
Okrožnica za dan dejavnosti, četrtek, 8. 10. 2020,  

za učence od 6. do 9. razreda 

delni kulturni dan – 3 ure, delni športni dan – 2 uri 
 

ŠPORTNI DAN - Tek na 600 m – 2 uri 

(v primeru dežja se ŠD prestavi, učenci imajo pouk po četrtkovem urniku: 6., 7. r. 1., 2. in 3. 

uro, 8. in 9. r. 4., 5. in 6. uro) 

 

KULTURNI DAN 

ogled filma – 3 ure (kulturni dan se izvede ne glede na vreme) 

 

6., 7. r.: 

Učenci 6. in 7. r. se zberejo ob 8.15 z razredniki oz. spremljevalci na zunanjih igriščih za šoli 

in ob 8.3 začnejo s tekom na 600 m po urniku. 

Pri teku je za učence obvezna primerna športna oprema (kratka majica, kratke hlače/pajkice, 

trenirka in športni copati), pred tekom je obvezno primerno ogrevanje. 

Po opravljenem teku bo malica zunaj. Dežurni učenci jo gredo iskat v jedilnico (v primeru 

hladnega vremena v razredih). 

 

Ob 10.30 gredo učenci s spremljevalci v kulturni dom, kjer si bodo ogledali film Košarkar naj 

bo 2. Film traja 80 minut (do približno 12.00). Potem se skupaj vrnejo v šolo in gredo domov. 

 

8., 9. r.: 

Učenci 8. in 9. r. se zberejo ob 8.15 z razredniki oz. spremljevalci pred vhodom v garderobe 

in gredo v kulturni dom. Ob 8.25 začnejo z ogledom filma Razredni sovražnik. Film je dolg 

112 minut (do približno 10.25). 

Po prihodu iz Kulturnega doma Beltinci na atletski stadion pri šoli bo malica zunaj (v jedilnici 

vzamejo dežurni učenci – v primeru hladnega vremena v razredih). 

Pri teku je za učence obvezna primerna športna oprema (kratka majica, kratke hlače/pajkice, 

trenirka in športni copati), pred tekom je obvezno primerno ogrevanje. 

 

 

Sledi tek na 600 m po urniku. 

 

Športni dan zaključimo po opravljenih dejavnostih oziroma najpozneje do 12.35. 

 

Beltinci, 29. 9. 2020 

 

 Vodja KD: Nada Forjan 

 Vodja ŠD: Bojan Novak 

 

 

 

 

 


