
                                                

        DATUMI                       1.-3. RAZRED          PRVI PONEDELJEK v mesecu, 7.20–8.05 

 

                          Razredna  stopnja zbira papir za doprinos pri plačilu šole v naravi za pete razrede. 

                                                 Zabojnik za papir stoji za šolo. 

                                                          Za večjo varnost bomo zbirali z masko in rokavicami. 

V primeru DEŽJA zbiranje papirja ODPADE. 

     

                                                                                              POMEMBNO! 

Papir naj bo POVEZAN Z VRVICO in opremljen z NAPISOM ODDELKA. 

V zabojnik sodijo REVIJE, ČASOPISI, REKLAME in NE KARTON! 

Razred (1.-4. r in 6.-8. r) z največ zbranimi kilogrami bo NAGRAJEN. 

Rezultate lahko spremljate na spletni strani šole. 

 

                                    Zaradi trenutnih razmer priporočamo odvoze papirja kar na podjetje SUROVINA-Lahova ulica 40. 

                            Tam vam bodo izstavili tehtalni list z zapisanim razredom, ki ga otrok prinese razredničarki. 
 

 

3.5. 

5.10. 

2.11. 

4.1. 

12.4. 

1.2. 

7.12. 

1.3. 



                                                

        DATUMI                       4.-5. RAZRED          DRUGI PONEDELJEK v mesecu, 7.20–8.05 

 

                          Razredna  stopnja zbira papir za doprinos pri plačilu šole v naravi za pete razrede. 

                                                 Zabojnik za papir stoji za šolo. 

                                                          Za večjo varnost bomo zbirali z masko in rokavicami. 

V primeru DEŽJA zbiranje papirja ODPADE. 

     

                                                                                              POMEMBNO! 

Papir naj bo POVEZAN Z VRVICO in opremljen z NAPISOM ODDELKA. 

V zabojnik sodijo REVIJE, ČASOPISI, REKLAME in NE KARTON! 

Razred (1.-4. r in 6.-8. r) z največ zbranimi kilogrami bo NAGRAJEN. 

Rezultate lahko spremljate na spletni strani šole. 

 

                                    Zaradi trenutnih razmer priporočamo odvoze papirja kar na podjetje SUROVINA-Lahova ulica 40.  

                            Tam vam bodo izstavili tehtalni list z zapisanim razredom, ki ga otrok prinese razredničarki. 
 

 

10.5. 

12.10. 

9.11. 

11.1. 

19.4. 

22.2. 

14.12. 

8.3. 



                                                

        DATUMI                       6.-9. RAZRED          ZADNJI ČETRTEK v mesecu, 7.20–8.05 

 

                            Predmetna stopnja zbira papir za doprinos pri plačilu valete za devete razrede. 

                                                 Zabojnik za papir stoji za šolo. 

                                                          Za večjo varnost bomo zbirali z masko in rokavicami. 

V primeru DEŽJA zbiranje papirja ODPADE. 

     

                                                                                              POMEMBNO! 

Papir naj bo POVEZAN Z VRVICO in opremljen z NAPISOM ODDELKA. 

V zabojnik sodijo REVIJE, ČASOPISI, REKLAME in NE KARTON! 

Razred (1.-4. r in 6.-8. r) z največ zbranimi kilogrami bo NAGRAJEN. 

Rezultate lahko spremljate na spletni strani šole. 

 

                                    Zaradi trenutnih razmer priporočamo odvoze papirja kar na podjetje SUROVINA-Lahova ulica 40. 

                            Tam vam bodo izstavili tehtalni list z zapisanim razredom, ki ga otrok prinese razredničarki. 
 

 

22.4. 

24.9. 

22.10. 

17.12. 

25.3. 

28.1. 

26.11. 

25.2. 


