
 
 

 
 

 

FEBRUAR 
 

ponedeljek, 1. februar 2021         PIŠEK – Poskusno tekmovanje v programiranju z  

                                                                        delčki - šolsko tekmovanje - ZAČETEK 

ponedeljek, 12. februar 2021       PIŠEK – Poskusno tekmovanje v programiranju z  

                                                                        delčki - šolsko tekmovanje - KONEC 

 

 

 
 

 

MAREC 

 
ponedeljek, 1. marec 2021         BOBER –  šolsko tekmovanje – ZAČETEK 

ponedeljek, 12. marec 2021       BOBER –  šolsko tekmovanje – KONEC 

četrtek, 4. marec 2021                MATEMČEK  – državno tekmovanje               

ponedeljek, 8. marec 2021         ANGLEŠČINA 8.r – šolsko tekmovanje  

torek, 9. marec 2021                   BIOLOGIJA – šolsko tekmovanje  

sreda, 10. marec 2021                 VESELA ŠOLA –  šolsko tekmovanje   

četrtek, 11. marec 2021               KEMIJA – šolsko tekmovanje 

ponedeljek, 15. marec 2021        ANGLEŠČINA 7.r – šolsko tekmovanje   

četrtek, 18. marec 2021               GEOGRAFIJA – šolsko tekmovanje 

ponedeljek, 22. marec 2021         ZGODOVINA – šolsko tekmovanje 

torek,  23. marec 2021                  NEMŠČINA 9.r – šolsko tekmovanje 

četrtek,  25. marec 2021                LOGIKA – šolsko tekmovanje 

ponedeljek, 29. marec 2021          ANGLEŠČINA 9.r – šolsko tekmovanje 

torek, 30. marec 2021                   ASTRONOMIJA – šolsko tekmovanje 

sreda, 31. marec 2021                   RAZVEDRILNA MATEMATIKA –  šolsko tekmovanje  



APRIL 

 
četrtek, 1. april 2021                       FIZIKA – šolsko tekmovanje 

petek, 2. april 2021                          KONSTRUKTORSTVO – regijsko tekmovanje 

torek, 6. april 2021                          Festival filmskih animacij izdelanih s programom MS                  

                                                          Power Point  –  šolsko tekmovanje 

četrtek, 8. april 2021                      MATEMATIKA –  šolsko tekmovanje  

petek, 9. april 2021                         FIZIKA – regijsko tekmovanje 

sobota, 10. april 2021                     KEMIJA – državno tekmovanje 

torek, 13. april 2021                       CANKARJEVO  in  MEHURČKI  –  šol. tekmovanje  

sreda, 14. april 2021                        VESELA ŠOLA  – državno tekmovanje 

četrtek, 15. april 2021                    ANGLEŠČINA 7.r – državno tekmovanje   

petek, 16. april 2021                       BIOLOGIJA – državno tekmovanje  

petek, 16. april 2021                       KLEKLJANJE – šolsko tekmovanje 

sobota, 17. april 2021                     RAZVEDRILNA MATEMATIKA –  drž. tekmovanje  

ponedeljek, 19. april 2021             ANGLEŠČINA 8.r – državno tekmovanje   

torek, 20. april 2021                      Festival filmskih animacij izdelanih s programom MS              

                                                         Power Point  –  državno tekmovanje 

petek, 24. april 2021                       GEOGRAFIJA – državno tekmovanje 

 

 

MAJ 
 

petek, 7. maj 2021                            LOGIČNA POŠAST –  šolsko tekmovanje 

sobota, 8. maj 2021                          FIZIKA – državno tekmovanje 

torek, 12. maj 2021                           ZLATA KUHALNICA – državno tekmovanje 

sobota, 15. maj 2021                        MATEMATIKA –  državno tekmovanje 

sreda, 19. maj   2021                       ZGODOVINA – državno tekmovanje 

petek, 21. maj 2021                          LOGIČNA POŠAST –  državno tekmovanje 

sobota, 22. maj 2021                       ASTRONOMIJA – šolsko tekmovanje 

sobota, 22. maj 2021                       CANKARJEVO –  državno tekmovanje 

torek, 25. maj 2021                         ANGLEŠČINA 9.r – državno tekmovanje  

četrtek, 27. maj 2021                        NEMŠČINA 9.r – državno tekmovanje  

sobota, 29. maj 2021                         KONSTRUKTORSTVO –  državno tekmovanje 

 

 

 



 

 

JUNIJ 
 

nedelja, 20. junij 2021                      KLEKLJANJE – državno tekmovanje 

 

 

Vsem učencem OŠ Marije Vere, ki se bodo udeležili različnih tekmovanj znanja, želimo 

veliko uspeha. 

 

 

 

 


