
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 16. 10. 2018 

 

OKROŽNICA, ŠT. 15 
 

V torek,  23. 10. 2018, bodo učenci od 6. do 9. razreda opravili kulturni dan: 

 

 6.  RAZRED: 

- PRIHOD V ŠOLO OB 8.15, učenci malico opravijo v šoli 

- ODHOD AVTOBUSA OB 8.45 

Sledi vožnja do Velike Polane. Tam se učenci razdelijo v dve skupini (a in b 

oddelek). Sledi ogled domačije Miška Kranjca, ogled Parka štorkelj in doprsnega 

spomenika prekmurskega pisatelja, na koncu si v dvorani pogledajo filmček 

Srečanje z Miškom Kranjcem. Sledi vožnja v Mursko Soboto.  

- PRIHOD V ŠOLO OB 11.30 

Učenci delo nadaljujejo v razredu, rešujejo učne liste in si pogledajo kratek insert 

iz filma Strici so mi povedali. 

- KOSILO: 12.35 

 

- Učitelji spremljevalci: Polona Gujtman - vodja, Mateja Trplan, Hedviga 

Kovač 

Vstopnina: 3,5 eur (ogled rojstne hiše, ogled Parka štorkelj, film Srečanje z 

Miškom Kranjcem. Učenci denar oddajo razredniku v ponedeljek, 22. oktobra na 

razrednih urah. Razredniki denar predajo vodji kulturnega dne.      

Denar za avtobus se bo pobiral po prejetju računa. 

 

- Predure in ure po kulturnem dnevu ta dan odpadejo. 

 

- 7.  RAZRED: 

- PRIHOD V ŠOLO OB 7.15, učenci malico vzamejo s sabo 

- ODHOD AVTOBUSA OB 7.30 

Sledi vožnja do Maribora. Prihod v SNG Maribor bo 8.45. Učenci se 

razdelijo v tri skupine, sledi delavnica o bontonu. 

Ob 10.00 – malice, kratki ogled mesta Maribor 

Ob 11.00 – odhod proti kraju Kotlje na Koroškem 

Ob 13.00 – vodeni ogled Vorančeve rojstne hiše, ogled Vorančevega 

spomenika in pobiča s solzicami          

- McDonalds, učenci naj imajo denar s sabo 

- 16.00 – prihod domov 
 

- Učitelji spremljevalci: Sabina Oletič – vodja, Majda Kerčmar, Helena 

Nemec, Simona Šooš, Majda Haužar 
Vstopnina: 4  eur (SNG Maribor) +2 eur (ogled rojstne hiše) Učenci denar oddajo 

razredniku v ponedeljek, 22. oktobra na razrednih urah. Razredniki denar predajo 

vodji kulturnega dne.      

Denar za avtobus se bo pobiral po prejetju računa. 

- Predure in ure po kulturnem dnevu ta dan odpadejo. 

 

 



 8. in 9. RAZRED: 

- Zbiranje ob 5.30. 

- Šolska malica se vzame s sabo (ostale obroke odjavimo). Učenci si naj 

vzamejo s sabo svoj prigrizek. 

- Odhod avtobusa ob 5.40. 

- Vožnja do Ljubljane s krajšim postankom na postajališču Tepanje. Prihod v 

Ljubljano ob 8.30. 

- Ob prihodu v park TIVOLI sledi malica za vse učence. 

- Ob 9.00 sledi voden ogled po Ljubljani pod vodstvom učiteljev Franca 

Vogrinčiča, Matjaža Gederja in Mirana Flegarja (60 min). 

- Ob 10.15  se skupine zberemo na ploščadi pred CANKARJEVIM DOMOM. 

- Ob 10.30 sledi voden ogled CANKARJEVEGA DOMA (45 min). 

- Ob 11.30 uri sledi program Filmsko - glasbene fantazije (45 min). 

- Ob 12 .30 odhod proti NARODNI GALERIJI, ob 12. 40 možnost, da se 

učenci okrepčajo pred stavbo. 

- Ob 13.00 ogled Narodne Galerije za 1. skupino (8.a in 9.a). Po končanem 

ogledu sledi ogled Pravoslavne cerkve ter razstave fotografij  Iz Narodne 

Galerije na prostem, v Jakopičevem sprehajališču Tivoli. 

-  2. skupina (8.b in 9.b) ki čaka, si ogleda Pravoslavno cerkev ter razstavo 

fotografij  iz Narodne Galerije na prostem v Jakopičevem sprehajališču 

Tivoli - vhod v Narodno Galerijo ob  vstop v NG ob 13.30.  

- Ob 14.30 sledi odhod v McDonalds na Čopovi ulici, kjer se učenci 

okrepčajo. 

- Odhod domov po opravljenih dejavnostih približno ob 16. uri. (AVTOBUS 

POČAKA PRED KONGRESNIM TRGOM).  

- Predviden prihod ob 19.00 uri. 

- Učitelji spremljevalci: Matjaž Geder, Miran Flegar - vodja, Franc 

Vogrinčič, Slavica Brunec, Brigita Lovenjak, Benjamin Sakač, Klaudija 

Berden. 

- Vstopnina: Narodna Galerija, Moderna Galerija 3 eur, Cankarjev dom 5 eur, 

kosilo Mcdonalds cca. 5eur. Učenci denar oddajo razredniku v ponedeljek, 

22. oktobra na razrednih urah. Razredniki denar predajo vodji kulturnega 

dne. Denar za avtobus se bo pobiral po prejetju računa. 

 

 

 

     Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 


