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OBVESTILO 

 
Spoštovani starši! 
 
V četrtek, 23. septembra 2021, se bodo učenci osmega razreda s spremljevalci odpravili na poučno 
ekskurzijo v Osrednjo Slovenijo. Odhod izpred šole bo ob 6.15.  
 
Naša prva postaja bo Ljubljana, kjer si bomo v Hiši eksperimentov ogledali številne eksperimente, 
spodbudili pri učencih radovednost in ustvarjalnost in s pomočjo aktivnega reševanja problemov s 
kritičnim razmišljanjem opravili veliko nalog. 

V Ljubljani si bomo med sprehodom ogledali Zmajski most, Tromostovje, Prešernov spomenik, 
Kongresni trg, Robbov vodnjak, Ljubljanski grad in še kaj. 

V zgodnjih popoldanskih urah pa se bomo podali še na Vrhniko, kjer bomo obiskali Tehnični muzej 
Bistra. Učenci se bodo lahko prepustili neštetim zgodbam, ki jih pripovedujeta tehniška dediščina in 
narava. Poleg številnih stalnih zbirk si bo možno ogledati tudi nekatere občasne. 

Predvidena vrnitev pred šolo je okoli 18.00. 

Želimo, da otroka ta dan pravočasno pripeljete v šolo in ga zvečer tudi pridete iskat ter tako 
poskrbite za njegovo varno vrnitev domov. 

 
Cena poučne ekskurzije na učenca je 21,5 € (vključen prevoz: 11 €, vstopnine po programu: Hiša 
eksperimentov: 6 €, Tehniški muzej Bistra: 4,5 €).  
Vsak učenec bo izkoristil 5 €, ki jih šolsko ministrstvo prispeva za podobne dejavnosti, zato je skupni 

znesek, ki ga boste starši poravnali s položnico za mesec september,  16,5 €. 
 
Ker na ta dan učenci v šoli nimajo malice, naj ima otrok s seboj kakšen sendvič, sok, sadje ipd., 
nikakor pa ne energijskih pijač. In kakšen evro za priboljške. 
 
Starši, prosimo Vas, da se s svojim otrokom tudi Vi pogovorite o obnašanju na dnevu dejavnosti, ki 
predstavlja le drugačno, bolj zanimivo obliko pouka. 
 

Prijazen pozdrav 

 

Razredniki učencev 8. razreda 

 

Šoštanj, 20. september 2021 

 

Starši ________________________________________________ iz 8. ______ razreda 

                     (ime in priimek učenca oz. učenke) 

 

se strinjamo s tem, da se moj otrok udeleži poučne ekskurzije v Osrednjo Slovenijo. Hkrati s svojim podpisom potrjujemo, 

da smo se z njim/z njo pogovorili o primernem vedenju na dnevu dejavnosti. 

 

           Podpis staršev:________________________________________ 

 


