
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 6.10.2018 

 

OKROŽNICA, ŠT. 12 
 

V torek,  16. 10. 2018, bodo učenci 6., 8. in 9. razreda opravili športni dan – 

POHOD. 7. razredi bodo opravili športni dan v šoli v naravi, zato ta dan 

opravijo pouk. Športni dan bo potekal po naslednjem razporedu: 

 

 6.  RAZRED: 

- prihod v šolo ob 8.15, 

- šolska malica se vzame s sabo, 

- odhod avtobusa do Kančevec ob 8.30, 

- od tam pohod v smeri Gornji Petrovci – Pinđa, 

- vrnitev v šolo okrog 12.30, opravi se kosilo v šoli. 

- Učenci naj so primerno oblečeni in obuti (pohodni čevlji ali športni copati 

z zarezami na podplatih). 

- Učenci, ki imajo kakršnekoli težave z zdravjem, morajo  prinesti 

zdravniško potrdilo in ga predajo učitelju športne vzgoje. 

- Denar za avtobus se bo pobiral naknadno. 
- Učitelji spremljevalci: Anton Tibaut - vodja, ravnateljica, Mateja Trplan, Miran 

Flegar. 

- Predure in ure po športnem dnevu ta dan odpadejo. 

 

 8. RAZRED: 
- prihod v šolo ob 8.00, 

- šolska malica se vzame s sabo, 

- odhod avtobusov v smeri SOTINE  ob 8.15, 

- vrnitev v šolo okrog 12.30, opravi se kosilo v šoli. 

- Učenci naj so primerno oblečeni in obuti (pohodni čevlji ali športni copati 

z zarezami na podplatih). 

- Učenci, ki imajo kakršnekoli težave z zdravjem, morajo  prinesti 

zdravniško potrdilo in ga predajo učitelju športne vzgoje. 

- Denar za avtobus se bo pobiral naknadno. 
- Učitelji spremljevalci: Matej Temlin,  - vodja, Miha Žalig, Aleksandra Dolgov. 

- Predure in ure po športnem dnevu ta dan odpadejo. 

 

 9. RAZRED: 

- prihod v šolo ob 7.15, 

- šolska malica se vzame s sabo, 

- odhod avtobusov v smeri Mariborskega Pohorja ob 7.30, 

- vrnitev v šolo okrog 13.30, opravi se kosilo v šoli. 

- Učenci naj so primerno oblečeni in obuti (pohodni čevlji ali športni copati 

z zarezami na podplatih). 

- Učenci, ki imajo kakršnekoli težave z zdravjem, morajo  prinesti 

zdravniško potrdilo in ga predajo učitelju športne vzgoje. 

- Denar za avtobus se bo pobiral naknadno. 
- Učitelji spremljevalci: Benjamin Sakač – vodja, Brigita Lovenjak, Majda Haužar, 

Sabina Oletič.  

- Predure in ure po športnem dnevu ta dan odpadejo. 



 

Ne pozabimo na varnost sebe in drugih ter s tem povezano primerno obnašanje. 

 

URNIK ZA 7. RAZRED: 
 

 

7. a 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Slavica Brunec GUM  

2. Polona Gujtman TJA  

3. Hedviga Kovač SLJ  

4. Po urniku NAR  

5. Po urniku NAR  

 

 
7. b 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Stanko Čerpnjak TIT  

2. Stanko Čerpnjak TIT  

3. Po urniku SLJ  

4. Po urniku MAT  

5. Po urniku GEO  

6. Matjaž Geder 

Helena Nemec 

ŠPO  

 

 

 
7. c 

Ura Učitelj Predmet Prostor 

1. Po urniku TJA  

2. Po urniku DKE  

3. Po urniku SLJ  

4. Po urniku GEO  

5. Po urniku MAT  

 

 

 

     Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 


