145 – OSNOVNA ŠOLA

A PLIBERŠKA MARIBOR

OBVESTILO za učence od 5. do 9. razreda in njihove starše
Nacionalno preverjanje znanja 2022
PETEK, 6. maj 2022

―

MATEMATIKA – 6. in 9. razred

VSE JUTRANJE DEJAVNOSTI ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA NAČRTOVANE
PRED 8.20 TA DAN ODPADEJO.
Ure realizirajte in vpišite NPZ.
Za učence 6. in 9. razreda: V šolo pridejo ob 8.00 in gredo skozi zaklonišče v učilnice po
razporedu na oglasni deski pri zbornici. Razpored bo enak razporedu v sredo.
Po končanem NPZ bodo učenci imeli malico v skupinah, kot so pisali NPZ, v učilnicah,
kjer so pisali NPZ. V teh učilnicah bodo do 10.00 z učenci učitelji, ki so bili z njimi pri
NPZ. Ob 10.00 gredo učenci v učilnico, kjer bodo nadaljevali s poukom po urniku od 2.
ure naprej. Učne ure do 7. ure bodo skrajšane na 30 minut brez odmora. 1. ura po urniku
ta dan odpade.
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Za učence 7. in 8. razreda: V šolo pridejo ob 10.00. Gredo naj v učilnico po urniku za 2.
šolsko uro, kjer bodo najprej imeli malico, nato pa bodo nadaljevali s poukom po urniku
od 2. ure naprej. V času malice bodo z njimi učitelji, ki jih imajo na urniku 2. šolsko uro.
Učne ure do 7. ure bodo skrajšane na 30 minut brez odmora.
1. ura po urniku ta dan odpade.
Za učence 5. razreda: V šolo pridejo ob 7.15. Vse ure bodo potekale po ustaljenem
urniku.
Od 8.20 do 10.00 mora biti na šoli tišina. Na stranišče naj gredo učenci le v nujnih
primerih, eden po eden.
Po enakem razporedu bo šolsko delo potekalo tudi v torek, 10. 5. 2022.

Ludvik, 2. 5. 2022

pomočnica ravnateljice Vera Kožuh

