
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 2. 5. 2018 

 

OKROŽNICA, ŠT. 21 
 

V SREDO, 7. 2. 2018 bodo učenci PREDMETNE STOPNJE opravili 

kulturni dan na temo Obudimo spomin na prekmurskega pisatelja Miška 

Kranjca. Dan bo potekal po naslednjem razporedu: 
 

6. in 7. razred: 

 

 prihod v šolo do 7.15, odhod avtobusa 7.30 

 učenci se bodo razdelili v dve skupini (6. in 7. razred), sledi ogled 

domačije pisatelja Miška Kranjca, ogled parka Dežela štorkelj, vsi skupaj 

si bodo na koncu v dvorani pogledali krajši prispevek Srečanje z Miškom 

Kranjcem 

 odhod iz Velike Polane ob 9. 30, predviden prihod  v šolo ob 10. uri 

 sledi malica 

 delo po razredih: 

6.a, 6.b, 6.c rešijo delovni list in ga doma zalepijo v zvezek za slovenščino,  

sledi delov v skupinah: izdelajo štorklje, plakat Prekmurje, plakat 

Miško Kranjec, plakat Miško Kranjec in njegova dela: 

6. a – Sabina Oletič, Mateja Trplan 

6. b – Stanko Čerpnjak, Majda Kerčmar 

6. c – Simona Šooš, Hedviga Kovač. 

7. a. 7.b  rešijo delovni list in ga doma zalepijo v zvezek za slovenščino, 

dramski prizori: 

7. a – Silva Hočevar (do 10.00), Aleksandra Dolgov, Matjaž 

Geder 

7. b – Klaudija Berden, Vida Bukvič. 

 

 kosilo 12.30. 

 Interesne dejavnosti, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti se 

izvajajo po urniku, 

 cena: 5 evrov (vstopnina in prevoz).  Denar poberejo razredniki in ga v 

sredo predajo Sabini Oletič. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. in 9. razred: 

 

 prihod v šolo do 8.15 

 sledi delo po razredih 

8.a, 8.b rešijo učni list po navodilih in ga zalepijo v zvezek za slovenščino, 

izdelajo slovar narečnih in tujih besed, ogledajo si  odlomek  iz filma 

Strici so mi pripovedovali: 

8. a – Slavica Brunec, Benjamin Sakač 

8. b – Brigita Lovenjak, Anton Tibaut. 

9.a, 9.b rešijo učni list po navodilih in ga zalepijo v zvezek za slovenščino, 

zapišejo pripoved o dobrih ljudeh,ogledajo si  odlomek  iz filma Strici 

so mi pripovedovali: 

9. a – Miran Flegar, Majda Haužar 

9. b – Helena Nemec, Franc Vogrinčič 

 

 malica 9.50, po malici odhod v Veliko Polano 

 učenci se bodo razdelili v dve skupini (8. in 9. razred), sledi ogled 

domačije pisatelja Miška Kranjc, ogled parka Dežela štorkelj, vsi skupaj 

si bodo na koncu v dvorani pogledali krajši prispevek Srečanje z Miškom 

Kranjcem 

 odhod ob 12.00, predviden prihod  v šolo ob 12.30. 

 kosilo 12.30. 

 Interesne dejavnosti, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti se 

izvajajo po urniku, 

 cena: 5 evrov (vstopnina in prevoz).  Denar poberejo razredniki in ga v 

sredo predajo Slavici Brunec. 

 

 

 

    Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 
 


