
 

 

Spoštovani, 

v torek, 20. novembra 2018, bo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole za učence 4. do 9. razreda  

organiziran ogled komične opere  Obuti maček v SNG Maribor. Učenci se zberejo v matičnih učilnicah 

ob 8.20. O poteku dejavnosti tega dne bodo obveščeni v ponedeljek pri razredni uri. Dejavnosti bodo 

potekale do 13.45. Za učence 7., 8. in 9. razreda bo kosilo po vrnitvi v šolo. Cena vstopnice je 6 evrov. 

Znesek učenci poravnajo razredniku najkasneje na dan predstave. Znesek naročenega avtobusnega 

prevoza na predstavo in nazaj boste poravnali po položnici. 

 

Organizatorka: ______________                                                        Ravnateljica: _____________ 

                           Sonja Antolič                                                                                  Lidija Todorović 

 

 Datum: 13. 11. 2018                                                                                      
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