•

Delovna sobota - nadomeščanje ponedeljka 24.12.2018.
Tehniški dan "Okostnjak; žeblanje" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli.
Športni dan "Jesenski pohod v gozdu - Klobuk" za 1.a, 1.b in 1.c.
Športni dan "Pohod na Rožnik" za 3.a, 3.b in 3.c.

Oktober 2018
sreda, 3. oktober
• Tekmovanje v nogometu za starejše dečke na OŠ V. Vodnika.
ponedeljek, 8. oktober
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 3. a".
• Tekmovanje v odbojki na mivki v športnem parku Ludus Črnuče.
torek, 9. oktober
• Kulturni dan "Tolkala v orkestru" za 6.a, 6.b in 6.c v Cankarjevem domu.
• Skupne govorilne ure.
sreda, 10. oktober
• Naravoslovni dan " Preventiva" za 6.a, 6.b in 6.c v šoli.
petek, 12. oktober
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Kolezija.
• Šolsko tekmovanje o sladkorni bolezni za učence 8. in 9. razreda.
ponedeljek, 15. oktober
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 3.b".
• Tehniški dan "Rastem s knjigo - Jamski človek in piščal za 7.a in 7.b.
• Tekmovanje iz angleščine za 8.r.
torek, 16. oktober
• Naravoslovni dan " Preventiva" za 8. a v šoli.
sreda, 17. oktober
• Kros v parku Tivoli.
• Kulturni dan "Narodna galerija - Galova skrinja" za 2.a, 2.b in 2.c.
• Šolsko Proteusovo tekmovanje za 8. in 9.razred.
četrtek, 18. oktober
• Naravoslovni dan " Preventiva" za 8. c v šoli.
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ O. Kovačiča.
petek, 19. oktober
• Naravoslovni dan " Preventiva" za 8. b v šoli.

ponedeljek, 22. oktober
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 3.c".
torek, 23. oktober
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v badmintonu za mlajše in najmlajše učence ter
učenke.
sreda, 24. oktober
• Kulturni dan "Filmskao glasbena fantazija" v Cankarjevem domu za 4.a,4.b in
4.c.
sobota, 27. oktober
• Ljubljanski maraton za prijavljene učence.
ponedeljek, 29. oktober
• Jesenske počitnice.
torek, 30. oktober
• Jesenske počitnice.
sreda, 31. oktober
• Jesenske počitnice.

November 2018
četrtek, 1. november
• Jesenske počitnice.
petek, 2. november
• Jesenske počitnice.
sreda, 7. november
• Obisk Gothe instituta v Ljubljani za učence IP NI1 in N2N 6.r.
• Športni dan "Grem na kolo" za 5.c v Vikrčah.
petek, 9. november 2018
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Vrhovci ob 13.15.
• Športni dan "Grem na kolo" za 5.a in 5.b v Vikrčah.
ponedeljek, 12. november 2018
• Tekma v košarki za starejše dečke.
• Tekma v nogometu za starejše dečke.

torek, 13. november 2018
• Tekmovanje Bober.
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 4.b, v šoli.
• Roditeljski sestanek za starše 9.a in 9.b ob 18.00.
• Skupne govorilne ure.
sreda, 14. november 2018
• Tekmovanje Bober.
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 4.a, v šoli.
• Ogled nemškega filma v Gothe Institutu za učence IP NI2.
• Tekmovanje iz angleščine za 9.r.
četrtek, 15. november 2018
• Tekmovanje Bober.
• Naravoslovni dan "Preventiva" za 4.c, v šoli.
petek, 16. november 2018
• Tekmovanje Bober.
• Naravoslovni dan " Preventiva " za 9.a in 9.b, v šoli.
• Naravoslovni dan "Kemijsko fizikalne spremembe" za 7.a in 7.b, v šoli.
• Slovenski tradicionalni zajtrk.
• Tehniški dan " Alkoholne ključavnice" za 6.a,6.b in 6.c, v šoli.
• Tehniški dan " Luka Koper in Trst" za 8.a, 8.b in 8.c.
sobota, 17. november 2018
• Državno tekmovanje o sladkorni bolezni.
četrtek, 22. november 2018
• Tehniški dan "Obisk knjižnega sejma in Narodne galerije za 6.a, 6.b in 6.c.
• Šolsko tekmovanje iz nemščine za 9.razred.
petek, 23. november 2018
• Aktivnost izven šole "Ogled knjižnega sejma" za 4.a, 4.b,4.c.
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Vrhovci.
torek, 27. november 2018
• Božične delavnice v Domu starejših občanov Bokalce.
sreda, 28. november 2018
• Zbiralna akcija starega papirja.

