
 

V  PETEK, 4. 5. 2018, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ iz SLJ. V šolo pridejo ob 8.10  

in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 

9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v četrtek, 3. 5. 2018 na oglasni 

deski v jedilnici. 

 6. a in 6. b – po opravljenem NPZ-ju opravi malico v jedilni šole, nato sledi 

naravoslovni dan na temo: Življenje prvih človeških skupin in srednjeveški grad. Z 

delom zaključijo ob 11.45. Ostale ure naravoslovnega dne se opravijo na terenu 15. 

maja. 

 

 7. a in 7. b – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Pokrajinsko 

in študijsko knjižnico. V šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s 

poukom po urniku.  

 

 8. a in 8. b – športni dan od 8.45 do 11.30. Prihod in zbiranje na igrišču  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 imajo morebitno zdravniško opravičilo, se oglasijo pri učiteljici Vidi ali 

učitelju Benjaminu, da  razvrstita na določeno delovno postajo, kjer bodo pomagali pri 

izvedbi. 

 

• V primeru slabega vremena bodo osmošolci opravili del športnega dneva v 

telovadnici in po malici nadaljujejo s poukom. 

 

 9. a in 9. b – športni dan od 10.10 do 13.00. Po opravljenem NPZ opravijo malico v 

jedilnici šole in nadaljujejo s športnim dnem na igrišču naše šole. V primeru slabega 

vremena devetošolci po NPZ – ju nadaljujejo s poukom. Predure in izbirni predmeti ta 

dan odpadejo. 
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