
september 18 

1 sob  16 ned  

2 ned  17 pon 
šola v naravi 5. razred (CŠOD 
Cerkno) 

3 pon začetek pouka 18 tor 
šola v naravi 5. razred (CŠOD 
Cerkno) 

4 tor  19 sre 
šola v naravi 5. razred (CŠOD 
Cerkno) 

5 sre  20 čet 
šola v naravi 5. razred (CŠOD 
Cerkno) 

6 čet  21 pet 
šola v naravi 5. razred (CŠOD 
Cerkno) 

7 pet  22 sob  

8 sob  23 ned  

9 ned  24 pon  

10 pon  25 tor  

11 tor  26 sre  

12 sre  27 čet šolsko tekmovanje iz logike 

13 čet  28 pet  

14 pet  29 sob 
nadomeščanje pouka prostega 
dne (24. 12. 2018) 

15 sob  30 ned  

      

      

 



oktober 18 

1 pon  17 sre 
akcija zbiranja starega papirja, 
šolsko tekmovanje iz biologije 

2 tor  18 čet akcija zbiranja starega papirja 

3 sre  19 pet  

4 čet  20 sob državno tekmovanje iz logike 

5 pet  21 ned  

6 sob  22 pon Šola v naravi 3. r. – Osilnica 

7 ned  23 tor Šola v naravi 3. r. – Osilnica 

8 pon  24 sre Šola v naravi 3. r. – Osilnica 

9 tor Šola za starše 25 čet Šola v naravi 3. r. – Osilnica 

10 sre  26 pet Šola v naravi 3. r. – Osilnica 

11 čet  27 sob  

12 pet 
šolsko tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni  

28 ned  

13 sob  29 pon jesenske počitnice 

14 ned  30 tor jesenske počitnice 

15 pon 
šolsko tekmovanje angleščina za 
8. r. 

31 sre dan reformacije 

16 tor akcija zbiranja starega papirja   

 

     

 

 



november 18 

1 čet dan spomina na mrtve 16 pet  

2 pet jesenske počitnice 17 sob 
državno tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni 

3 sob  18 ned  

4 ned  19 pon 
državno tekmovanje iz angleščine 
za 8. r.  

5 pon  20 tor  

6 tor  21 sre  

7 sre  22 čet 
šolsko tekmovanje iz znanja 
nemščine za 9.r. 

8 čet  23 pet  

9 pet  24 sob  

10 sob  25 ned  

11 ned  26 pon  

12 pon  27 tor  

13 tor  28 sre  

14 sre  29 čet  

15 čet  30 pet državno tekmovanje iz biologije 

      

      

 



december 18 

1 sob nadomeščanje pouka 17 pon  

2 ned  18 tor  

3 pon  19 sre  

4 tor šolsko tekmovanje iz zgodovine 20 čet  

5 sre  21 pet  

6 čet  22 sob  

7 pet  23 ned  

8 sob  24 pon novoletne počitnice 

9 ned  25 tor božič 

10 pon  26 sre dan samostojnosti 

11 tor 
pogovorne ure, šolsko 
tekmovanje iz znanja slovenščine 
za Cankarjevo priznanje 

27 čet novoletne počitnice 

12 sre  28 pet novoletne počitnice 

13 čet  29 sob  

14 pet  30 ned  

15 sob  31 pon novoletne počitnice 

16 ned     

      

 



januar 19 

1 tor novo leto 17 čet 
regijsko tekmovanje iz znanja 
angleščine za učence 9. r.  

2 sre novo leto 18 pet  

3 čet  19 sob  

4 pet  20 ned  

5 sob  21 pon šolsko tekmovanje iz kemije 

6 ned  22 tor  

7 pon  23 sre 
regijsko tekmovanje iz znanja 
slovenščine za Cankarjevo 
priznanje 

8 tor pogovorne ure 24 čet  

9 sre  25 pet  

10 čet  26 sob  

11 pet  27 ned  

12 sob  28 pon  

13 ned  29 tor  

14 pon  30 sre  

15 tor šolsko tekmovanje iz geografije 31 čet 
zaključek 1. ocenjevalnega 
obdobja, šolsko tekmovanje TJA 
7. r. 

