
OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA OBVEŠČA,  DA SE POUK PRIČNE V ČETRTEK, 1. 

SEPTEMBRA 2022 

 

 

SEZNAM RAZREDNIKOV OD 1. DO 9. RAZREDA BO OBJAVLJEN V PONEDELJEK, 29. 8. 2022, PO 13. URI NA SPLETNIH 
STRANEH NAŠE ŠOLE. 
 

Z izbirnimi predmeti od 4.−9. r. (obvezni in neobvezni) pričnemo v PETEK, 2. 9. 2022, po urniku. 
 

 

PRVOŠOLCI TRŽAŠKA 2 

Seznam učencev po oddelkih bo objavljen v ponedeljek, 29. 8. 2022,  po 13. uri na oglasni deski šole na Tržaški 2 in na 

šolski spletni strani. 

Vsi prvošolci bodo vabilo z natančnejšim potekom prvega šolskega dne prejeli po pošti.   

 

2. razred - TRŽAŠKA 2  – učenci naj imajo s seboj prazno TORBO, šolske copate in peresnico. Beležko »Načrtujem« dobijo 

v šoli. V kolikor je niste naročili, prinesite svojo beležko. 

6.00   Jutranje varstvo za učence, ki ga potrebujejo.  

8.00    Učenci 2. a, b, c in d razreda se zberejo na dvorišču šole I. triletja na Tržaški 2 (zadnji vhod). Učenci 2. e razreda se 

zberejo pred glavnim vhodom v šolo (pri vodnjaku). 

Pouk bo potekal do 12.25. Malica bo za vse učence, kosilo bo samo za prijavljene učence, nanj se prijavijo 1. šolsko uro 

pri razredničarki. Učenci naj imajo s seboj pisno obvestilo za učiteljico o prijavi na kosilo in natančni uri odhoda domov. 

Učence, ki domov odhajajo takoj po pouku, obvezno počakajte za šolo.  

Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence. Vozni redi avtobusov bodo objavljeni  na spletnih straneh in na oglasni deski.  

 



3. razred - TRŽAŠKA 2  – učenci naj imajo s seboj TORBO, vse kupljene potrebščine (zavite in podpisane), šolske copate 

in peresnico. Beležko »Načrtujem«, učbenike in delovne zvezke dobijo v šoli. V kolikor beležke niste naročili, prinesite 

svojo. 

 

6.00   Jutranje varstvo za učence, ki ga potrebujejo.  

 

8.00 Učenci 3. a in b razreda se zberejo pred glavnim vhodom v šolo (pri vodnjaku). 

 

Pouk bo potekal do 12.25. Malica bo za vse učence, kosilo bo samo za prijavljene učence, nanj se prijavijo 1. šolsko uro 

pri razredničarki. Učenci naj imajo s seboj pisno obvestilo za učiteljico o prijavi na kosilo in natančni uri odhoda domov. 

Učence, ki domov odhajajo takoj po pouku, obvezno počakajte za šolo.  

Podaljšano bivanje bo za prijavljene učence. Vozni redi avtobusov bodo objavljeni  na spletnih straneh in na oglasni deski.  
 

 


