
NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN 
 

 
 
 

1. razred  
 

Prvošolci se letos držite navodil, ki ste jih prejeli po pošti. 
 

2. razred 

1. Učenci prinesejo s seboj : 

 podpisane in zavite zvezke 

 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. 
 

2. Ostale pripomočke prinesejo po urniku naslednji teden. 
 

3. Prvi dan bo pouk trajal štiri šolske ure. Po pouku bo 
potekalo podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 

 

3. razred 

1. Učenci prinesejo s seboj: 

 podpisane in zavite vse zvezke in delovne zvezke,  

 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. 
 

2. Likovne pripomočke učenci prinesejo v ponedeljek, 4. 9. 
2017. 

 
Po pouku bo potekalo podaljšano bivanje in varstvo vozačev. 
 



4. razred 

S seboj prinesejo podpisane in zavite potrebščine za : 

 slovenščino 

 matematiko 

 peresnico 

 beležka z vpisanim točnim naslovom  bivanja, krajem in 
datumom  rojstva ter telefonsko številko, na kateri so 
dosegljivi starši, 

 kartonasta mapa, 

 šolski copati v podpisani vrečki. 

 
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 šolske ure. 

  



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 na Lošinj (osebna izkaznica ali potni list). 

 

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 

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

 

Izbirni predmeti na prvi šolski dan odpadejo. 

 

  



Navodila za prvi šolski dan ONIS 

Dobimo se v petek, 1.9.2017 ob 7.45 pred glavnim vhodom v 

šolo, kjer vas bodo čakale vaše učiteljice. 

S seboj prinesite vse šolske potrebščine. 

Delo bo potekalo po urniku za prvi šolski dan. Organizirano je 

tudi podaljšano bivanje in kosilo. 

 

Navodila za prvi šolski dan PPVI 

Novo šolsko leto bomo pričeli v petek, 1. septembra 2017. 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.  

 

Navodila za prvi šolski dan za podaljšano bivanje 

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

bivanje potekalo po ustaljenem urniku od 1. 9. dalje. Za vse 

predčasne odhode (glede na prijavnico) morajo imeti učenci 

pisno dovoljenje staršev.  

Prosimo vas, da imajo učenci, ki bodo naročeni na popoldansko 

malico, to zapisano v beležki. Ponovno vas opozarjamo na 

spremembo glede popoldanske malice in sicer: 



V šolskem letu 2017/2018 bomo uvedli spremembo glede 

popoldanske malice v času podaljšanega bivanja.  

Popoldanska malica bo organizirana za učence, ki bodo ostali 

v podaljšanem bivanju po 15. uri. Učenci bodo skupaj z 

učiteljico/učiteljem malicali v jedilnici takoj po 15. uri. 

Za prijavljene prvošolce se začne podaljšano bivanje v 

ponedeljek, 4. 9. 2017. 


