
OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA      

 

      

                                                                          SPOŠTOVANI  STARŠI! 
 

V PETEK, 29. 1. 2016, bodo učenci predmetne stopnje opravili zimski športni dan. Prosimo 

vas, da se odločite za športno aktivnost vašega otroka tega dne in da to potrdite s podpisom. 

Izpolnjene izjave učenci vrnejo v šolo do ponedeljka, 25. 1. 2016. Če tega ne bodo storili, se 

bodo udeležili pohoda. 

 

Spodaj podpisani potrjujem, da se moj otrok _________________________________, 

udeleži ( ustrezno obkrožite): 

1. smučanja, deskanja na Arehu – samostojno smučanje pod nadzorom učitelja. Vsak 

otrok je dolžan imeti s sabo zdravstveno izkaznico, uporabljati varnostno čelado in  

upoštevati pravila varnega smučanja. Učenci naj imajo s sabo: 11€ za smučarsko 

karto in 4€ za malico, če jo naročate. Prosimo, da podčrtate  malico v primeru, da jo 

naročate: 1. Hot dog s prilogo senf, kečap ali majoneza  2. Pečena hrenovka in 

pommes s prilogo senf, kečap ali majoneza  3. Testenine z golažem. Prevoz se bo 

poračunal naknadno, po prejetju računa (okrog 12€). 

2. sankanja in krajšega pohoda na Pohorju. Vsak otrok je dolžan imeti s sabo 

zdravstveno izkaznico, priporočamo varnostno čelado in  upoštevati pravila varnega 

sankanja. Učenci naj imajo s sabo:  3,5€ za izposojo sani z gotovino (če nima svojih) 

in 4€ za malico, če jo naročate. Prosimo, da podčrtate  malico v primeru, da jo 

naročate:1. Hot dog s prilogo senf, kečap ali majoneza  2. Pečena hrenovka in pommes 

s prilogo senf, kečap ali majoneza  3. Testenine z golažem. Prevoz se bo poračunal 

naknadno, po prejetju računa (okrog 12€). 

3. drsanja v Murski Soboti (samo za tiste, ki se znajo drsati ali rolati). Pri drsanju so 

obvezne rokavice in upoštevanje pravil na drsališču. Okvirna cena: izposoja drsalk 2€ 

(plačajo otroci tam z gotovino), vstopnine ni.  

4. pohoda:  Murska Sobota – Rakičan - M. Sobota; ter, da se bo držal pravil varne hoje. 

 

Datum: 21. 1. 2016                                      Podpis staršev:____________________ 

 


