
NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN 
 

 
 

1. RAZRED – Navodila za prvi in drugi šolski dan 
 

      Četrtek, 1. september 

 Zbirno mesto za prvošolce in njihove starše je na šolskem 
dvorišču (za šolo) ob 17.00. Po nagovoru ravnateljice bo v 
večnamenskem prostoru lutkovno-gledališka predstava. 
V nadaljevanju bodo starši prisluhnili nagovoru policista, 
učenci pa si bodo z razredničarko in drugo učiteljico 
ogledali učilnico in garderobo. 

 Učenci pridejo prvi dan brez torb in copat. 



 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano od 
petka, 2. 9. 2016, naprej. 

 

Petek, 2. september 

 Pričetek pouka bo ob 7.50. Straši pripeljite otroke v 
matično učilnico preobute v šolske copate. Učenci naj s 
seboj prinesejo šolsko torbo z učnimi pripomočki 
(podpisano in zavito), razen za likovni pouk. Te pa naj 
prinesejo v ponedeljek, 5. septembra.  

 Pouk se zaključi ob 11.20, sledi varstvo vozačev in 
podaljšano bivanje s kosilom za prijavljene otroke. 

Učiteljice 1. razredov 

 

2. razred 

 

 S seboj naj prinesejo šolsko torbo z vsemi  zavitimi in 

podpisanimi DZ in zvezki, peresnico in šolskimi copati.  

 V beležki naj bodo podatki staršev (telefon).  Zapišite 

tudi  ali bo otrok ta dan naročen na kosilo in do kdaj bo v 

šoli. 

 S seboj naj imajo obesek za ključe garderobne omarice. 

 Športno opremo in pripomočke za likovno umetnost naj 

prinesejo v ponedeljek, 5.9.2016.  

Vse naj bo podpisano.  

Razredničarke 

  



3. razred 

Učenci prinesejo s seboj podpisane in zavite potrebščine za: 
 

 SLOVENŠČINO 

 MATEMATIKO 

 SPOZNAVANJE OKOLJA 

 PERESNICO 

 BELEŽKO Z VPISANIM: 
- IMENOM IN PRIIMKOM,  

- TELEFONSKO ŠTEVILKO, NA KATERI SO DOSEGLJIVI 

STARŠI, 

- INFORMACIJO RAZREDNIKU, ČE JE OTROK V 

PODALJŠANEM BIVANJU, NA KOSILU, VARSTVU 

VOZAČEV, … 

 KARTONASTO MAPO, 

 PODPISANE ŠOLSKE COPATE . 

 OBESEK ZA KLJUČ GARDEROBE 
 

Po pouku bo potekalo podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 

 

4. razred 

Učenci 4. razreda se zberejo  1. 9. 2016 pred glavnim vhodom 

šole ob 7. 50, kjer jih bodo počakale razredničarke. 

Prisostvovali bomo kratkemu programu ob začetku šolskega 

leta.  



Sledi odhod v garderobo in v učilnice.  

S seboj naj ima vsak šolske copate, peresnico, mapo, beležko  

ter  potrebščine za matematiko in slovenščino.  

Želimo vam  prijeten in uspešen začetek šolskega leta. 

Razredničarke 4. razreda 

5. razred 
 

S seboj prinesejo podpisane in zavite potrebščine za : 
 

 SLOVENŠČINO 

 MATEMATIKO 

 PERESNICO 

 BELEŽKA Z VPISANIM TOČNIM NASLOVOM  BIVANJA, 
KRAJEM IN DATUMOM  ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVOM 
TER TELEFONSKIMI ŠTEVILKAMI OBEH STARŠEV (MAIL 
neobvezno) 

 KARTONASTA MAPA, 

 PODPISANI ŠOLSKI COPATI 
 

Prvi dan bo pouk trajal štiri (4) šolske ure. 
 
 

Članice aktiva: 
 

VESNA CARL - 5. A 
DUŠANKA LIKAR ČERNILOGAR – 5. B  

LIDIJA KACIN – 5. C 

 



6. razred 

Poleg ostalih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo glede na 

urnik prvega šolskega dne, naj učenci s sabo prinesejo veljavni 

osebni dokument, s katerim bodo  potovali čez mejo v Šolo v 

naravi, Lošinj ( osebna izkaznica ali potni list). 

V imenu aktiva 6. razreda zapisala Beti Lampe 

 

Učenci od 6. – 9. razreda imajo prvi šolski dan pouk po 

naslednjem urniku: 

 1.ura 2.ura 3.ura 4.ura 5.ura 
6. a 

RAZREDNA 
URA 

TIT TIT SLO 
6. b GEO SLO GUM 
6. c MAT GEO SLO 
7. a MAT ŠPO ZGO 
7. b TJA NAR SLO 
7. c ŠPO NAR NAR 
8. a DKE FIZ KEM 
8. b GUM ZGO ŠPO 
8. c ZGO DKE ŠPO 
9. a SLO TJA MAT 
9. b KEM TJA MAT 
9. c BIO TJA MAT 

 

Izbirni predmeti na prvi šolski dan odpadejo. 

 



NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN ONIS 

Pouk se začne 1.9.2016. Učenci naj se zberejo pred učilnicami 

ONIS ob 7.45. S seboj naj prinesejo šolsko torbo z vsemi 

pripomočki. Učenci, ki se bodo udeležili šole v naravi na 

Lošinju, naj s seboj obvezno prinesejo osebni dokument 

(osebno izkaznico ali potni list). 

 

Navodila za prvi šolski dan PPVI 

Novo šolsko leto bomo pričeli v četrtek, 1. septembra 2016. S 

poukom bomo pričeli ob 7.45, z jutranjim varstvom pa ob 

6.30. S seboj prinesite torbo z vsemi potrebščinami. Šolski 

prevozi bodo vozili po istem voznem redu kot lansko šolsko 

leto.  

Lep preostanek počitnic,  

učiteljici PPVI. 

 

NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN ZA PODALJŠANO 

BIVANJE 

Za vse prijavljene učence od 2. do 5. razreda bo podaljšano 

bivanje potekalo po ustaljenem urniku. Za vse predčasne 

odhode (glede na prijavnico) morajo imeti učenci pisno 

dovoljenje staršev. 

Za prijavljene prvošolce se začne podaljšano bivanje v petek, 2. 

9. 2016. 


