
OBVESTILO ZA UČENCE 6. RAZREDA  

O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Učenci 6. razreda boste naloge nacionalnega preverjanja znanja reševali v torek, 

5.5.2015 iz matematike, v četrtek, 7.7.2015, iz slovenščine in v ponedeljek, 

11.5.2015, iz angleščine.  

Preverjanja bodo potekala od 8.30 do 9.30. Seznami učencev in sedežni redi 

bodo objavljen na vratih učilnic. 

Vse tri dni boste prišli v šolo ob 8.10.   

Učenci vozači se boste pripeljali z drugo vožnjo šolskega avtobusa.  

Učenci iz Laz pridejo z redno vožnjo kombija in počakajo pri dežurnem učencu. 

Z delom boste vsak dan zaključili ob 13.30.  Učenci vozači se boste  domov 

vrnili z redno vožnjo šolskega avtobusa ali kombija. 

 

 

TOREK, 5.5.2015,    NPZ  MATEMATIKA 

 Ob 8.15 prihod v učilnico, kjer se izvaja NPZ iz matematike. 

 Od 8.30 do 9.30 reševanje NPZ. 

 Od 9.30 do 9.55 pogovor o nalogah. 

 Od 9.55 do 10.10 malica 

 OD 10.15 DO 13.30 TD GOZDNA UČNA POT ŠUMBERK 

 Odhod iz MŠ Dol ob 10.15 

 Gozdna učna pot od 10.30 do 13.15. 

 Prihod v MŠ Dol ob 13.30. 

 Kosilo bo. 

 Povratek domov za učence vozače z rednimi vožnjami 

šolskega avtobusa in kombija. 

Učitelji spremljevalci: J. Rožnik, D. Števančec, T. Cvelbar, N. Lovše Pepelnak. 



ČETRTEK, 7.5.2015,   NPZ  SLOVENŠČINA 

 Ob 8.15 prihod v učilnico, kjer se izvaja NPZ iz slovenščine. 

 Od 8.30 do 9.30 reševanje NPZ. 

 Od 9.30 do 9.55 pogovor o nalogah. 

 Od 9.55 do 10.10 malica 

 OD 10.15 DO 13.30 ND TRAVNIK  

 Delo zunaj (Kovač Grad) in v učilnicah:  

 6. a v BIO (Tomašič) in TEH (Marter)  

 6.b v FIZ (Pugelj) in v KEM (Vrhovec) 

 Kosilo bo. 

 Povratek domov za učence vozače z rednimi vožnjami 

šolskega avtobusa in kombija. 

 

 

PONEDELJEK, 11.5.2015,   NPZ  ANGLEŠČINA 

 

 Ob 8.15 prihod v učilnico, kjer se izvaja NPZ iz angleščine. 

 Od 8.30 do 9.30 reševanje NPZ. 

 Od 9.30 do 9.55 pogovor o nalogah. 

 Od 9.55 do 10.10 malica 

 OD 10.15 DO 13.30 POUK PO PRILAGOJENEM URNIKU. 

 Kosilo bo. 

 Povratek domov za učence vozače z rednimi vožnjami 

šolskega avtobusa in kombija. 



Podrobnejša navodila za posamezni dan boste dobili dan pred izvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja. 

V primeru nejasnosti se obrnite na pomočnici ravnatelja Miro Bokalič ali 

Damjano Jerše. 

 

 

 

 

Videm, 24.4.2015 

Damjana Jerše 

 

 


