
 

Dogodki 
v šolskem letu 2019/20 

 

September 2019 

 

• ponedeljek, 2. september 2019 
 Sprejem prvošolcev ob 10.30. 

 

• torek, 3. september 2019 
 Roditeljski sestanek za 1. razred ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za 5. razred ob 17.00. 

 

• sreda, 4. september 2019 
 Zbiralna akcija papirja. 

 

• četrtek, 5. september 2019 
 Zbiralna akcija papirja. 

 

• petek, 6. september 2019 
 Zbiralna akcija papirja. 

 

• ponedeljek, 9. september 2019 
 Letna šola v naravi "Pacug" za 5. razrede 

 Naravoslovni dan Rakov Škocijan in Cerknica za 6.a,6.b in 6.c 

 Roditeljski sestanek za 2. razred ob 17.00 

 Roditeljski sestanek za 6. razred ob 18.00 

 

• torek, 10. september 2019 
 Letna šola v naravi "Pacug" za 5. razrede 

 Roditeljski sestanek za 3.a in 3.b razred ob 17.00 

 Roditeljski sestanek za 7. razred ob 18.00 

 

• sreda, 11. september 2019 
 Letna šola v naravi "Pacug" za 5. razrede 

 Roditeljski sestanek za 4. razred ob 17.00 

 Roditeljski sestanek za 8. razred ob 18.00 

 

• četrtek, 12. september 2019 
 Letna šola v naravi "Pacug" za 5. razrede 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v orientacijskem teku 

 Roditeljski sestanek za 3.c razred ob 

 Roditeljski sestanek za 9. razred ob 17.00 



 

• petek, 13. september 2019 
 Letna šola v naravi "Pacug" za 5. razrede 

• torek, 17. september 2019 
 Ogled POP TV za učence izbirnega predmeta Tisk. 

 

• četrtek, 19. september 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 2.a in 2.b, v šoli. 

 

• petek, 20. september 2019 
 Aktivnost izven šole - Kolesarski krog za učence IP Tisk. 

 Na obisk v vrtec Brdo in Tehnološki park - učenci 1.razredov. 

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

 

• torek, 24. september 2019 
 Tehniški dan "Dnevi strojništva" v Muzeju Bistra za 7.a, 7.b in 7.c. 

 Športni dan "Gremo v Kolopark" za 4.b. 

 

• sreda, 25. september 2019 
 Športni dan "Gremo v Kolopark" za 4.c. 

 

• četrtek, 26. september 2019 
 Šolsko tekmovanje iz logike. 

 Športni dan "Gremo v Kolopark" za 4.a. 

 

• petek, 27. september 2019 
 Tehniški dan "Preventiva" za 6.a in 6.b, v šoli 

 Športni dan "Olimpijski festival" za učence 3.a, 3.b in 3.c 

 Športni dan "Pohod na Rožnik" za 2.a, 2.b in 2.c 

 

• ponedeljek, 30. september 2019 
 Naravoslovni dan "Ekologija" za 1. razrede, v šoli. 

 

Oktober 2019 

• četrtek, 3. oktober 2019 
 Državno tekmovanje v orientacijskem teku. 

 Tehniški dan "Preventiva" za 7.a in 7.b, v šoli. 

 

• petek, 4. oktober 2019 
 Mali in veliki atletski pokal na stadionu Športnega parka Ljubljana. 

 Tehniški dan "Preventiva" za 6.c, v šoli. 

 Tehniški dan "Preventiva" za 7.c, v šoli. 

 



• torek, 8. oktober 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 8.a, v šoli 

 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 

 Športni dan "Pohod na Klobuk" 

 Športni dan "Pohod na Šmarno goro" za 5.a, 5.b in 5.c 

 

• sreda, 9. oktober 2019 
 Tehniški dan "Hiška iz papirja" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli 

 Tehniški dan "Rastem s knjigo in Spoznajmo Emonca" za 7.a, 7.b in 7.c 

 Športni dan "Križna jama" za 3.a, 3.b in 3.c. 