četrtek, 29. november 2018
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Naravoslovni dan "Mikrobiologija in biotehnologija" za 9.a in 9.b.

petek, 30. november 2018
• Zbiralna akcija starega papirja.
• Državno tekmovanje za Proteusovo priznanje.
• Ogled filma Gajin svet za učence 4. in 5. razredov.
• Tekma v nogometu za starejše dečke v dvorani Tivoli.

December 2018
torek, 4. december 2018
• Prvenstvo OŠ v odbojki za starejše deklice na OŠ Vič.
• Šolsko tekmovanje iz zgodovine za 8. in 9. razred.
sreda, 5. december 2018
• Tehniški dan "Božične delavnice" za 3.a, 3.b in 3.c , v šoli.
ponedeljek, 10. december 2018
• Tekma v nogometu za starejše dečke.
torek, 11. december 2018
• Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje.
• Skupne govorilne ure.
sreda, 12. december 2018
• Obisk praznične Ljubljane za 4.a, 4.b in 4.c.
• Tehniški dan "Pečemo piškote" za 1.a, 1.b in 1.c, v šoli.
četrtek, 13. december 2018
• Nastop za starše 4.c, ob 17.00.
• Novoletna predstava "Kam ta svet beži" in obisk Dedka Mraza za učence
1.razredov in predšolske otroke, ob 17.00, v jedilnici šole.
• Tekma v nogometu za starejše dečke v dvorani Tivoli.
ponedeljek, 17. december 2018
• Kulturni dan "Lutkovna predstava" za 1.a, 1.b in 1.c.
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 6.b".
• Novoletna obdaritev otrok na Območnem združenju Rdečega križa.
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki za starejše deklice na OŠ Šentvid.
sreda, 19. december 2018
• Kulturni dan "Opera: Gospod in hruške " za 2.a, 2.b in 2.c.
• Tehniški dan "Muzej pošte in telekomunikacij" za 3.b.
četrtek, 20. december 2018
• Novoletna prireditev za starše ob 17.30, v veliki telovadnici.

•

Tehniški dan "Muzej pošte in telekomunikacij" za 3.a in 3.c.

petek, 21. december 2018
• Kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda, v šoli.
ponedeljek, 24. december 2018
• Novoletne počitnice.
torek, 25. december 2018
• Novoletne počitnice.
sreda, 26. december 2018
• Novoletne počitnice.
četrtek, 27. december 2018
• Novoletne počitnice.
petek, 28. december 2018
• Novoletne počitnice.

Januar 2019
petek, 4. januar
• Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Kolezija.
torek, 8. januar
• Kulturni dan " Izlet v kraljestvo zvoka" za 7.a in 7.b.
• Roditeljski sestanek v okviru projekta EU ob 18.00, v učilnici GE.
• Skupne govorilne ure.
torek, 15. januar
• Roditeljski sestanek za 6.a, 6.b in 6.c ob 17.30.
• Šolsko tekmovanje iz geografije od 13.30 do 14.30, učilnica BI.
sreda, 16. januar
• Tekma v košarki za starejše dečke - četrtfinale na OŠ B. Magajna Divača.
četrtek, 17. januar
• Območno tekmovanje iz angleščine za 9.razred na OŠ Vižmarje Brod.
ponedeljek, 21. januar
• Kulturni dan "Ogled baleta Kekec" za 5.a, 5.b in 5.c.
• Šolsko tekmovanje iz kemije 13.00 - 13.45.

torek, 22. januar
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki za starejše deklice na OŠ Kašelj.
sreda, 23. januar
• Območno Cankarjevo tekmovanje na OŠ I. Cankarja, Vrhnika.
četrtek, 24. januar
• Obisk hiše EU za učence projekta EU.
petek, 25. januar
• Tehniški dan "karierna orientacija in obisk sejma "Informativa"" za 9.a in 9.b.
• Zimski športni dan za 3., 4. in 5. razred.
ponedeljek, 28. januar
• Zimska šola v naravi na Ribnici na Pohorju za 6. razred.
torek, 29. januar
• Zimska šola v naravi na Ribnici na Pohorju za 6. razred.
• Kulturni dan "Prešernov Kranj" za 8. razrede.
sreda, 30. januar
• Zimska šola v naravi na Ribnici na Pohorju za 6. razred.
• Naravoslovni dan "Kraški rob" za 8.a, 8.b in 8.c.
• Zimski športni dan "Sankanje na Bokalcih" za 1.a,1.b in 1.c.
četrtek, 31. januar
• Zimska šola v naravi na Ribnici na Pohorju za 6. razred.
• Konec 1. ocenjevalnega obdobja.
• Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvoranski atletiki.