16 sre     

      

 



februar 19 

1 pet  15 pet informativni dan 

2 sob nadomeščanje pouka 16 sob informativni dan 

3 ned  17 ned  

4 pon  18 pon zimske počitnice 

5 tor regijsko tekmovanje iz zgodovine 19 tor zimske počitnice 

6 sre šolsko tekmovanje iz fizike 20 sre zimske počitnice 

7 čet  21 čet zimske počitnice 

8 pet Prešernov dan 22 pet zimske počitnice 

9 sob  23 sob  

10 ned  24 ned  

11 pon  25 pon  

12 tor  26 tor  

13 sre  27 sre  

14 čet  28 čet 
državno tekmovanje v znanju 
angleščine 7. r. 

      

      

      

 



marec 19 

1 pet  17 ned  

2 sob  18 pon 
šola v naravi 6. razred (CŠOD 
Planinka) 

3 ned  19 tor 
akcija zbiranja starega papirja, 6. 
razred (CŠOD Planinka) 

4 pon  20 sre 
zbiranje starega papirja, državno 
tekmovanje iz znanja angleščine 
za 9. r., CŠOD Planinka 

5 tor  21 čet 
akcija zbiranja starega papirja, 
šolsko tekmovanje iz matematike, 
6. razred (CŠOD Planinka) 

6 sre regijsko tekmovanje iz geografije 22 pet 6. razred (CŠOD Planinka) 

7 čet  23 sob  

8 pet  24 ned  

9 sob 
državno tekmovanje iz znanja 
slovenščine za Cankarjevo 
priznanje, Robotika državno 

25 pon  

10 ned  26 tor  

11 pon 
šola v naravi 2. r. (CŠOD 
Medved) 

27 sre  

12 tor 
pogovorne ure, državno 
tekmovanje iz znanja nemščine 
za 9.r. šola v naravi 2. r.  

28 čet  

13 sre 
Vesela šola ( šolsko ), šola v 
naravi 2. r. (CŠOD Medved) 

29 pet  

14 čet  30 sob državno tekmovanje iz kemije 

15 pet regijsko tekmovanje iz fizike 31 ned  

16 sob državno tekmovanje iz zgodovine    

      

 



april 19 

1 pon  16 tor  

2 tor  17 sre  

3 sre  18 čet  

4 čet  19 pet  

5 pet 
konstruktorstvo (regijsko) 
Tekmovanje iz slovenščine – 
Mehurčki 

20 sob  

6 sob državno tekmovanje iz fizike 21 ned velika noč 

7 ned  22 pon velikonočni ponedeljek 

8 pon  23 tor plavalni tečaj 1. r. 

9 tor pogovorne ure 24 sre plavalni tečaj 1. r. 

10 sre Vesela šola (državno)  25 čet plavalni tečaj 1. r. 

11 čet  26 pet plavalni tečaj 1. r. 

12 pet državno tekmovanje iz geografije 27 sob dan upora proti okupatorju 

13 sob 
državno tekmovanje iz 
matematike 

28 ned  

14 ned  29 pon prvomajske počitnice 

15 pon  30 tor prvomajske počitnice 

      

      

 



maj 19 

1 sre praznik dela 17 pet  

2 čet praznik dela 18 sob 
konstruktorstvo (državno 
tekmovanje) 

3 pet prvomajske počitnice 19 ned  

4 sob 
državno srečanje in tekmovanje 
mladih čebelarjev  

20 pon  

5 ned  21 tor  

6 pon  22 sre  

7 tor NPZ slovenščina (6. in 9. razred) 23 čet  

8 sre  24 pet  

9 čet NPZ matematika (6. in 9. razred) 25 sob  

10 pet 
Tekmovanje OPZ in MPZ 
(Dolenjska, Posavje, Bela krajina) 
 

26 ned  

11 sob  27 pon  

12 ned  28 tor  

13 pon 
NPZ angleščina (6. in 9. razred) 
 

29 sre  

14 tor pogovorne ure 30 čet  

15 sre  31 pet  

16 čet     

      

 



junij 19 

1 sob  16 ned  

2 ned  17 pon  

3 pon  18 tor  

4 tor akcija zbiranja starega papirja 19 sre  

5 sre akcija zbiranja starega papirja 20 čet  

6 čet akcija zbiranja starega papirja 21 pet  

7 pet  22 sob  

8 sob  23 ned  

9 ned  24 pon zaključek pouka 1.–8. r. 

10 pon  25 tor dan državnosti 

11 tor pogovorne ure 26 sre poletne počitnice (do 31. 8. 2019) 

12 sre  27 čet  

13 čet  28 pet  

14 pet zaključek pouka 9. r. 29 sob  

15 sob  30 ned  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