 

• četrtek, 10. oktober 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 8.b, v šoli. 

 

• ponedeljek, 14. oktober 2019 
 Tekma v nogometu za starejše dečke na OŠ Danile Kumar. 

 

• torek, 15. oktober 2019 
 Kulturni dan "Čudoviti svet glasbil". 

 

• sreda, 16. oktober 2019 
 Tekmovanje v krosu v parku Tivoli. 

 Šolsko tekmovanje iz biologije. 

 

• četrtek, 17. oktober 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 1.b in 1.d, v šoli. 

 Športni dan "Pohod na planino Korošica" za 9.a, 9.b in 9.c. 

 Športni dan "Pohod na Sveti Jakob" za 6.a, 6.b in 6.c. 

 Športni dan "Pohod na Čemšeniško planino" za 7.a, 7.b in 7.c. 

 

• petek, 18. oktober 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 1.a in 1.c, v šoli. 

 

• sobota, 19. oktober 2019 
 Državno tekmovanje iz logike. 

 

• ponedeljek, 21. oktober 2019 
 Naravoslovni tabor v CŠOD Kavka za 8.a in 8.b. 

 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 6.a. 

 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8.r. 

 

• torek, 22. oktober 2019 
 Naravoslovni tabor v CŠOD Kavka za 8.a in 8.b. 

 

• sreda, 23. oktober 2019 



 Naravoslovni tabor v CŠOD Kavka za 8.a in 8.b. 

 Naravoslovni dan "Ekskurzija Posavje" za 9.a, 9.b in 9.c. 

 Sajenje dreves s četrtno skupnostjo Rožnik - Pazi park. 

 Tehniški dan "Hiša eksperimetov" za 3.,4. in 5. razredi, v šoli. 

 

• četrtek, 24. oktober 2019 
 Naravoslovni tabor v CŠOD Kavka za 8.a in 8.b. 

 

• petek, 25. oktober 2019 
 Naravoslovni tabor v CŠOD Kavka za 8.a in 8.b. 

 

• ponedeljek, 28. oktober 2019 
 Jesenske počitnice. 

 

• torek, 29. oktober 2019 
 Jesenske počitnice. 

 

• sreda, 30. oktober 2019 
 Jesenske počitnice. 

 

• četrtek, 31. oktober 2019 
 Jesenske počitnice. 

 

November 2019 

• petek, 1. november 2019 
 Jesenske počitnice. 

 

• ponedeljek, 4. november 2019 
 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 6.b. 

 Ogled hiše EU, za učence projekta EU. 

 

• torek, 5. november 2019 
 Tekma v košarki za starejše učence. 

 

• sreda, 6. november 2019 
 Tekma v nogometu za starejše učence. 

 

• četrtek, 7. november 2019 
 Kulturni dan "Narodna galerija - Galova soba" za 2.a, 2.b in 2.c. 

 Tehniški dan "Delavnice - Biotehniški izobraževalni center" , v šoli. 

•  

• ponedeljek, 11. november 2019 
 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 6.c. 

 Tekmovanje Bober. 



 

• torek, 12. november 2019 
 Prvenstvo OŠ v badmintonu, v BIT Centu. 

 Roditeljski sestanek za 5.c razred ob 17.00. 

 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00. 

 Šolsko Cankarjevo tekmovanje. 

 

• sreda, 13. november 2019 
 Prvenstvo OŠ v badmintonu, v BIT Centu. 

 

• četrtek, 14. november 2019 
 Šolsko tekmovanje iz angleščine za 9.r. 

• petek, 15. november 2019 
 Tekma v nogometu za starejše dečke. 

 

• ponedeljek, 18. november 2019 
 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 8.a. 

 

• sreda, 20. november 2019 
 Tekma v nogometu za starejše učence v dvorani Kodeljevo. 

 

• petek, 22. november 2019 
 Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Vrhovci. 

 

• ponedeljek, 25. november 2019 
 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 8.b. 