Februar 2019
petek, 1. februar
• Zimska šola v naravi na Ribnici na Pohorju za 6. razred.
sobota, 2. februar
• Delovna sobota.
• Tehniški dan "Izdelovanje gradnikov iz gline in sestavljanje hiške" za 2.a,2.b
in 2.c, v šoli.
• Tehniški dan "Izvajamo poskuse - snovi" za 1.a,1.b in 1.c, v šoli.
• Športni dan "Križka gora" za 3.a, 3.b in 3.c.
ponedeljek, 4. februar
• Kulturni dan "Šolski muzej" za 3.razred.
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 8.c".

•
•

Roditeljski sestanek za starše 1.a,1.b in 1.c razreda ob 16.30.
Roditeljski sestanek za starše 3.a in 3.c razreda ob 17.00.

torek, 5. februar
• Območno tekmovanje iz znanja zgodovine.
• Roditeljski sestanek za starše 2.a,2.b in 2.c razreda ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 4.a, 4.b in 4.c razreda ob 17.00.
• Roditeljski sestanek za starše 7.a, in 7.b razreda ob 17.30.
• Tekmovanje v košarki za mlajše učence na OŠ B. Jakca.
sreda, 6. februar
• Roditeljski sestanek za starše 5.a, 5.b in 5.c razreda ob 16.30.
• Šolsko tekmovanje iz fizike od 13.00 do 14.00.
petek, 8. februar
• Kulturni praznik.
ponedeljek, 11. februar
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 6.c".
torek, 12. februar
• Vpis v 1. razred za šosl.leto 2019/2020.
• Roditeljski sestanek za 3.b ob 16.30.
• Roditeljski sestanek za starše 9.a in 9.b razreda ob 18.00.
• Tehniški dan "Programiranje" za učence 7.a in 7.b.
• Tehniški dan "Simfonična matineja: 7 veličastnih".
• Skupne govorilne ure.
sreda, 13. februar
• Vpis v 1. razred za šol.leto 2019/2020.
• Državno polfinale v košarki za starejše učence.
petek, 15. februar
• Tekma v košarki za mlajše učence na OŠ Vrhovci.
ponedeljek, 18. februar
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 1.a".
torek, 19. februar
• Roditeljski sestanek za starše 8.a, 8.b in 8.c razreda ob 17.00.
• Tehniški dan "Fisher gonila" za 5.c, v šoli.
sreda, 20. februar
• Zbiralna akcija papirja "za 9. razrede".
• Ogled hotela 4points v okviru izbirnega predmeta TVZ.

•

Priprave na tekmovanje iz prve pomoči.

četrtek, 21. februar
• Zbiralna akcija papirja "za 9. razrede".
petek, 22. februar
• Zbiralna akcija papirja "za 9. razrede".
• Preverjanje znanja plavanja za 6.r.
• Tehniški dan "Fisher gonila" za 5.a, v šoli.
ponedeljek, 25. februar
• Zimske počitnice.
torek, 26. februar
• Zimske počitnice.
sreda, 27. februar
• Zimske počitnice
četrtek, 28. februar
• Zimske počitnice.

Marec 2019
petek, 1. marec
• Zimske počitnice.
torek, 5. marec
• Tehniški dan "Pust" za 2.a,2.b in 2.c, v šoli.
sreda, 6. marec
• Območno tekmovanje iz znanja geografije na OŠ Logatec.
• Priprave na tekmovanje iz prve pomoči.
petek, 8. marec
• Športni dan "Pohod na Rožnik" za 1.a, 1.b in 1.c.
sobota, 9. marec
• Državno tekmovanje iz slovenščine na OŠ Spodnja Šiška.
ponedeljek, 11. marec
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 1.b".
• Tehniški dan "Fisher gonila" za 5.b, v šoli.

