
V SREDO, 4. MAJA, 
poteka na šoli NPZ. Učenci, od vas pričakujemo, da 

boste ob odhodu na stranišče, malico ipd. natančno 

upoštevali navodila učiteljev in vseh ostalih delavcev 

šole, ki bodo skrbeli za mir in red na šoli.  

UČENCI 7. in 8. RAZREDA imate prilagojen urnik. Učenci 8. r. imate ogled 

predstave v Kinodvoru in pridete v šolo 2. šolsko uro (kombi je za vozače ob 9. 

uri). Zberete se v kletni učilnici tehnike. Ne vstopate v zgornja nadstropja. 

Učenci 7. r. imate prvi dve šolski uri po urniku, v 2. nadstropju, in sicer: 

7. a – v učilnici 202 

7. b - v učilnici 203 

7. c – v učilnici 204 

Malica in nadaljevanje pouka je kot običajno. 

 

UČENCI 6. IN 9. RAZREDA: NPZ - slovenščina 

NPZ pišete v tretji šolski avli, učenci s posebnimi potrebami in priseljenci pa ste 

razporejeni ločeno v četrto šolsko avlo. Razpored učilnic in učencev bo 

objavljen uro pred pisanjem NPZ na panoju pred zbornico.  

 

UČENCI 6. IN 9. RAZREDA – NPZ SLOVENŠČINA  

Vstop v tretjo in četrto avlo ter ostale učilnice je ob 8.15. 

Na oglasni deski v avli pred zbornico preverite, v kateri učilnici boste pisali NPZ 

in se ustrezno razporedite. Seznami bodo objavljeni šele na dan pisanja NPZ 

(takšna so pravila). 

Pričetek pisanja NPZ je ob 8.30, po tej uri ni vstopa v učilnice. Učilnice 

odklene nadzorni učitelj. 

 

Po zaključku NPZ ob cca. 9.30 ste razporejeni v naslednje učilnice. Z vami 

bodo do malice učitelji: 

9. a v učilnici 302 (z vami je učiteljica Lovrič) 

9. b v učilnici 303 (z vami je učiteljica Žnidaršič) 

6. a v učilnici 304 (z vami je učitelj Mežnar) 

6. b v učilnici 305 (z vami je učiteljica Lebar) 



NPZ, dovoljeno gradivo in pripomočki: 

SLOVENŠČINA, 4. maj 2022 

Ne uporabljajte pisal »piši-briši«! 

6. RAZRED 

Učenec/učenka prinese: modro/črno nalivno pero ali moder/črn 

kemični svinčnik.  

9. RAZRED 

Učenec/učenka prinese: modro/črno nalivno pero ali moder/črn 

kemični svinčnik.  

 

 

 

 

 


