
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 2. 10. 2015 

 

OKROŽNICA, ŠT. 5 

V torek, 6. 10. 2015 bodo: 

 šesti razredi opravili naravoslovni dan na temo POLJE: 

 -8.00 - prihod v šolo (zbiranje, navodila, malica s sabo,…), 

- 8.10  - odhod v Rakičan (pravila varne hoje,…), 

- 9.00 -11.45 -  ogled , opazovanje, skiciranje,… 

- 11.45-12.30 -  varna hoja proti šoli, 

- 12.30 – kosilo v šoli. 

Za pot  moramo imeti primerno obutev in obleko.Za žejo je dobro, da imamo s 

sabo tudi vodo. V primeru slabega vremena naravoslovni dan izvedemo na šoli. 

 

Kako se pripravimo  na naravoslovni dan: 
*S SABO VZAMEMO TRDO PODLAGO IN PISALO. 

*IZPOLNJUJEMO GRADIVO. 

*POZORNO POSLUŠAMO RAZLAGO IN ZAPISUJEMO. 

*POSKUŠAMO SI ČIM VEČ ZAPOMNITI. 

*SKRBIMO ZA SVOJO VARNOST IN VARNOST DRUGIH. 

*DRŽIMO SE DOGOVOROV. 

*PREŽIVIMO LEP DAN. 

 

Učitelji spremljevalci: Anton Tibaut, Majda Haužar, Sabina Žižek, Marinela 

Pap. 
 

 učenci 8. a in 8. b opravili naravoslovni dan na temo PO ODRAŠČANJA 

– TO SEM JAZ. 

POTEK DNEVA: 8.b: 

- Prihod v šolo ob 7.00. 

- Malica se vzame s sabo. 

- Pravila varne hoje , navodila  in odhod proti Rakičanu ob 7.10. 

- Hoja do   Rakičana. 

- Od 8.00 do 10.00 - predavanje in ogled porodnišnice. 

- Od 10.00 do 10.15  - malica vprašanja, mnenja, pobude, evalvacija. 

- Ob 10.30 -  varna in sproščujoča hoja iz Rakičana v M. Soboto. 

-  Ob 11.15 - zaključek dneva dejavnosti. 

- Vrnitev v šolo na kosilo. 

- Učitelji spremljevalci: Hedviga Kovač, Matjaž Geder. 

- POTEK DNEVA: 8.a: 

- Prihod v šolo ob 8.50. 

-  Od 8.50 do 9.05- malica . 

- Pravila varne hoje , navodila  in odhod proti Rakičanu ob 9.10. 

- Hoja do   Rakičana. 

- Od 10.00 do 12.00 - predavanje in ogled porodnišnice. 

- Ob 12.15 - varna in sproščujoča hoja iz Rakičana v M. Soboto. 

-  Ob 13.00 - zaključek dneva dejavnosti.  

- Vrnitev v šolo na kosilo. 

- Učitelji spremljevalci: Mateja Trplan, Benjamin Sakač. 

 



 

 