 

• torek, 26. november 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 9.b in 9.c, v šoli. 

 

• sreda, 27. november 2019 
 Tehniški dan "Obisk knjižnega sejma in Narodne galerije" za 6.a, 6.b in 6.c. 

 

• četrtek, 28. november 2019 
 Aktivnost izven šole "Knjižni sejem" za učence 3.a, 3.b in 3.c. 

 

• petek, 29. november 2019 
 Kulturni dan "Ogled knjižnega sejma in ogled razstave v NUK-u" za 7.a,7.b in 7.c 

 Snemanje mini igranega filma v 4.c razredu. 

 

December 2019 

• ponedeljek, 2. december 2019 
 Tehniški dan "Groharjeva hiša" na Sorici, za 4.c. 

 



• torek, 3. december 2019 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 9.a, v šoli. 

 Tehniški dan "Groharjeva hiša" na Sorici, za 4.a. 

 Zdravstvena vzgoja za 5.a, v šoli. 

 Šolsko tekmovanje iz zgodovine. 

 

• sreda, 4. december 2019 
 Fotografiranje za 1. skupino - skupinsko, posamično in generacijsko. 

 Tehniški dan "Groharjeva hiša" na Sorici, za 4.b. 

 Zdravstvena vzgoja za 5.b in 5.c, v šoli. 

 

• četrtek, 5. december 2019 
 Tehniški dan "Mi gremo po svoje" za 6.a, 6.b in 6.c, v šoli. 

 

• petek, 6. december 2019 
 Fotografiranje za 2. skupino - skupinsko, posamično in generacijsko. 

 Tehniški dan "Pravljična dekoracija, voščilnica, darilo" za 1.a, 1.b in 1.c, v šoli. 

 

• ponedeljek, 9. december 2019 
 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 3.a. 

 

• torek, 10. december 2019 
 Roditeljski sestanek za 1.d razred ob 17.00. 

 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00. 

 

• sreda, 11. december 2019 
 Šolsko tekmovanje iz geografije. 

 

• petek, 13. december 2019 
 Tehniški dan "Tkanje" Slovenski Etnografski muzej za 5.a, 5.b in 5.c. 

 

• ponedeljek, 16. december 2019 
 Kulturni dan " Lutkovna predstava Sapramiška" za 1. razrede. 

 Naravoslovni dan "Skrb za zdravje" za 3.b. 

 Novoletna predstava "Moje ogledalo" in obisk Dedka Mraza". 

 

• torek, 17. december 2019 
 Ogled lampionov v parku Zvezda. 

 Srečanje z Dedkom Mrazom na Gimnaziji Ledina. 

 

• sreda, 18. december 2019 
 Aktivnost izven šole "Božična Ljubljana" za 3.a, 3.b in 3.c. 

 Tekma v košarki za starejše dečke. 

 Tekmovanje - kanvas za starejše učence. 

 Tekmovanje v odbojki za starejše deklice. 



 

• četrtek, 19. december 2019 
 Tehniški dan "čebelica leti z neba" za 3.b. 

 

• petek, 20. december 2019 
 Tehniški dan "čebelica leti z neba" za 3.a in 3.c. 

 

• ponedeljek, 23. december 2019 
 Novoletna prireditev za starše ob 17.30, v veliki telovadnici. 

 

• sreda, 25. december 2019 – petek, 3. januar 2020 
 Novoletne počitnice. 

 

Januar 2020 

• torek, 7. januar 
 Tekma v košarki za starejše učence na OŠ Vrhovci. 

 

• četrtek, 9. januar 
 Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 

• ponedeljek, 13. januar 
 Kulturni dan " Koncetr SLO blues" za 9.a, 9.b in 9.c. 

 

• torek, 14. januar 
 Roditeljski sestanek za starše učencev 6.a, 6.b in 6.c, ob 18.00. 

 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00. 

 Tekma - dvoranska atletika. 

 

• sreda, 15. januar 
 Območno tekmovanje iz angleščine za 9. razred. 

