
Dogodki 
v šolskem letu 2020/21 

 

September 2020 

 

• torek, 1. september 2020 
 Sprejem prvošolcev ob 10.30. 

 

• sreda, 2. september 2020 
 Roditeljski sestanek za 5. razrede ob 17.00. 

 

• četrtek, 3. september 2020 
 Roditeljski sestanek za 1. razrede ob 18.00. 

 Roditeljski sestanek za 6. razrede ob 16.30. 

 

• petek, 4. september 2020 
 Tehniški dan "Kolesarski izpit" za 6.razrede. 

 

• ponedeljek, 7. september 2020 
 Letna šola v naravi v Pacugu za 5.razrede. 

 Roditeljski sestanek za 2. razrede ob 17.00. 

 Roditeljski sestanek za 9. razrede ob 18.00. 

 

• torek, 8. september 2020 
 Letna šola v naravi v Pacugu za 5.razrede. 

 Roditeljski sestanek za 3. razrede ob 17.00. 

 Roditeljski sestanek za 8. razrede ob 18.00. 

 

• sreda, 9. september 2020 
 Letna šola v naravi v Pacugu za 5.razrede. 

 Roditeljski sestanek za 4. razrede ob 17.00. 

 Roditeljski sestanek za 7. razrede ob 18.00. 

 

• četrtek, 10. september 2020 
 Letna šola v naravi v Pacugu za 5.razrede. 

 Roditeljski sestanek za 5.c ob 17.00. 

 Športni dan "Mini olimpijada" za 3.razrede. 

 

• petek, 11. september 2020 
 Letna šola v naravi v Pacugu za 5.razrede. 

 

• ponedeljek, 14. september 2020 
 Športni dan "Plesni dan" za 2. razrede. 



 

• sreda, 16. september 2020 
 Športni dan "Jesenski pohod" za 3. razrede. 

 

• četrtek, 17. september 2020 
 Športni dan "Pohod na golovec" za 4. razrede. 

 

• petek, 18. september 2020 
 Državno šolsko tekmovanje v plavanju. 

 Tehniški dan "Ekologija" za 1. razrede, na Zavodu Sv. Stanislava. 

 

• ponedeljek, 21. september 2020 
 Športni dan - "Pohod na Šentviški hrib" za 1. razrede. 

 Športni dan - "Pohod na Soriško planino" - 8.razred. 

 Športni dan - "Pohod na Sv. Jakob nad Preddvorom" - 6. razred. 

 Športni dan - "Pohod na Planino nad Vrhniko" - 7.razred. 

 Športni dan - "Pohod na Sv. Jakob nad Katarino" - 9.razred. 

 

• sreda, 23. september 2020 
 Tehniški dan "Tehniški muzej Bistra" za 6.razrede. 

 

• četrtek, 24. september 2020 
 Šolsko tekmovanje iz logike 6. - 9.razred. 

 

• petek, 25. september 2020 
 Naravoslovni dan " Merjenja" za 7. razrede, v šoli. 

 

• torek, 29. september 2020 
 Tehniški dan "Računalniška pismenost" za 1. razrede, v učilnicah. 

 Športni dan "Gremo v Kolo park" za 4.b. 

 

• sreda, 30. september 2020 
 Športni dan "Gremo v Kolo park" za 4.a. 

 

• četrtek, 1. oktober 2020 
Naravoslovni dan "Županova jama" za 5. razrede. 

 

• ponedeljek, 5. oktober 2020 
 Športni dan "Gremo v Kolo park" za 4.c. 

 

• torek, 6. oktober 2020 
 Mali in veliki atletski pokal. 

 

• četrtek, 8. oktober 2020 
 Športni dan "Igramo golf" za 4.c. 



• ponedeljek, 12. oktober 2020 
 Naravoslovni dan "Arboretum - Volčji Potok" za 4.a. 

 

• torek, 13. oktober 2020 
 Naravoslovni dan "Arboretum - Volčji Potok" za 4.c. 

 

• sreda, 14. oktober 2020 
 Aktivnost izven šole - igramo golf za 4.c (drugi del). 

 Naravoslovni dan "Rakov Škocjan in Cerknica" za 6.a in 6.b. 

 Športni dan "Igramo golf" za 4.a. 

 

• petek, 16. oktober 2020 
 Šolsko tekmovanje o sladkorni bolezni. 

