
PRVI ŠOLSKI DAN, torek, 1. 9. 2020 

 
UČENCI 1. RAZREDA so bili v šolo povabljeni s posebnim vabilom. 
 
V šolo ta dan skupaj s starši vstopijo skozi vhod pri stari telovadnici ob uri navedeni na vabilu. 
 
Za prvošolčke smo pripravili poseben program. 
 
Podaljšanega bivanja in kosila za učence 1. razreda na prvi dan pouka ne bo. 
 
 
Starši, ne pozabite zaščitnih mask. 
 
 
 



PRVI ŠOLSKI DAN, torek, 1. 9. 2020 
 

UČENCI 2. in 3. razred 
 

Učenci se zberejo ob 8.15 na travnati površini pred vhodom v garderobe (2. razred) oz. travnati površini 

ob otroškem igrišču (3. razred), od koder bodo skupaj z razredniki odšli v šolo. 
 
Učenci bodo imeli pouk 4 šolske ure. Pouk se bo zanje zaključil ob 12.10. 
 

Malica in kosilo bosta pripravljena za vse učence, ki so se prijavili. 
 
1. 9. 2020 bo podaljšano bivanje organizirano do 17.00 ure. 
 
 

OBVEZNE POTREBŠČINE ZA 1. šolski dan: 
 

 šolska torba, 

 copati, 

 pisalo, mapa (za razna obvestila),  

 obesek za ključe za okoli vratu (učenci bodo prejeli ključ garderobne omarice; razen učenci 2. a). 
 

 

  



PRVI ŠOLSKI DAN, torek, 1. 9. 2020 
 

UČENCI 4. in 5. razred 
 

Učenci se zberejo ob 8.40 na travnati površini pred vhodom v garderobe (4. razred) oz. travnati površini 

ob otroškem igrišču (5. razred), od koder bodo skupaj z razredniki odšli v šolo. 
 
Učenci bodo imeli pouk 4 šolske ure. Pouk se bo zanje zaključil ob 12.10. 
 

Malica in kosilo bosta pripravljena za vse učence, ki so se prijavili. 
 
1. 9. 2020 bo podaljšano bivanje organizirano do 15.00 ure. 
  
 

OBVEZNE POTREBŠČINE ZA 1. šolski dan: 
 

 šolska torba, 

 copati, 

 pisalo, mapa (za razna obvestila),  

 obesek za ključe za okoli vratu (učenci bodo prejeli ključ garderobne omarice). 
 

 

Pouk izbirnih predmetov se bo začel v sredo, 2. 9. 2020. 

 
 



PRVI ŠOLSKI DAN, torek, 1. 9. 2020 
 

UČENCI 6. in 7. razred 
 

Učenci se zberejo ob 9.00 na travnati površini pred vhodom v garderobe (6. razred) oz. travnati površini 

ob otroškem igrišču (7. razred), od koder bodo skupaj z razredniki odšli v šolo. 
 
Učenci bodo imeli pouk 4 šolske ure. Pouk se bo zanje zaključil ob 13.00. 
 

Prvi dve uri (torej 2. in 3. šolsko uro) bodo imeli učenci razredni uri skupaj z razrednikom, nato pa še 2 uri po posebnem urniku, ki je 
objavljen spodaj. 
 
Malica in kosilo bosta pripravljena za vse učence, ki so se prijavili.  
 

OBVEZNE POTREBŠČINE ZA 1. šolski dan: 
 copati, 

 torba, pisalo, mapa za različna obvestila,  

 potrebščine za predmete, ki so na urniku 4. in 5. šolsko uro 
 

URNIK za učence od 6. in 7. razreda, 1. 9. 2020 
 

URA 6.a 6.b 6.c 6.č 7.a 7.b 7.c 7.č 

1 / / / / / / / / 

2 RU, 7 RU, 32 RU, 35 RU, 36 RU, 27 RU, 28 RU, 29 RU, 30 

3 RU, 7 RU, 32 RU, 35 RU, 36 RU, 27 RU, 28 RU, 29 RU, 30 

4 ŠPO ŠPO,  GOS/TIT, 
P2/P1 

NAR, 36 MAT, 27 TJA, 28 NAR, 29 SLJ, 30 

5  SLJ, 7 TJA, 32 GOS/TIT, 
P2/P1 

GUM, 36 SLJ, 27 MAT, 28 MAT, 29 GEO, 30 

Pouk izbirnih predmetov se bo začel v sredo, 2. 9. 2020. 



PRVI ŠOLSKI DAN, torek, 1. 9. 2020 
 

UČENCI 8. in 9. razred 
 

Učenci se zberejo ob 9.15 na travnati površini pred vhodom v garderobe (8. razred) oz. travnati površini 

ob otroškem igrišču (9. razred), od koder bodo skupaj z razredniki odšli v šolo. 
 

Učenci bodo imeli pouk 4 šolske ure. Pouk se bo zanje zaključil ob 13.00. 
 

Prvi dve uri (torej 2. in 3. šolsko uro) bodo imeli učenci razredni uri skupaj z razrednikom, nato pa še 2 uri po posebnem urniku, ki je 
objavljen spodaj. 
 

Malica bo pripravljena za vse učence. KOSILA ne učence za 8. in 9. razredov NE BOMO pripravljali. 
 

OBVEZNE POTREBŠČINE ZA 1. šolski dan: 
 copati, 

 torba, pisalo, mapa za različna obvestila,  

 potrebščine za predmete, ki so na urniku 4. in 5. šolsko uro 
 

URNIK za učence od 8. in 9. razreda, 1. 9. 2020 
 
 

URA 8.a 8.b 8.c 8.č 9.a 9.b 9.c 9.č 

1 / / / / / / / / 

2 RU, 6 RU, 3 RU, 33 RU, 34 RU, 1 RU, 4 RU, 5 RU, 8 

3 RU, 6 RU, 3 RU, 33 RU, 34 RU, 1 RU, 4 RU, 5 RU, 8 

4 MAT/TJA,  MAT/TJA,  MAT/TJA,  MAT/TJA, LUM, 31 ZGO, 4 GEO, 5  FIZ, 8 

5  FIZ, 6 KEM, 3 BIO, 33 DKE, 34 ZGO,1 LUM, 31 ŠPO ŠPO 

 

Pouk izbirnih predmetov se bo začel v sredo, 2. 9. 2020. 



 
 

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE PREVENTIVNE UKREPE: 
 

1.  V šolo lahko vstopijo le zdravi učenci. 
 

2.  Ob vstopu v šolo je potrebno razkužiti roke. 
 

3.  Upoštevajte varnostno razdaljo. 
 

4.  Za učence 8. in 9. razredov  je na hodniku in drugih skupnih prostorih 
šole obvezna uporaba maske. 
 

5.  Upoštevajte predvideno časovnico (prihod ob določenem času, ne 
prej!). 

 

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta in 
varno pot v šolo. 


