
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                         DATUM: 25. 1. 2018 

OKROŽNICA, št. 19 
V sredo, 31. 1. 2018,  bodo učenci predmetne stopnje (razen 6. razredov) opravili zimski športni 

dan: smučanje, drsanje,sankanje in pohod, glede na prijave učencev. Izvedba bo naslednja: 

 

 SMUČANJE na Arehu:  
                   - 23 učencev in 3 učitelji spremljevalci (Benjamin Sakač - vodja, Anton Tibaut, 

Brigita Lovenjak), 

-odhod izpred šole ob 7.15 (šolsko malico vzamete s sabo, ostali obroki se odjavijo), 

- prihod pred šolo okrog 15.00, 

- cena: 11€ - smučarska karta, 4€ - malica – če se odločite za malico). Prevoz se bo 

poračunal naknadno. Denar za smučarsko karto se pobere na avtobusu pri učitelju ŠPO.  

Varnostna čelada je obvezna.   

 

 SANKANJE NA AREHU: 
- odhod avtobusa ob 7.15 – skupaj s smučarji (šolska malica se vzame s seboj, 

ostali obroki v šoli se odjavijo, nato sledi vožnja v Maribor na sankališče), 

- sankanje, vmes  kratek pohod, 

-  prihod  avtobusa v šolo okrog 15.00, 

- cena: izposoja sani 3,5€ (če nima svojih ali šolskih), možnost tople malice na 

sankališču: 4€. Prevoz se bo poračunal naknadno.  

- 13 učencev, 

- učitelji spremljevalci: Tina Matjašič - vodja, Klaudija Berden. 

Na sankališču je obvezna uporaba rokavic, kape ter primerno topla  oblačila. 

Priporoča se čelada. 

 

 DRSANJE V MURSKI SOBOTI: 
- prihod v šolo ob 8.45, opravi se malica, sledi krajši pohod  v smeri soboškega 

gradu, fazanerija in nato do drsališča, 

- drsanje traja od 10.00 - 12.35, 

- ob 12.35 odhod v šolo, kjer  se opravi kosilo oz. odhod domov, 

-  cena: vstop na drsališče je zastonj, možnost izposoje drsalk – 2€, 

- 24 učencev, 

- učitelja spremljevalca: Vida Bukvič – vodja, Slavica Brunec.  

Na drsališču je obvezna uporaba rokavic. Učenci, ki so začetniki drsalci, naj zaradi lastne 

varnosti poskrbijo tudi za ščitnike rok. 

 

 

 POHOD: Murska Sobota(šola) –Letališče Rakičan- Murska Sobota (šola): 

- prihod v šolo ob 8.15, opravi se malica in nato odhod v smeri letališča Rakičan, 

- na letališču sledi 30 minutna predstavitev Aero kluba Murska Sobota, 

- prihod v šolo okrog 12.00, 

- 92 učencev. 

- Učitelji spremljevalci:  

Stanko Čerpnjak – vodja pohoda, Matjaž Geder, Miran Flegar, Simona Šooš, 

Sabina Oletič, Majda Haužar, Mateja Trplan. 

 

Želimo vam veliko užitkov ter veselja, pazite na lastno varnost in varnost drugih. 

Vodje,  seznam učencev za celotno skupino  dobite pri učitelju Benjaminu Sakaču. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V sredo, 31. 1. 2018, bodo učenci 6. razredov opravili  pouk. Zimski športni dan pa v šoli v 

naravi.   

 
URNIK ZA 6. RAZRED: 

 

 

6. a 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Hedviga Kovač  

Franc Vogrinčič 

GOS 

TIT 

Po urniku 

2. Hedviga Kovač  

Franc Vogrinčič 

GOS 

TIT 

Po urniku 

3. Silva Hočevar TJA Po urniku 

4. Hedviga Kovač SLJ Po urniku 

Predure, interesne dejavnosti – odpadejo. 

 

 
6. b 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Helena Nemec MAT Po urniku 

2. Polona Gujtman SLJ Po urniku 

3. Helena Nemec TJA Po urniku 

4. Helena Nemec TJA Po urniku 

Predure, interesne dejavnosti – odpadejo. 

 
6. c 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Silva Hočevar TJA Po urniku 

2. Helena Nemec MAT Po urniku 

3. Hedviga Kovač GUM Po urniku 

4. Franc Vogrinčič LUM Po urniku 

Predure, interesne dejavnosti – odpadejo. 

 

 
Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  