 

• ponedeljek, 26. oktober 2020 – petek, 30. oktober 2020 
 Jesenske počitnice. 

 

• ponedeljek, 2. november 2020 – petek, 6. november 2020 
 Počitnice. 

 

• ponedeljek, 9. november 2020 
 Kulturni dan "Filmska vzgoja - Sova in miška" za 3.a, 3.b in 3.c. 

 

• petek, 13. november 2020 
 Naravoslovni dan " Izdelava 3D modela celice" za 8. in 9. razrede. 

 Naravoslovni dan "Vzorčenje in zaporedja oblik in števil" za 6. in 7. razrede. 

 Športni dan "Ples" za 5.a, 5.b in 5.c. 

 

• petek, 27. november 2020 
 Kulturni dan "Glasbena pravljica - Peter in volk" za 3.a in 3.b. 

 Tehniški dan " Mesto ali vas iz odpadne embalaže" za 4. razrede. 

 

• četrtek, 3. december 2020 
 Športni dan "Igre na snegu" za 1. razrede. 

 

• petek, 11. december 2020 
 Kulturni dan "Ogled lutkovne predstave" za 1.razrede. 

 Športni dan "Pohod" za 2. razrede. 

 

• ponedeljek, 14. december 2020 
 Kulturni dan "Sprehod po Cankarjevem domu in ljudska glasba skozi praznični čas" 
za 6. razrede. 

 Kulturni dan "Gledališče in ljudska glasba skozi praznični čas" za 7. razrede. 

 

• torek, 15. december 2020 
 Kulturni dan "Gledališče in ljudska glasba skozi praznični čas" za 8. in 9. razrede. 



• petek, 18. december 2020 
 Športni dan "Igrarije" za 2. razrede. 

 

• torek, 22. december 2020 
 Virtualna predstava "Pika išče Dedka Mraza" ob 17.00. 

 

• sreda, 23. december 2020 
 Tehniški dan "Recikliranje" za 5. razrede. 

 

• četrtek, 24. december 2020 
 Kulturni dan "Dan samostojnosti in enotnosti". 

 

• sreda, 6. januar 2021 
 Kulturni dan "Gal v galeriji" za 1. razrede. 

 

• petek, 15. januar 2021 
 Športni dan "Zimski pohod" za 3.a, 3.b in 3.c. 

 

• torek, 19. januar 2021 
 Zimski športni dan za učence od 1. do 9. razreda. 

 

• četrtek, 21. januar 2021 
 Tehniški dan "Izdelava ure" za 3. razrede. 

 

• petek, 22. januar 2021 
 Tehniški dan "Poklicna orientacija in informativa" za 9. razrede. 

 

• nedelja, 24. januar 2021 
 Roditeljski sestanek za 1.a razrede ob 16.00, preko videokonference. 

 

• ponedeljek, 25. januar 2021 
 Roditeljski sestanek za 1.b razred ob 15.30, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 2.b razred ob 18.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 1.c razrede ob 17.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 1.d razred ob 19.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 2.a razrede ob 19.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 2.c razrede ob 19.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 2.d razrede ob 19.00, preko videokonference. 

 

• torek, 26. januar 2021 
 Roditeljski sestanek za 3. razrede ob 17.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 4. razrede ob 18.00, preko videokonference. 

 

• sreda, 27. januar 2021 
 Roditeljski sestanek za 5. razrede ob 17.00, preko videokonference. 



 Roditeljski sestanek za 6. razrede ob 18.00, preko videokonference. 

 

• četrtek, 28. januar 2021 
 Roditeljski sestanek za 7. razrede ob 17.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 8. razrede ob 18.00, preko videokonference. 

 Roditeljski sestanek za 9. razrede ob 18.00, preko videokonference. 

 Tehniški dan "Muzej pošte in telekomunikacij" za 3.b. 

 

• petek, 29. januar 2021 
 Tehniški dan "Muzej pošte in telekomunikacij" za 3.a in 3.c. 

 

• petek, 5. februar 
 Kulturni dan "Kultura pri nas doma" proslava ob kulturnem prazniku. 

 

• torek, 9. februar 
 Tehniški dan "Varna raba interneta" za učence od 4. do 9.razreda. 