 

• četrtek, 16. januar 
 Programiranje v Zavodu 404 za učence izbirnih predmetov UBE in RVT. 

 

• sobota, 18. januar 
 Državno tekmovanje Bober na Fakulteti za računalništvo in informatiko. 

 

• ponedeljek, 20. januar 
 Zimski športni dan za učence 3.,4. in 5. razredov. 

 Šolsko tekmovanje iz kemije. 

 

• sreda, 22. januar 
 Tehniški dan "Gonila" za 5.c, v šoli. 

 



• četrtek, 23. januar 
 Kulturni dan "Čarovnikov vajenec" za 1. in 2. razrede. 

 Tehniški dan "Ekskurzija luka Koper in Trst" za 8.a in 8.b. 

 

• petek, 24. januar 
 Tehniški dan "Poklicna orientacija - sejem Informativa" za 9.a, 9.b in 9.c. 

 

• torek, 28. januar 
 Roditeljski sestanek za starše učencev 9.a, 9.b in 9.c ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za starše učencev vključenih v projekt EU ob 17.40, v učilnici 
geografije. 

 

• sreda, 29. januar 
 Finale v dvoranski atletiki v Dvorani športnega parka Ljubljana Šiška. 

 Ogled sejma Alpe Adria za učence izbirnega predmeta TVZ. 

 Tehniški dan "Gonila" za 5.a, v šoli. 

 Tehniški dan "Izdelki iz naravoslovne škatle" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli. 

 

• četrtek, 30. januar 
 Četrtfinale državnega prvenstva OŠ v košarki za starejše dečke na OŠ Vrhovci. 

 

Februar 2020 

• ponedeljek, 3. februar 
 Zimska šola v naravi Ribnica na Pohorju za 6. razrede. 

 

• torek, 4. februar 
 Zimska šola v naravi Ribnica na Pohorju za 6. razrede. 

 Področno tekmovanje iz zgodovine - Stara Cerkev. 

 Roditeljski sestanek za 2.a, 2.b in 2.c ob 17.00. 

 Roditeljski sestanek za 4.b in 4.c razred ob 16.30. 

 

• sreda, 5. februar 
 Zimska šola v naravi Ribnica na Pohorju za 6. razrede. 

 Šolsko tekmovanje iz fizike. 

 

• četrtek, 6. februar 
 Zimska šola v naravi Ribnica na Pohorju za 6. razrede. 

 Tehniški dan "Elektrika" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli. 

 

• petek, 7. februar 
 Zimska šola v naravi Ribnica na Pohorju za 6. razrede, 

 

• ponedeljek, 10. februar 
 Polfinale v mali prožni ponjavi na OŠ C.Groharja v Škofji Loki. 



 

• torek, 11. februar 
 30. območni otroški parlament v veliki dvorani UE Ljubljana. 

 Kulturni dan "Muzikal Figarova svatba" za 7. razrede. 

 Roditeljski sestanek za 1.a, 1.b, 1.c in 1.d razred ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za 3.b razred ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za 5.a, 5.b in 5.c ob 17.00. 

 Roditeljski sestanek za 7.a razred ob 17.45. 

 Roditeljski sestanek za 7.b in 7.c razred ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za 8.a razred ob 16.30. 

 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00. 

 Vpis v 1. razred. 

 

• sreda, 12. februar 
 Finale Ljubljane v odbojki za starejše učenke na OŠ M. Kranjca. 

 Roditeljski sestanek za 3.a razred ob 18.00. 

 Vpis v 1. razred. 

 Športni dan za učence 7., 8. in 9. razreda. 

• četrtek, 13. februar 
 Državno polfinale v regiji v košarki za starejše dečke, v Novem mestu. 

 Območno tekmovanje iz znanja geografije ob 13.00, na OŠ O.Kovačiča. 

Tehniški dan "Gonila" za 5.b, v šoli. 

 Tehniški dan "Snovi" za 1.a, 1.b, 1.c in 1.d, v šoli. 

