
 OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     DATUM: 10. 11. 2016 

OKROŽNICA št. 16 
 

V torek, 15. 11. 2016, bodo učenci od 6. – 9. razreda opravili kulturni dan na 

temo KULTURNE ZNAMENITOSTI MEST: 

 

 6. razred:  Kulturne znamenitosti mesta Murska Sobota: 

 

- 8. 00 - prihod v šolo. 

- 8.15 – 9.30 – dejavnosti po programu v PIŠK Murska Sobota ter v 

mestu Murska Sobota. 

- 9.40 – 10.00 – malica na šoli. 

- 10.15 – 11.30 – dejavnosti po programu v PIŠK Murska Sobota ter v 

mestu Murska Sobota. 

- Po končanem delu sledi kosilo v šoli in odhod domov. 

- Učitelji spremljevalci: Majda Kerčmar, Vida Bukvič, Mihaela Sušec 

Vučko, Marinela Pap. 

- Aleksandra Dolgov – vodenje po mestu. 

 

 7. razred: Kulturne znamenitosti mesta Ljutomer: 

 

- 8. 15 - prihod v šolo, opravi se malica. 

- 8.30 – odhod avtobusa v Ljutomer. 

- 12.30 – prihod v šolo. 

- Po prihodu v šolo sledi kosilo in odhod domov. 

- Učitelji spremljevalci: Brigita Lovenjak, Slavica Brunec, Anton 

Tibaut, Benjamin Sakač. 

 

 8. in 9. razred:  Narodna galerija in Cankarjev dom v Ljubljani: 

 

- Šolska malica se vzame s sabo (ostale obroke odjavimo). 

- Zbiranje ob 5.50 uri. 

- Odhod avtobusa ob 6.00 uri. 

- Vožnja do Ljubljane s krajšim postankom na postajališču Tepanje. Prihod 

v Ljubljano ob 8. 30. 

- Sledi malica za vse učence. 

- Ogled Narodne Galerije za osme razrede ob 9. uri (2 skupini po 90 minut). 

- 1. in 2. skupina - vhod v Narodno Galerijo od 9.00 do 10.30. 

- Deveti razredi vstopijo v Moderno Galerijo ob 9.30 do 10.30. 

- Po opravljenih dejavnostih se odpravimo v PARK TIVOLI, kjer si bomo 

ogledali razstavo fotografij živih bitij v slovenskih rekah, jezerih, potokih 

in drugih vodnih življenjskih okoljih.  

- Odhod proti Cankarjevem domu vsi skupaj ob 11.15. Ob 11. 20 vstop v 

dvorano. 

 

 

 



- Koncertni program Glasbene reke,. Pričetek ob 11.30 do 12.30. 

- Sledi Voden ogled po Cankarjevem domu (okrog 45 min). 

- 14. 20 -  zaključek ogleda in odhod proti Mcdonaldsu na Čopovi ulici. 

- Sledi ogled znamenitosti mesta (TROMOSTOVJE, LJUBLJANSKI 

GRAD……itd.).  

- Odhod domov po opravljenih dejavnostih približno ob 16. 30. 

- Predviden prihod ob 19.00 uri. 

- V šoli se odjavi kosilo in popoldanska malica, učenci naj imajo s sabo 

denar za prigrizek. 

- Učitelji spremljevalci: Miran Flegar, Matjaž Geder, Franc Vogrinčič, 

Helena Nemec, Majda Haužar, Sabina Oletič, Stanko Čerpnjak, Hedviga 

Kovač. 

 

- Izbirni predmeti,  dodatni in dopolnilni pouk ta dan odpadejo. 

 

 

  

 

    Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 

 