 

• torek, 16. februar 
 Tehniški dan "Pust" za učence 2.razredov. 

 

• ponedeljek, 22. februar – petek, 26. februar 
 Zimske počitnice. 

 

• ponedeljek, 8. marec 
 Tekmovanje iz angleščine za 8.razred od 13.00 do 14.00. 

 

• torek, 9. marec 
 Popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 na daljavo. 

 

• petek, 12. marec 
 Naravoslovni dan "Elektrika" za 4.a, 4.b in 4.c, v šoli. 

 Tehniški dan "Gibanje v napravah" za 5.a in 5.c, v šoli. 

 

• ponedeljek, 15. marec 
 Fotografiranje. 

 

• torek, 16. marec 
 Fotografiranje. 

 

• četrtek, 18. marec 
 Tekmovanje iz geografije ob 13.00. 

 

• ponedeljek, 22. marec 
 Tekmovanje iz zgodovine ob 13.00. 

 



• torek, 23. marec 
 Pilotno e-testiranje za NPZ za 9. razred. 

 Tekmovanje iz nemščine za 9. razred ob 13.00. 

 

• sreda, 24. marec 
 Državno tekmovanje iz logike ob 14.00, v šoli. 

 

• četrtek, 25. marec 
 Pilotno e-testiranje za 6.razred. 

 

• ponedeljek, 29. marec 
 Tekmovanje iz angleščine za 9.razred. 

 

• torek, 6. april 
 Naravoslovni dan "Skrbim za svoje zdravje" za 2. razrede. 

 

• petek, 9. april 
 Tehniški dan "Gibanje v napravah" za 5.b. 

 Športni dan "Pohod" za učence 1. razredov. 

 

• torek, 13. april 
 Popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 na daljavo. 

 Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. 

 

• četrtek, 15. april. 
 Naravoslovni dan "Preventiva" za 1. razrede, v šoli. 

 Šolsko tekmovanje iz fizike ob 13.00. 

 

• petek, 16. april 
 Državno tekmovanje iz biologijo. 

 

• ponedeljek, 19. april 
 Državno tekmovanje iz angleščine za 8.razred. 

 

• četrtek, 22. april 
 Naravoslovni dan "Dan Zemlje" za 2. razrede, v šoli. 

 Šolsko tekmovanje Kenguru. 

 

• torek, 4. maj 
 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred. 

 Naravoslovni dan "Arboretum" preko videokonference za 5.b in 5.c. 

 

• sreda, 5. maj 
 Naravoslovni dan "Arboretum" preko videokonference za 5.a. 

 



• četrtek, 6. maj 
 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred. 

 

• ponedeljek, 10. maj 
 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za 6. razred in biologije za 9. razred. 

 

• torek, 11. maj 
 Športni dan "Pohod" za 2.d, 3.a, 3.b in 3.c. 

 Popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 na daljavo. 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Športni dan "Pohod" za 2.d, 3.a, 3.b in 3.c 17.00. 

 Popoldanske govorilne ure od 17.00 do 18.00 na daljavo. 

 

• sreda, 12. maj 
 Plavalna šola za 4. razrede. 

 

• četrtek, 13. maj 
 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Državno tekmovanje iz fizike, v šoli. 

 Športni dan "Kolesarski poligon" za 5.a. 

 

• petek, 14. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 

• sobota, 15. maj 

 Državno tekmovanje iz matematike, v šoli. 

 

• ponedeljek, 17. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 

• torek, 18. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Športni dan "Kolesarski poligon" za 5.c. 

 

• sreda, 19. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Državno tekmovanje iz zgodovine, v šoli. 

 

• četrtek, 20. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Športni dan "Kolesarski poligon" za 5.b. 

 

 



• petek, 21. maj 

 Plavalna šola za 4. razrede. 

 Državno tekmovanje iz Logične pošasti od 13.00 do 14.00. 

 Športni dan "Pohod" za 5.a in 5.c. 

 

• sobota, 22. maj 

 Državno tekmovanje iz slovenščine, v šoli. 

 

• torek, 25. maj 

 Državno tekmovanje iz angleščine za 9.razred. 

 

• torek, 1. junij 

 Roditeljski sestanek za 9.a in 9.b ob 17.00, na daljavo. 

 Športni dan "Kolopark" za 4.c. 