torek, 12. marec
• Kulturni dan " Izgubljena piščal Vile Apolonije" v Cankarjevem domu za 3.a,
3.b in 3.c.
• Pouk izven učilnice za učence NIP Nemščina 4.r " Predstava Martin Krpan" v
Lutkovnem gledališču Ljubljana.
• Skupne govorilne ure.
sreda, 13. marec
• Kulturni dan "Koncert orkestra Slovenske filharmonije" v Cankarjevem domu
za 1.a, 1.b in 1.c.
• Šolsko tekmovanje Vesela šola.
četrtek, 14. marec
• Državno finale regije v košarki za starejše učence.
• Ogled gostilne Pečarič v okviru izbirnega predmeta TVZ.
petek, 15. marec
• Področno tekmovanje iz fizike na OŠ Dravlje.
ponedeljek, 18. marec
• Naravoslovni dan "Skrb za zdravje za 1.c".
sreda, 20. marec
• Državno tekmovanje iz angleščine na OŠ J Modra, Dol pri Ljubljani.
• Priprave na tekmovanje iz prve pomoči.
petek, 22. marec
• Športni dan "Golf" v Stanežičah za 4.c.
torek, 26. marec
• Državno prvenstvo - četrtfinale v nogometu za starejše dečke, na OŠ Trebnje.
• Priprave na tekmovanje iz prve pomoči.
sreda, 27. marec
• Ekskurzija v Prago za učence projekta EU.
četrtek, 28. marec
• Ekskurzija v Prago za učence projekta EU.
• Tehniški dan "Delavnice na Groharjevi domačiji" za 4.b.
petek, 29. marec
• Ekskurzija v Prago za učence projekta EU.
• Tehniški dan "Delavnice na Groharjevi domačiji" za 4.a in 4.c.

sobota, 30. marec
• Državno tekmovanje iz kemije.

April 2019
ponedeljek, 1. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Pomladna prepevanja - revija šolskih pevskih zborov.
torek, 2. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Kulturni dan "Ogled Cankarjeve Vrhnike" za 9.a in 9.b.
sreda, 3. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Državno finale v košarki za starejše dečke.
• Športni dan "Golf" v Stanežičah za 4.b.
četrtek, 4. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Športni dan "Golf" v Stanežičah za 4.a.
petek, 5. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Fotografiranje oddelkov 2., 4.-9.r in posamezno.
• Program "Igrajmo golf" v Stanežičah za 4.c.
ponedeljek, 8. april
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede.
• Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede.
• Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.a in 2.b.
torek, 9. april 2019
•
•
•
•
•
•

Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede
Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede
Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.a in 2.b
Fotografiranje oddelkov 1., 3.r in posamezno
Regijsko preverjanje ekip prve pomoči za osnovne šole
17:00

•

Skupne govorilne ure

sreda, 10. april 2019
•
•
•
•
•
•

Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede
Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede
Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.a in 2.b
Državno tekmovanje - vesela šola
Kulturni dan "Jazz v živo" za 9.a in 9.b
Ogled turistične agencije Kompas za učence izbirnega predmeta TVZ

četrtek, 11. april 2019
•
•
•
•

Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede
Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede
Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.a in 2.b
Državno prvenstvo - polfinale v nogometu za starejše dečke

petek, 12. april 2019
•
•
•

Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 1. razrede
Plavalni tečaj v bazenu Tivoli za 3. razrede
Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.a in 2.b

sobota, 13. april 2019
•

Državno tekmovanje iz matematike

ponedeljek, 15. april 2019
•
•

Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.c
Program "Igrajmo golf" v Stanežičah za 4.c

torek, 16. april 2019
•
•
•
•
•

Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.c
Kros v parku Tivoli
Naravoslovni dan "Preventiva" za 1.a in 1.b, v šoli
Program "Igrajmo golf" v Stanežičah za 4.b
Roditeljski sestanek za 6.a, 6.b in 6.c ob 17.30 v matičnih učilnicah

sreda, 17. april 2019
•
•

Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.c
Program "Igrajmo golf" v Stanežičah za 4.a

četrtek, 18. april 2019
•
•

Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.c
Športni dan "Rolanje" za 1.a, 1.b in 1.c, na šolskem igrišču

petek, 19. april 2019
•

Tabor "CŠOD Čebelica" za 2.c

ponedeljek, 22. april 2019
•

Velikonočni ponedeljek

torek, 23. april 2019
•

Naravoslovni dan "Ekskurzija Idrija in Bolnica Franja" za 7.a in 7.b

sreda, 24. april 2019
•
•
•

Nagradni izlet v Benetke za Zlate značkarje"
OŠ Vrhovci ima talent ob 12.30, v učilnici 4.c
Pouk nemščine v živalskem vrtu za izbirni predmet nemščina 5.razred

