
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                         DATUM: 10. 5. 2019 

 

 8. a in 8. b – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Pokrajinsko in 

študijsko knjižnico, kjer opravijo 2 učni uri (v dnevnik se vpišejo ure po urniku). V šolo se 

vrnejo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku.  

 

 

 9. a in 9. b – po opravljenem NPZ-ju opravi malico v jedilni šole, nato sledi tehniški dan – 

Fizikalni in kemijski poskusi – delo v učilnicah. Tehniški dan se zaključi ob 13.25. 

 

 

 
 

Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 

 

V ponedeljek, 13. 5. 2019, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ: 6. razred  iz TJA, 9. razred iz 

DKE. 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 

ponedeljek, 13. 5. 2019 na oglasni deski v jedilnici. 

 

 6. a in 6.b:  po opravljenem NPZ opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo s športnim dnem 

na igrišču naše šole: 

- Ob 10.00 uri se prične 1. del športnega dne za 6. razred.  

- Deklice pričnejo v suvanju krogle, fantje pa tek na 60 in 600 m.  

- Ob 11.30: deklice-skok v daljino, fantje skok v višino. 

- Ob 12.15 sledi menjava. 

- Vsi učenci tekmujejo v vseh panogah. 

- ŠD se  zaključi okrog 13.00 ure, ko se opravi tudi kosilo. 

- V primeru slabega vremena šestošolci po NPZ – ju opravijo športni dan v telovadnici. 

 

 7. a, 7. b in 7. c – Prihod in zbiranje na igrišču za: ob 8.15, obvezna športna oprema.  

 

- 7. a in 7. 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. 

- 7.  a in 7. b – dekleta pričnejo s suvanjem krogle. 

- Okrog  9.45 – 7. razred opravi malico. Nato sledi menjava (glej razpored) 

- Športni dan se zaključi okrog 11. 30. 

- Učenci, ki imate morebitno zdravniško opravičilo, se oglasite pri učiteljici Vidi ali učitelju Benu, 

da vas razvrstita na določeno delovno postajo, kjer boste pomagali pri izvedbi. 

- Za vse morebitne nejasnosti se obrnite na športna pedagoga. 

- V primeru slabega vremena bodo sedmošolci opravili športni dan v telovadnici. 

 

 

 

 

  

 

 8. a in 8. b – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Pokrajinsko in 

študijsko knjižnico, kjer opravijo učni uri: MAT in SLJ (v dnevnik se vpišejo ure po urniku). V 

šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in nadaljujejo s poukom po urniku. Učitelji spremljevalci: 

Helena Nemec, Majda Kerčmar, Benjamin Sakač, Klaudija Berden. 

 

URNIK ZA 7. IN 8. RAZRED: 

 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 

7. A Po urniku NAR nadomešča: 

Miran Flegar 

NAR nadomešča: 

Mihaela Sušec Vučko 

Po urniku 

7. B MAT nadomešča: 

Helena Nemec 

Po urniku Po urniku Po urniku 

8. A Po urniku  Po urniku Po urniku Po urniku 

8. B Po urniku Po urniku Po urniku Po urniku 

 


