
OSNOVNA ŠOLA II  
MURSKA SOBOTA                                                                     Datum: 18. 9. 2020  

  

OKROŽNICA, ŠT. 4  

  

V sredo, 23. septembra 2020, bo 1. ŠPORTNI DAN za učence od 7. do 9. razreda – 

orientacijski tek in jesenski kros.  

Prihod v šolo ob 8.15, vzamemo malico in se odpravimo  pod nadzorom razrednikov ter 

ostalih učiteljev v Fazanerijo. Učenci imajo s sabo rezervne nogavice in športne copate. S 

sabo je potrebno imeti masko za obraz, katero nosimo med hojo do fazanerije.  

8. in 9. razred se po prihodu v Fazanerijo odpravi na ogrevanje.  

Start 8. razredov ob 9:00  (ekipe sestavijo sami – od 4-6 učencev in učenk v vsaki skupini 

vsaj 2 dečka in/ali deklici). 

Po končanem orientacijskem teku sledi malica. Ob 10:10 se odpravijo na kopališče. Ob 

10:30 začnejo s tekmami. Vsak učenec mora igrati vsaj 8 min. Igrata se 2 polčasa po 15 min.  

Nato se bo še zmagovalec osmega razreda pomeril z zmagovalcem devetega razreda za prvo 

in drugo mesto; poraženca pa za tretje in četrto mesto.  

7. razred  imajo enake dejavnosti in razpored kot 8. in 9. le da oni prvo začnejo s tekmami 

na kopališču (igrišča za odbojko na mivki) in ob 10:10 z orientacijskim tekom. Pred tekmo 

obvezno ogrevanje s tekom in razteznimi vajami. Malico opravijo, ko so na menjavi.  

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

pri izvedbi ŠD. 

Na kopališču bomo igrali odbojko na mivki – mešane ekipe (3 deklice in 3 dečki istega 

oddelka - 1. niz ena ekipa, 2. niz druga, 3. poljubno). Zmagovalca obeh razredov se pomerita 

za prvo mesto, poraženca za 3. mesto. 

Upoštevamo navodila glede COVIDA-19: razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske. 

Ne uporabljamo nobenih rekvizitov in orodij, razen določeni spremljevalci in vodje 

ekip pri orientacijskem teku. Žoga za odbojko se sproti razkuži.  

Športni dan se zaključi ob 12.35, učenci ob tej uri opravijo kosilo. Izbirni predmeti in 

neobvezni izbirni predmeti ta dan odpadejo. 

  

Učitelji spremljevalci: Spremstvo  in nadzor  učencev do prizorišč in med vajami. Stalno 

so s svojo skupino. Pomagajo pri vajah in sojenju. V Fazaneriji sodelujejo pri izpeljavi 

orientacijskega teka (kontrolne točke, kviz,..), Skrbijo, da učenci za seboj pospravijo vse 
smeti.   

  

7.a: Majda Haužar,  Samira Horvat                          7.b: Miran Flegar, Helena Nemec  

  

8.a: Mateja Trplan, Franc Vogrinčič,  Darinka Zelko    8.b: Hedviga Kovač  

  

9.a: Sabina Oletič, Matjaž Geder               9.b: mag. Stanko Čerpnjak, Brigita Lovenjak  

  

9. c: Simona Šooš, Slavica Brunec  

  
Tekmovalcem želimo veliko uspeha!                                                              Ravnateljica:  

Suzana Fartelj   

  



  

  

  

  

  

  