četrtek, 25. april 2019
•
•

Naravoslovni dan "Preventiva" za 2.a in 2.b, v šoli ob 12:30
OŠ Vrhovci ima talent ob v učilnici 4.c

petek, 26. april 2019
•

Naravoslovni dan "Preventiva" za 1.c in 2.c, v šoli

ponedeljek, 29. april 2019
•

Prvomajske počitnice

torek, 30. april 2019
•

Prvomajske počitnice

sreda, 1. maj 2019
•

Prvomajske počitnice

četrtek, 2. maj 2019
•

Prvomajske počitnice

petek, 3. maj 2019
•

Prvomajske počitnice

torek, 7. maj 2019
•

NPZ slovenščina za 6. in 9. razred

sreda, 8. maj 2019
•

Ex tempore pri gradu Krumperk

četrtek, 9. maj 2019
•

NPZ matematika za 6. in 9. razred

petek, 10. maj 2019
•

Športni dan "Pohod po PST" za učence od 1. - 9. razreda

sobota, 11. maj 2019
•
•
•

Ogled državnega tekmomvanja za osnovne šole iz prve pomoči, na Debele
rtiču
Tek trojk za prijavljene učence
Športni dan "Dan zdravja" za vse učence v šoli

ponedeljek, 13. maj 2019
•
•

NPZ angleščina za 6. razred
NPZ likovna umetnost za 9.razred

torek, 14. maj 2019
•
•
•
•
•
•

Zbiralna akcija starega papirja
Ogled oglaševalske agencije za učence IP TIS
OŠ Vrhovci ima talent - polfinale ob 14.00, v jedilnici
Roditeljski sestanek za 6.c ob 18.00 v učilnici LUM
Roditeljski sestanek za 8.a, 8.b in 8.c ob 16.30, v učilnici MA2
Skupne govorilne ure

sreda, 15. maj 2019
•
•

Zbiralna akcija starega papirja
Ekskurzija v Graz za učence Izbirnega predmeta NI1, NI2, NI3

četrtek, 16. maj 2019
•
•

Zbiralna akcija starega papirja
Naravoslovni dan "Orientacija" za 3. razrede, na velikem igrišču šole

petek, 17. maj 2019
•

"Orientacija" za 4. razrede, na velikem igrišču šole

ponedeljek, 20. maj 2019
•
•

Naravoslovni tabor "Sveti trije kralji" za 4.r
Tabor "Osilnica" za 8.r

torek, 21. maj 2019
•
•

Naravoslovni tabor "Sveti trije kralji" za 4.r
Tabor "Osilnica" za 8.r

sreda, 22. maj 2019
•
•
•

Naravoslovni tabor "Sveti trije kralji" za 4.r
Tabor "Osilnica" za 8.r
Prvenstvo OŠ v Malem in velikem atletskem pokalu

četrtek, 23. maj 2019
•
•
•

Naravoslovni tabor "Sveti trije kralji" za 4.r
Tabor "Osilnica" za 8.r
Pouk na prostem - Čebelja pot

petek, 24. maj 2019
•
•
•

Naravoslovni tabor "Sveti trije kralji" za 4.r
Tabor "Osilnica" za 8.r
Pouk nemščine v živalskem vrtu za učence IP N2N 5.r

sobota, 25. maj 2019
•

Državno tekmovanje "Logična pošast" na OŠ Dobrova

ponedeljek, 27. maj 2019
•
•

Zbiralna akcija papirja
Prireditev za "Zlate značkarje" v Cankarjevem domu

torek, 28. maj 2019
•
•
•

Zbiralna akcija papirja
OŠ Vrhovci ima talent - finale ob 14.00
Prireditev za zmagovalce tekmovanja "Za čiste zobe ob zdravi prehrani" v
Dvorani Tivoli - 4.a

sreda, 29. maj 2019
•

Zbiralna akcija papirja

četrtek, 30. maj 2019
•
•
•
•
•

Naravoslovni dan " Na dvorišču v kolišču" za 4.a, 4.b in 4.c
Naravoslovni dan "Snovi" za 2.a, 2.b in 2.c, v šoli
Področno posamično prvenstvo v atletiki za OŠ
Tehniški dan "Igraj se z mano" za 3a, 3.b in 3.c
Turistično vodenje po Ljubljani za učence IP -TVZ

ponedeljek, 3. junij 2019
•

Koncert šolskih pevskih zborov ob 17.00, v jedilnici

torek, 4. junij 2019
•
•

Atletski troboj za najmlajše učence in učenke
OŠ Vrhovci ima talent - superfinale ob 14.00

