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OKROŽNICA, ŠT. 35 

 

V petek, 12. 6. 2020, bodo učenci 9. a in 9. b opravili naravoslovni dan – Mura – učna 

pot.  

Učenci pridejo v šolo z izpravnimi  kolesi in obvezno čelado. S sabo imajo pisalo in trdo 

podlago za pisanje: 

- skupina 1 – ob 8.00, vzamejo malico s sabo in se v spremstvu učiteljev odpravijo proti 

Krogu. Učitelja spremljevalca: Franc Vogrinčič in Matej Temlin. 

-  skupina 2 – ob 8.30, vzamejo malico s sabo in se v spremstvu učiteljev odpravijo proti 

Krogu. Učitelja spremljevalca: mag. Stanko Čerpnjak in Matej Šavel. 

- skupina 3 – ob 9.00, vzamejo malico s sabo in se v spremstvu učiteljev odpravijo proti 

Krogu. Učitelja spremljevalca: Marinela Pap in Anton Tibaut. 

 

Učenci, ki se ob zaključku naravoslovnega dne ne želijo vrniti v šolo na kosilo, morajo kosilo in 

popoldansko malico odjaviti ter učitelju oddati pisno soglasje staršev, da gre lahko učenec 

domov. 

 

V petek, 12. 6. 2020, bodo učenci 6., 7. in 8. razreda opravili športni dan – Orientacijski tek in 

atletika.  

Prihod v šolo je ob 8.15.  
Deklice vseh razredov se ob 8.15 odpravijo z učitelji spremljevalci na trim stezo v fazanerijo. Po 

prihodu začnejo  z ogrevanjem in nato po urniku z orientacijskim tekom. Ko končajo, se skupaj s 

spremljevalci  odpravijo na šolo, kjer opravijo malico in nato nadaljujejo z atletiko. Vodja: 

Benjamin Sakač. 

Dečki vseh razredov se ob 8.15 zberejo na zunanjih igriščih pri šoli. Začnejo z ogrevanjem in nato 

z atletskimi vsebinami. 6.a razred začne s tekom na 60 m, 6. b koordinacijska vaja na začetku 

steze in tako po urniku naprej. Sledi malica in odhod v fazanerijo, kjer opravijo enake naloge, kot 

deklice. Vodji: Miha Žalig in Vida Bukvič. 

URNIK 8:30 9:10 9:50 

SKOKA 7.r 8.r 6.r 

TEKA 6.r 7.r 8.r 

POLIGONI 8.r 6.r 7.r 
 

Učenci imajo obvezno športno opremo. pijača (voda) ter zaščita pred klopi in soncem.  

Učenci z opravičili se oglasijo pri  učitelju ali učiteljici ŠPO, da dobijo navodila za pomoč pri 

izvedbi športnega dne. 

 

Učitelji spremljevalci na fazanerijo z 

deklicami: 

 

Učitelji spremljevalci na šolskem 

igrišču z dečki: 

 

6. a  Majda Haužar 6. a  Rok Brinar 

6. b Brigita Lovenjak 6. b Miran Flegar 

7. a Mateja Trplan 7. a Polona Bohar 

7. b Mateja Trplan 7. b Hedviga Kovač 

8. a Matjaž Geder 8. a Sabina Oletič 

8. b Benjamin Sakač 8. b Ivo Podojsteršek 

8. c Slavica Brunec 8. c Simona Šooš 

Po končanem delu isti učitelji 

spremljajo nazaj na šolsko igrišče. 

Po končanem delu isti učitelji 

spremljajo dečke na fazanerijo. 

 

Ravnateljica: 

Suzana Fartelj  

 


