
  

 

OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                         DATUM: 20. 9. 2021 

 

OKROŽNICA, št. 5 

Športni dan -  6. in 7. razred 

 

V petek, 24. 9. 2021, bodo učenci 6. in 7. razreda  opravili športni dan: ORIENTACIJSKI TEK, 

KOLESARJENJE, ROLANJE. 

7. a razred: 

- ob 8.00 prihod na šolsko asfaltno igrišče, kjer dobijo navodila za ogrevanje in izvedbo vaj za 

rolanje ali kolesarjenje (izberejo si sami, učitelja Miha in Matej pred izvedbo povprašata po 

interesu). Kolesarili in rolali bodo po določeni poti do Expana, kjer jih čakajo športne vsebine. Za 

obe dejavnosti morajo imeti svojo opremo: izpravno kolo  in  čelado ali rolerje in  čelado. 

Priporočamo še ščitnike za komolce in kolena.  
- ob 9:45 opravijo malico in se ob 10:00 odpravijo proti Fazaneriji, kjer bodo opravili še 

orientacijski tek. 

Za orientacijski tek je obvezna tekaška oprema (športni copati, trenirka, kratke hlače in majica.) 

- v jedilnici šole prevzamejo kosilo ob 12.35 

- učitelji spremljevalci: Marinela Pap, Anita Borovič 

7. b razred:  

- ob 8.10 prihod na šolsko asfaltno igrišče, kjer dobijo navodila za ogrevanje in izvedbo vaj za 

rolanje ali kolesarjenje (izberejo si sami, učitelja Miha in Matej pred izvedbo povprašata po 

interesu). Kolesarili in rolali bodo po določeni poti do Expana, kjer jih čakajo športne vsebine. Za  

obe dejavnosti morajo imeti svojo opremo: izpravno kolo  in  čelado ali rolerje in  čelado. 

Priporočamo še ščitnike za komolce in kolena.  
- ob 9:45 opravijo malico in se ob 10:00 odpravijo proti Fazaneriji, kjer bodo opravili še 

orientacijski tek. 

Za orientacijski tek je obvezna tekaška oprema (športni copati, trenirka, kratke hlače in majica.) 

- v jedilnici šole prevzamejo kosilo ob 12.30 

- učitelji spremljevalci: Aleksandra Dolgov, Marko Wolf 

 

7. c razred: 

- ob 8.15 prihod na šolsko asfaltno igrišče, kjer dobijo navodila za ogrevanje in izvedbo vaj za 

rolanje ali kolesarjenje (izberejo si sami, učitelja Miha in Matej pred izvedbo povprašata po 

interesu). Kolesarili in rolali bodo po določeni poti do Expana, kjer jih čakajo športne vsebine. Za 

obe dejavnosti morajo imeti svojo opremo: izpravno kolo  in  čelado ali rolerje in  čelado. 

Priporočamo še ščitnike za komolce in kolena.  
- ob 9:45 opravijo malico in se ob 10:00 odpravijo proti Fazaneriji, kjer bodo opravili še 

orientacijski tek. 

Za orientacijski tek je obvezna tekaška oprema (športni copati, trenirka, kratke hlače in majica.) 

- v jedilnici šole prevzamejo kosilo ob 12.25 

- učitelji spremljevalci: Sabina Oletič, Silva Hočevar (od 9.00) 

6. a razred:- ob 8.00 odhod v Fazanerijo, kjer dobijo navodila za ogrevanje in izvedbo 

orientacijskega teka. Za orientacijski tek je obvezna tekaška oprema (športni copati, trenirka, kratke 

hlače in majica) 

- po končanem orientacijskem teku sledi malica 

- ob 10:10  odhod na šolsko asfaltno igrišče 

- ob 10:30 začnejo s kolesarjenjem ali rolanjem (lahko si izberejo). Kolesarili in rolali bodo po 

določeni poti do Expana, kjer jih čakajo športne vsebine. Za obe dejavnosti morajo imeti svojo 



opremo: izpravno kolo  in  čelado ali rolerje in  čelado. Priporočamo še ščitnike za komolce in 

kolena 

- kosilo v šolski jedilnici prevzamejo ob 12.15 

- učitelji spremljevalci: Sandra Vereš, Maja Zadravec 

 

6. b razred:- ob 8.10 odhod v Fazanerijo, kjer dobijo navodila za ogrevanje in izvedbo 

orientacijskega teka. Za orientacijski tek je obvezna tekaška oprema (športni copati, trenirka, kratke 

hlače in majica) 

- po končanem orientacijskem teku sledi malica 

- ob 10:15  odhod na šolsko asfaltno igrišče 

- ob 10:30 začnejo s kolesarjenjem ali rolanjem (lahko si izberejo). Kolesarili in rolali bodo po 

določeni poti do Expana, kjer jih čakajo športne vsebine. Za obe dejavnosti morajo imeti svojo 

opremo: izpravno kolo  in  čelado ali rolerje in  čelado. Priporočamo še ščitnike za komolce in 

kolena 

- kosilo v šolski jedilnici prevzamejo ob 12.20 

- učitelji spremljevalci: Polona Bohar, Simona Šooš 

 

Učenci imajo s sabo lasten bidon z vodo. 

Učenci z opravičili se oglasijo pri  učitelju ŠPO, da dobijo navodila za pomoč pri izvedbi športnega 

dne ali drugo nalogo.  

Zadolžitve učiteljev: 

FAZANERIJA: 

Benjamin Sakač in učitelji spremljevalci. 

 

KOLESARJENJE: 

 6. razred – Matej Šavel in Anton Tibaut 

7. razred – Matej Šavel, Anton Tibaut, Marko Wolf 

 

ROLANJE: 

6. razred – Miha Žalig 

7. razred – Miha Žalig, Aleksandra Dolgov 

 

OSTALI UČITELJI: 

Slavica Brunec in Helena Nemec – pomoč na igrišču šole od 11.00 do OPB 

 

 

UČITELJI SPREMLJEVALCI: 

spremstvo  in nadzor  učencev do prizorišč in med vajami. Stalno so s svojo skupino.  

V Fazaneriji sodelujejo pri izpeljavi orientacijskega teka (kontrolne točke, kviz,..), natančna 

navodila bodo  prejeli na sestanku v sredo, 22. 9. 2021 ob 7.30 v zbornici šole.  

 

VSI UČITELJI: 

Skrbijo, da učenci za seboj pospravijo vse smeti. 

Upoštevamo navodila glede COVIDA-19. S sabo vzamejo robčke za razkuževanje.  

 

Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 

 



 

 

 



 

 

 