•
•
•

Roditeljski sestanek za 5.a, 5.b in 5.c ob 16.15.
Roditeljski sestanek za starše 7.a in 7.b ob 16.30
17:00 Skupne govorilne ure

sreda, 5. junij 2019
•

Prvenstvo Slovenije v atletskem pokalu za OŠ v Žalcu

četrtek, 6. junij 2019
•
•

Naravoslovni dan "Ogled Županove jame in Jamski laboratorij" za 5.a, 5.b
in 5.c
Valeta

ponedeljek, 10. junij 2019
•
•
•

Naravoslovni dan "Arboretum Volčji Potok" za 6.a
Seja Sveta staršev ob 18.00
Tehniški dan "Steklopihaška delavnica" za 7.a in 7.b, v šoli

torek, 11. junij 2019
•
•
•

Kulturni dan "Kinobalon" za 3.a, 3.b in 3.c
Naravoslovni dan "Arboretum Volčji Potok" za 6.b in 6.c
Roditeljski sestanek za bodoči 1.r ob 17.00, v jedilnici

sreda, 12. junij 2019
•
•
•
•
•

Kulturni dan "Veščine iz pradavnine" v Mestnem muzeju, za 1.a in 1.b
Roditeljski sestanek in predstava "Živalska olimpijada" za starše učencev
4.a, ob 18.00
Športni dan "Kopanje v Termah Laško" za 6.a, 6.b in 6.c
Športni dan "Pustolovski park Geoss" za 7.a in 7.b
Športni dan "Tivoli" za 8.a, 8.b in 8.c

četrtek, 13. junij 2019
•
•
•

Kulturni dan "Veščine iz pradavnine" v Mestnem muzeju, za 1.c
Obisk bodočih prvošolcev ob 10.15
Športni dan "Športne igre na plaži" za 9.a in 9.b

petek, 14. junij 2019
•
•

Obisk bodočih prvošolcev ob 10.15
Tehniški dan "Ročna dela in spretnosti" za 5.a in 5.c, v šoli

ponedeljek, 17. junij 2019
•
•
•

Roditeljski sestanek z zaključkom za 4.c ob 17.00
Tehniški dan "Izdelki iz naravoslovne škatle" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli
Tehniški dan "Kolesarski izpit" za 5.a, 5.b in 5.c

torek, 18. junij 2019
•
•
•

Naravoslovni dan ¨Mestni muzej" za 5.a, 5.b in 5.c
Roditeljski sestanek z zaključkom na velikem igrišču za 1. in 2. razrede ob
18.00
Zaključek za 4.a na malem igrišču

sreda, 19. junij 2019
•
•
•
•
•

Naravoslovni dan "Planšarski muzej in ogled slapa Savica" za 5.a, 5.b in
5.c
Pouk v naravi "Tivoli" za 4.a, 4.b in 4.c
Roditeljski sestanek z zaključkom za 3.a ob 17.00
Tehniški dan "4 peresna deteljica" za 1.a, 1.b in 1.c, v šoli
Tehniški dan "merjenje" za 7.a in 7.v, v šoli

četrtek, 20. junij 2019
•
•
•
•
•

Pouk v naravi "Tivoli" za 3.a, 3.b in 3.c
Roditeljski sestanek z zaključkom za 3.b ob 17.00
Roditeljski sestanek z zaključkom za 3.c ob 17.00
Roditeljski sestanek z zaključkom za 5.c ob 17.00
Tehniški dan "Ročna dela in spretnosti" za 5.b, v šoli

petek, 21. junij 2019
•
•

Planinski pohod "Od vzhoda do vzhoda" - Šmarna gora
Športni dan "Atlantis - plavanje" za 1. in 2. razrede

ponedeljek, 24. junij 2019
•

Kulturni dan " Proslava ob dnevu državnosti" in razdelitev spričeval za
učence od 1. do 8. razreda

