
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 7. 10. 2019 

 

OKROŽNICA, ŠT. 12 

V četrtek, 10. 10. 2019 bodo učenci 9. a in 9. b opravili naravoslovni in kulturni dan po 

Notranjski:  

 Malico si vsak vzame s sabo (obroke odjavimo). 

 Zbiranje ob 5.45. 

 Odhod avtobusa ob 6.00. 

 Vožnja do Vrhnike s krajšim postankom. 

 Ogled Cankarjeve spominske hiše ob 8.45 (do 10.00). 

 Sledi vožnja do Cerkniškega jezera in ogled jezera (do 12.15). 

 Ogled Divjega jezera. 

 Kosilo 13.45 do 14.45 (organizirano). 

 Ogled Antonijevega rova od 14.45 do 16.15. 

 Odhod domov ob 16.30. 

 Predviden prihod ob 19.30. 

 Učenci imajo s sabo trdo podlago, pisalo ter gradivo s pripravo poti. 

 

Zraven lahko imajo denar za spominek in priboljšek. 

Učitelji spremljevalci: Hedviga Kovač, Marinela Pap, Klaudija Berden, Silva Hočevar. 

 

V petek, 11. 10. 2019 bodo učenci 9. a in 9. b opravili kulturni dan – delo v šoli. 

- Prihod v šolo, začetek ob 8.15. 

- Učenci se razdelijo v tri skupine (enako kot so učne skupine pri predmetu SLJ), učilnice 

N8, N9 in KN (knjižnica). 

- 1. šolska ura: učni list, evalvacija -  obisk domačije Ivana Cankarja. 

- 2. šolska ura: ogled kratkega prispevka o Ivanu Cankarju (20 minut), branje odlomka iz 

črtice Moje življenje (Oko mojega spomina seže daleč – kratek zapis), ogled prispevka 

mladinske oddaje Infodrom z naslovom Otroštvo danes (pogovor o otroštvu nekoč in 

danes), nekaj besed o tednu otroka in navodila za nadaljnji potek dela. 

- MALICA  

- 3. in 4. šolska ura: delo v ustvarjalnih delavnicah po skupinah. 

1. Skupina: DRAMSKA SKUPINA – igra vlog, dramski prizorčki iz Cankarjevih del, 

učilnica N9, nadzorna učiteljica Slavica Brunec. 

2. Skupina: RAZSTAVA ZA VEDOŽELJNE –  poustvarjanje na temo Moderna in njeni 

ustvarjalci, priprava razstave na panoju zgornjega hodnika (plakati, razglednice, 

fotografije), prostor – knjižnica, nadzorna učiteljica Polona Bohar. 

3. Skupina: MEDIJSKA USTVARJALNICA (poročilo – prispevek za Stezice, izdelava 

učnega gradiva - PowerPoint, brošura o Ivanu Cankarju in radijska ura), učilnica N8 

in Kulčilnica, nadzorna učiteljica Sabina Oletič. 

- Kosilo in odhod domov. 

9. a                                   9. b                   

                           Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 

 

 

 Razredniki blagajniki poberejo denar 32,80€- ter ga oddajo v torek učiteljici 

Hedvigi Kovač:  

 Cankarjeva spominska hiša 1, 50 €, kosilo 5, 50 €, Cerkniško jezero 4 €, Rudnik  

4, 80 €, prevoz 17 €. Skupaj 32,80 € . 