 

• sreda, 2. junij 

 Vpogled v NPZ za učence 9. razredov. 

 

• četrtek, 3. junij 

 Naravoslovni dan "Ekskurzija Rakov Škocjan" za 6.c. 

 Naravoslovni dan "Na kolišču v dvorišču" za 4.a in 4.b. 

 Tehniški dan "Gradniki" za 2. razrede, v šoli. 

 

• petek, 4. junij 

 Naravoslovni dan "Na kolišču v dvorišču" za 4.c. 

 

• sobota, 5. junij 

Primopredaja štafetne nogometne žoge evropskega prvenstva UEFA do 21 let na 
igrišču OŠ Vrhovci ob 10.00. 

 

• torek, 8. junij 

 Roditeljski sestanek za 7.b , na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 7.b ob 18.00, na daljavo. 

 Vpogled v NPZ za učence 6. razredov. 

 Športni dan "Športne igre, plavanje" za 9.b. 

 

• sreda, 9. junij 

 Roditeljski sestanek za 1.razrede ob 18.00, na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 7.c ob 18.00, na daljavo. 

 Športni dan "Adrenalinski park GEOSS" za 9.a. 

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

 

 



• četrtek, 10. junij 

 Kolesarski izpit - praktični del. 

 Roditeljski sestanek za 3. razrede ob 17.00, na daljavo. 

 

• petek, 11. junij 

 Aktivnost izven učilnice "Mestni muzej Ljubljana" za 5.a in 5.c. 

 Športni dan "Športne igre in pohod" za učence od 6. do 9. razreda. 

 

• ponedeljek, 14. junij 

 Naravoslovni dan "Ritem mladosti" za 9.a in 9.b, v šoli. 

 Roditeljski sestanek za 6.a ob 17.30, na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 6.b ob 18.00, na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 6.c ob 18.00, na daljavo. 

 Tehniški dan "Merjenje" za 1. razrede, v šoli. 

 

• torek, 15. junij 

 Naravoslovni dan "Koseški bajer" za 3.a. 

 Roditeljski sestanek za 5.c ob 16.30, na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 8.a ob 16.30, na daljavo. 

 

• sreda, 16. junij 

 Naravoslovni dan "Koseški bajer" za 3.b. 

 Orientacija za 4. razrede, na šolskem igrišču. 

 Pouk izven učilnice za učence Izbirnega predmeta nemščina 5. razred "Živali v 
ZOO". 

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

 Roditeljski sestanek za 4. razrede ob 18.00, na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 5.a ob 16.30, na daljavo. 

 

• četrtek, 17. junij 

 Naravoslovni dan "Koseški bajer" za 3.c. 

 Roditeljski sestanek za 2. d na daljavo. 

 Roditeljski sestanek za 8.b in 8.c ob 17.00, na daljavo. 

 

• petek, 18. junij 

 Naravoslovni dan "Obisk ZOO-ja" za 8. razrede. 

 Športni dan "Pohod" za 5.b. 

 

• ponedeljek, 21. junij 

 Naravoslovni dan "Obisk ZOO-ja" za 7.razrede. 

 Tehniški dan "Izdelki iz lesa" za 8. razred, v šoli. 

 Športni dan "Adrenalinski park Otočec" za 4. razrede. 

 



• torek, 22. junij 

 Naravoslovni dan "Čutila" za 3. razred, v šoli. 

 Tehniški dan "Izdelki iz naravoslovne škatle" za 4. a in 4. c. 

 Tehniški dan "Izdelava matematičnega in naravoslovnega priročnika" 7.razred, v 
šoli. 

 Tehniški dan "Izdelki iz naravoslovne škatle" za 4. b. 

 

• sreda, 23. junij 

 Otvoritev prizidka OŠ Vrhovci ob 15.00. 

 Športni dan " Bazen Kolezija" za 7.b. 

 Športni dan " Park Tivoli" za 7.c. 

 Športni dan " Športne aktivnosti" za 7.a, v Podpeči. 

 Športni dan " Športne igre" za 1. razrede, na igrišču. 

 Športni dan "Adrenalinski park Stari Vrh" za 6.razrede. 

 Športni dan "Kolesarjenje in rafting" za 8.razrede. 

 

• četrtek, 24. junij 

 Kulturni dan "Dan državnosti" za vse učence, v šoli. 

 

 


