
OSNOVNA ŠOLA II 

MURSKA SOBOTA                                                                         DATUM: 2. 5. 2022 

 

OBVESTILO – NPZ SLJ 

V  SREDO, 4. 5. 2022, bodo učenci 6. in  9. razredov opravili NPZ iz SLJ. V šolo pridejo ob 8.10  

in se nato ob 8.15 odpravijo z nadzornimi učitelji v učilnice. Pričetek pisanja je ob 8.30 in traja do 

9.30. Razpored učilnic, skupin in nadzornih učiteljev bo objavljen v sredo, 4. 5. 2022 na oglasni 

deski v jedilnici. 

Razredna stopnja ta dan opravi malico v razredu, učitelji z učenci pridejo iskat malico v jedilnico. 

❖ 6. a, 6. b– po opravljenem NPZ-ju opravi malico v jedilni šole, nato sledi športni dan.  

 

  
teki (60m, 
600m) daljina met vortex-a višina 

10:00 6.A DEKLICE 6.A DEČKI 6.B DEKLICE 6.B DEČKI 

10:30 6.B DEČKI 6.A DEKLICE 6.A DEČKI 6.B DEKLICE 

11:00 6.B DEKLICE 6.B DEČKI 6.A DEKLICE 6.A DEČKI 

11:30 6.A DEČKI 6.B DEKLICE 6.B DEČKI 6.A DEKLICE 

12:00  Štafetni tek       

 

 

V primeru slabega vremena športni dan odpade in poteka pouk po urniku.  

❖ 7. a, 7. b in 7. c – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v 

Pokrajinsko in študijsko knjižnico. V šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in 

nadaljujejo s poukom po urniku.  

 

❖ 8. a in 8. b – pridejo v šolo ob 8.15 in se z nadzornimi učitelji odpravijo v Galerijo 

Murska Sobota in ogled po mestu. V šolo se vrnejo ob 9.50, opravijo malico in 

nadaljujejo s poukom po urniku.  

 

❖ 9. a in 9. b - po opravljenem NPZ - ju opravijo malico v jedilnici šole in nadaljujejo z 

naravoslovnim dnem: Učna pot Mura: 

 

- učenci skupaj z učitelji spremljevalci kolesarijo do Kroga in do reke Mure, ob tem 

upoštevajo varnostne in cestnoprometne predpise 

- na terenu se opravijo vsebine, načrtovane za naravoslovni dan 

- prihod s kolesi nazaj v šolo, opravi se kosilo in sledi odhod domov – ob 12.35 

 Predure in izbirni predmeti ta dan odpadejo. 

 

                                                             Ravnateljica: 

                                                             Suzana Fartelj 

 


