
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 26. 9. 2018 

 

OKROŽNICA, ŠT. 8 

 

V ponedeljek, 1. 10. 2018 bodo učenci 9. a in 9. b opravili naravoslovni dan – delo 

v šoli. Dan bo potekal po naslednjem razporedu: 

 

 DELO V ŠOLI 

 

Ura Razred in učitelj Razred in učitelj 

1. ura 9. a    Marinela Pap v P4 9. b   mag. Stanko Čerpnjak v P5 

2. ura 9. a    Marinela Pap v P4 9. b    mag. Stanko Čerpnjak v P5 

3. ura 9. a    mag. Stanko Čerpnjak v P5 9. b      Marinela Pap v P4 

4. ura 9. a    mag. Stanko Čerpnjak v P5 9. b      Marinela Pap v P4 

 

Učenci s seboj prinesejo učbenik za GEO,  pisalo, barvice, zemljevid Slovenije. Dan 

se zaključi ob 11.45 uri. 

Učencem 9. a in 9. b ta dan odpadejo predure, interesne dejavnosti, izbirni predmeti 

ter ostale dejavnosti ob pouku.  

 

Učenci 8. a in 8. b pa bodo ta dan opravili  naravoslovni dan  – TPO z AZD in 

Skrb za varno spolnost.  

8.a razred 

 Prihod v šolo ob 7.45 uri.  

 Malica ob 7.50. 

 Pravila varne hoje , navodila  in odhod proti ZD  ob 8.05 uri. 

 Hoja do  ZD Murska Sobota. 

 Od 8.30 do 9.45 predavanje na temo Skrb za varno spolnost. 

  Od 9.45-10.00 ogled dispanzerja za ženske. 

 Od 10.00 do 10.15  odhod proti šoli. 

 10.20 temeljni postopki oživljanje  z AZD učilnica P6, praktično mala 

telovadnica do 11.45. 

  Ob 11.50. zaključek dneva dejavnosti in kosilo. 

Učitelji spremljevalci: Hedviga Kovač, Slavica Brunec. 

 8.b razred 

 Prihod v šolo ob 7.40. 

 Od 7.40 do 7.55 malica.  

 Od 8.00 - 9.00 teoretični del temeljni postopki oživljanje  z AZD 

učilnica v P6. 

 Od 9.05. 9.50 praktični del v mali telovadnici. 

 Od 10.00 hoja do Zdravstvenega doma Murska Sobota. 

 Od 10.15 do 10.30 ogled dispanzerja za ženske. 

 Od 10.30 do 11.30 predavanje na temo Skrb za zdravo spolnost. 

 Ob 11.30 varna hoja proti šoli. 



 Vrnitev v šolo, zaključek dneva dejavnosti, kosilo. 

Učitelji spremljevalci: Klaudija Berden, Majda Haužar. 

 

Učenci upoštevajo pravila varne hoje, bonton, imajo primerno obutev in obleko. Za 

žejo je zaželjena voda v plastenki. Preživimo lep dan. Dobro si je tudi zapisati, zato 

potrebujemo beležko in pisalo. Zapise uredimo v zvezek za biologijo. Namenite ta 

dan prijetnemu druženju, pogovoru, smehu in zabavnemu učenju. 

 

 

    Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 