 

• petek, 14. februar 
 Informativni dan za vpis v srednje šole za učence 9. razredov. 

 Predstava "Anica in Grozovilež" za 2.,3.,4. in 5. razred ob 11.00, v šoli. 

 Športni dan "Pohod na Rožnik" za 1.a, 1.b, 1.c in 1.d. 

 

• sobota, 15. februar 
 Informativni dan za vpis v srednje šole za učence 9. razredov. 

 

• ponedeljek, 17. februar – petek, 21. februar 
 Zimske počitnice. 

 

• torek, 25. februar 
 Tehniški dan "Izdelava pustne maske" za 2.a, 2.b in 2.c, v šoli. 

 

• sreda, 26. februar 
 Zbiralna akcija papirja. 

 Priprave na tekmovanje iz prve pomoči. 

 

• četrtek, 27. februar 
 Zbiralna akcija papirja. 

 Finalni turnir Ljubljane v odbojki za starejše deklice. 



 

• petek, 28. februar 
 Zbiralna akcija papirja. 

 

Marec 2020 

• ponedeljek, 2. marec 
 Kulturni dan - Ogled predstave "Županove Micka" in Prešernovega muzeja za 8.a in 
8.b. 

 

• torek, 3. marec 
 Roditeljski sestanek za 3.c ob 17.30. 

 Roditeljski sestanek za 4.a ob 17.00. 

 

• sreda, 4. marec 
 Kulturni dan " Narodni in prirodoslovni muzej" za 5.a, 5.b in 5.c. 

 Ogled gostilne Pečarič za učence izbirnega predmeta TVZ. 

 Priprave na tekmovanje iz prve pomoči. 

 

• četrtek, 5. marec 
 Tekma v košarki za mlajše učence na OŠ O. Kovačiča. 

 

• torek, 10. marec 2020 
 Skupne popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 

 Roditeljski sestanek - 8. b, ob 

 Roditeljski sestanek - 5. c 

 

• sreda, 11. marec 2020 
 Priprave na tekmovanje iz prve pomoči. 

 

April 2020 

• ponedeljek, 27. april 2020 – petek, 1. maj 2020 
 Prvomajske počitnice 

 

Junij 2020 

• petek, 5. junij 2020 
 Naravoslovni dan "Travnik" za 2. razrede. 

 

• torek, 9. junij 2020 
 Državno tekmovanje iz kemije. 

 



• sreda, 10. junij 2020 
 Tehniški dan "Veščine iz pradavnine" za 1.a. 

 

• četrtek, 11. junij 2020 
 Tehniški dan "Izdelava vetrnice" za 2.razred, v šoli. 

 

• petek, 12. junij 2020 
 Športni dan "Pohod do Koseškega bajerja" 9.a, 9.b in 9.c. 

 Športni dan "Pohod na klobuk" za 4. razrede. 

 

• ponedeljek, 15. junij 2020 
 Zaključek šolskega leta za učence 9. razredov. 

 

• torek, 16. junij 2020 
 Naravoslovni dan " Snovi" za 2. razred, v šoli. 

 

• sreda, 17. junij 2020 
 Naravoslovni dan "Izdelki iz naravoslovne škatle" za 4. razrede, v šoli. 

 Tehniški dan "Modelarstvo - izdelovanje letal" 7.a, 7.b, 7.c, v šoli. 

 

• četrtek, 18. junij 2020 
 Naravoslovni dan " Človeško telo" za 3.c, v šoli. 

 

• petek, 19. junij 2020 
 Naravoslovni dan "Naša trgovinica" za 3.b, v šoli. 

 

• ponedeljek, 22. junij 2020 
 Športni dan " Športne igre" za 2.razred, v šoli. 

 

• torek, 23. junij 2020 
 Tehniški dan "Na Klobuk, po klobuk" za 1.b, 1.c in 1.d. 

 

• sreda, 24. junij 2020 
 Zaključek šolskega leta za učence od 1. do 8. razreda. 

 


