
OSNOVNA ŠOLA II   

MURSKA SOBOTA                                                                         DATUM: 21. 6. 20201  

OKROŽNICA, št. 18  

  
 Zadnji dan pouka v tem šolskem letu bo za učence četrtek, 24. junij, katerega bomo preživeli po 

naslednjem razporedu:   

• Razredna stopnja:   

  

Od 8.15 do 8.35 – malica  

     Od 8.35 do 10.00 – delo po programu razredničarke  

     Od 10.00 do 10.30 – radijska ura  

    Ob 10.45 – učence prevzamejo učitelji OPB      

Ob 11.20 – kosilo.   

   

• Predmetna stopnja:   

  

6. a  

Od 8.15 do 9.30 – pohod ob spominskih obeležjih v Murski Soboti  

Od 9.30 do 9.45 – malica 

Od 9.45 do 10.00 – ogled filma o plebiscitu v učilnici 

Od 10.00 do 10.30 - radijska ura 

Od 10.30 do 10.45 – podelitev spričeval  

Ob 10.45 – simbolično zaklepanje šole, kosilo, odhod domov.   

  

6. b  

Od 8.15 do 8.30 – ogled filma o plebiscitu v učilnici  

Od 8.30 do 9.45 – pohod ob spominskih obeležjih v Murski Soboti  

Od 9.45 do 10.00 – malica  

Od 10.00 do 10.30 - radijska ura  

Od 10.30 do 10.45 –podelitev spričeval  

Ob 10.45 – simbolično zaklepanje šole, kosilo, odhod domov.  

  

8. a  

Od 8.15 do 8.45 – kviz in ogled filma o plebiscitu v učilnici 

Od 8.45 do 9.00 – malica  

Od 9.00 do 10.00 – pohod ob kulturnih znamenitostih v Murski Soboti  

Od 10.00 do 10.30 - radijska ura 

Od 10.30 do 10.45 –podelitev spričeval  

Ob 10.45 – simbolično zaklepanje šole, kosilo, odhod domov.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

8. b – priključijo se učenci 7. a, ki so v šoli  

Od 8.15 do 9.15 – pohod ob kulturnih znamenitostih v Murski Soboti  

Od 9.15 do 9.45 – kviz in ogled filma o plebiscitu v učilnici  

Od 9.45 do 10.00 – malica  

Od 10.00 do 10.30 - radijska ura 

Od 10.30 do 10.45 – podelitev spričeval 

Ob 10.45 – simbolično zaklepanje šole, kosilo, odhod domov.  

  

  

  

Učenci naj imajo s sabo bidon z vodo.  

  

Vsi, ki imate naročeno kosilo in ga boste opravili zadnji dan, se vpišete na seznam.   

   

Še obvestilo za učence vozače: z avtobusnimi vozovnicami se oglasite na Avtobusnem prometu, kjer se   

vozovnice podaljšajo.   

   

Učenci predmetne stopnje izpraznijo garderobne omarice, jih za sabo pospravijo, pustijo odklenjene, 

ključe vzamejo domov in jih septembra ponovno prinesejo s sabo. Razredniki preverijo, kdo je izgubil 

ključ in ta mora poravnati stroške – 5€.   

 Vsem želimo vesele, brezskrbne počitnice in uspešno vrnitev v šolo v jeseni.   

   

Ravnateljica:   

Suzana Fartelj    

   


