
KULTURNI DAN  - Gledališče Maribor 

 

V torek, 19. 4. 2022, bo kulturni dan za 6. in 7. razred, v sredo, 20. 4. 2022, pa za 8. in 9. 

razred.  Ogledali si bomo gledališko predstavo Elvis Škorc, genialni štor v mariborskem 

gledališču. 

 

  Potek dneva: 

8.15 razredna ura z vsebino: bonton v gledališču, vsebina gledališke predstave 

8.45 - 9.05 malica v matičnih učilnicah 

9.30 odhod v Maribor 

11.00 – 12.30 ogled predstave 

13.45 prihod v šolo 

 

Obstaja možnost, da boste nekateri učenci zamudili prvi avtobus za odhod domov, zato si za 

ta dan uredite prevoz drugače.  

 

TEHNIŠKI DAN – Hiša eksperimentov (na šoli) 

V sreda, 20. 4. 2022 bo TD za 6. in 7. razrede, v četrtek, 21. 4. 2022 pa za 8. in 9. razrede.  

Dan dejavnosti traja 5 šolskih ur. Obiskala nas bo Hiša eksperimentov. 

S sabo prinesete naslednje pripomočke: škarje, pisalo, barvice, lepilni trak, uho lepilo. 

Zjutraj počakate v garderobi, v primeru lepega vremena pa pred garderobami. Učitelji, ki vas 

bodo spremljali, vas pridejo iskat in bodo poskrbeli, da boste pravočasno prisotni na ustrezni 

delavnici. 

ŠPORTNI DAN  - Atletika 

 

Datum:  v TOREK,  19. 4. 2022  za učence 8. in 9. razreda in 

   v  ČETRTEK, 21. 4. 2022 za učence 6. in 7. razreda. 

Vsebina:  

- tek na 60 m 

- tek na 600 m 

- skok v daljino  

- met žvižgača (vortexa)  

- suvanje krogle oz. težke žoge 

- in štafeta 4 x 100 m 

-  

Prihod v šolo s kolesi ali peš: Učenci se z razredniki zberejo na zunanjih igriščih za šolo in 

ob 8.20 začnejo s tekmovanji po urniku.  

Malica:    bo v jedilnici/zunaj – od 9.50 do 10.10. 

Razredniki in spremljevalci spremljajo svoj razred po tekmovališčih, in vpisujejo rezultate v 

tabelo. 

 



 Za torek, 19. 4. so vremenske napovedi zelo spremenljive (v primeru dežja športni dan 

odpade), zato imejte s sabo športno opremo in stvari za pouk. 

 

 Glede na vremensko napoved se primerno oblecite. Priporočamo, da pridete v šolo v 

trenirki, tekmujete pa v primerni športni opremi (kratke hlače ali pajkice in kratka 

majica). 

 Pred tekmovanjem se primerno ogrejete, kar je v hladnejšem vremenu še posebej 

pomembno (ogrevanje nadzorujejo razredniki oz. spremljevalci).  

 Pred tekom ne jejte težke hrane (sendvič, čips, jabolka …), priporočamo banane, 

energijske ploščice. 

 Med tekmovanjem se ne zadržujete na tekmovališčih (atletska steza, prostor za met 

žvižgača).  

 Za štafeto 4x100 mora imeti vsak oddelek eno ekipo učenk in učencev, lahko pa tudi 

dve.   

 

 Učenci, ki imajo zdravniško opravičilo, pomagajo pri tekmovanju (za dodelitev nalog 

se javijo pri  učitelju športa Bojanu Novaku – v torek zjutraj.  

 

Športni dan  traja do 12.35.             

 

 

 


