
 

 

 

 

 

Športni dan, delovna sobota, 25. 5. 2019 
 
 
V skladu z letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem bomo imeli v soboto, 25. 5. 2019 
delovni dan, udeležba je za vse učence obvezna. 
 
Za celo šolo bomo izvedli športni dan, ki bo potekal na zunanjih površinah v okolici šole in športnem 
parku. Učenci bodo dejavni na različnih športnih in družabnih dejavnostih, sodelovali bodo lahko 
tudi na dobrodelnem Trdinovem teku za šolski sklad (urnik startov si lahko ogledate na drugi strani 
tega obvestila). 
 
Zbor vseh učencev šole bo ob 8.30, s programom bomo zaključili ob 12.00. Šolsko malico bodo 
dobili vsi učenci, zajtrka in kosila na ta dan ne bo. 
 
Učenci naj bodo športno oblečeni in obuti (tek, igre z žogo, poligoni…). 
 
Udeleženci Trdinovega teka bodo dobili brezplačne palačinke, za ostale učence in obiskovalce pa 
bodo le-te na voljo za prispevek v šolski sklad. 
 
Starše vabimo, da se nam pridružite, še posebej bomo veseli, če se boste tudi sami udeležili 
teka. Lahko pridete navijat za svojega otroka, ki se bo udeležil teka, lahko boste povabljeni k 
sodelovanju pri različnih dejavnostih, ki jih bodo izvajali učenci.  

 

Informacija za učence, ki se vozijo s kombijem: 
 
- Odhod kombija z Dobena bo ob 7.45, iz Loke ob 7.50, iz Topol pa ob 8.00. 
- Odhod kombija po zaključenih dejavnostih bo ob 12.20. 

 
** Veseli bomo, če se bo čim več učencev in staršev odločilo, da sodelujejo na dobrodelnem teku. V tem 
primeru priporočamo, da se odločite, da prispevek za šolski sklad vplačate prek položnice, skupaj z drugimi 
šolskimi stroški. V tem primeru vas prosimo, da izpolnite prijavnico. 

 
 

Ravnatelj: 
         Milan Burkeljca 

 
------------------------------------------------- odrežite -------------------------------------------------- 

 
PRIJAVNICA NA TRDINOV TEK 2019 

otrok naj prijavnico do petka odda razredničarki/razredniku 
 
Na tek prijavljamo: 
 
Ime in priimek učenca: _______________________________, razred: ___________ 
 
Prispevek v šolski sklad v višini 2 EUR bo obračunan na položnici. 
 
 
Podpis staršev: ___________________________________ 
 
 

 

 

Osnovna šola Mengeš 
Šolska ulica 11 

1234 Mengeš – Slovenija 
 

 

 

 

 
 

t: 01 724 76 10 

f: 01 724 76 18 

e: o-menges.lj@guest.arnes.si 

w: www.osmenges.si 

 

 

 


