
 
 

 

-  8. a in 8. b – športni dan:  

 

  Prihod in zbiranje na igrišču za 8 razrede: ob 8.45, obvezna športna oprema.  

 

 8. a in 8. b– fantje: pričnejo tek na 60 m ob 9.00, sledi tek na 600 m. 

 

 Po končanem 1. delu teka sledi finale teka na 60 m. Šest prvouvrščenih po času se bo potegovalo za 

najhitrejšega dečka šole. Nato sledi tek na 600 m. 

 

 8.  a in 8. b – dekleta pričnejo s suvanjem krogle. 

 

 Okrog  9.45 - 8. razred opravi malico. Nato sledi menjava (glej razpored). 

 

 Športni dan se zaključi okrog 11. 30. 

 

 Učenci, ki imate morebitno zdravniško opravičilo, se oglasite pri učiteljici Vidi ali učitelju Benu, da vas 

razvrstita na določeno delovno postajo, kjer boste pomagali pri izvedbi. 

 

 Za vse morebitne nejasnosti se obrnite na športna pedagoga. 

 

 V primeru slabega vremena bodo osmošolci opravili del športnega dneva v telovadnici in po malici 

nadaljujejo s poukom. 

 

- 9. a in 9.b:  po opravljenem NPZ opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo s športnim dnem na igrišču 

naše šole: 

-  

- Ob 10.00 uri se prične 1. del športnega dne za 9. razred.  

- Deklice pričnejo v suvanju krogle, fantje pa tek na 60 in 600 m.  

- Ob 11.30: deklice-skok v daljino, fantje skok v višino. 

- Ob 12.15 sledi menjava. 

- Vsi učenci tekmujejo v vseh panogah. 

- ŠD se  zaključi okrog 13.00 ure, ko se opravi tudi kosilo. 

- V primeru slabega vremena devetošolci po NPZ – ju nadaljujejo s poukom. 

 

 

Osnovna šola II Murska Sobota 

Cankarjeva ulica 91, 9000 Murska Sobota 

4.5.2017 Datum:  

Trajanje:  08:45 - 13:00 (5 šolskih ur) 

Športni dan se opravi v času NPZ  Opis dogodka:  

8. A, 8. B, 9. A, 9. B Udeleženi oddelki/skupine:  

Bukvič Vida Vodja dogodka:  

Okrožnica, št. 37 

Atletika - 8. in 9. razred 



Časovna razporeditev in urnik tekmovanja: 

ZADOLŽITVE UČITELJEV 

TEK NA 60 M, 600M 

Vida Bukvič  

Alen Nemec – od 10.10 naprej  

Mihaela Sušec Vučko  

Anton Tibaut  

 

SKOK V DALJINO 

Matej Temlin  

Ivo Podojsteršek  

Hedviga Kovač (od 10.10 naprej)  

  

 

SKOK V VIŠINO 

Aleksandra Dolgov  

Matjaž Geder  

Miran Flegar (5 uro opravi v 5. b)  

Polona Gujtman  (od 10.10 naprej)  

 

SUVANJE KROGLE 

Benjamin Sakač  

Majda Haužar  

Simona Šooš (od 11.00 naprej)  

Helena Nemec (od 11.00 naprej)  

PRVA POMOČ: Benjamin Sakač.       

Razredna stopnja opravi malico v razredih. 

 

                                                             Ravnateljica: 

                                                             Suzana Fartelj 

 

ura 60m, 600m Skok v višino Daljina  Suvanje krogle 

9.00 8. razred dečki   8. razred deklice 

9:45 8. razred deklice   8. razred dečki 

10:00 

 

9. razred dečki 8. deklice 8. dečki 

 

9. razred deklice 

10:45 9. deklice 8. dečki 

 

8. deklice 9. dečki 

11:30  9. r  deklice 9. r fantje  

12.15  9. r fantje 9. r  deklice  



 

 

 

 


