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OBVESTILO  
o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. razreda 

 
Spoštovani starši in učenci! 
 
V torek, 7. maja 2019, se bo za učence 6. razreda preverjalo znanje iz slovenščine. V četrtek, 9. maja 
2019 se bo preverjalo znanje iz matematike, v ponedeljek, 13. maja 2019 pa se bo za učence 6. razreda 
preverjalo znanje iz angleščine. V času pisanja NPZ pridejo učenci v šolo ob 8.00. Učenci bodo 
nacionalne preizkuse znanja pisali v učilnicah ITD, TJA 2, TJA 1 in ZGO. Na vratih učilnic bo objavljen 
seznam in sedežni red, ki se ga morajo učenci držati. V učilnice vstopijo ob 8.15. Prosimo za točnost, 
kajti od 8.15 do 8.30 bodo učitelji posredovali navodila. Ob 8.30 se prične pisanje in traja 60 minut, do 
9.30. 
Pripomočki za pisanje:  

- slovenščina in angleščina: pisala - modro ali črno nalivno pero oz. moder ali črn kemični svinčnik 
(tudi rezervni),  

- matematika: pisala - modro ali črno nalivno pero oz. moder ali črn kemični svinčnik (tudi rezervni), 
ravnilo, geotrikotnik, šestilo, radirka, navaden svinčnik, šilček.  
 

Po NPZ-jih sledi malica v učilnicah (od 9.30 do 9.45), od 9.50 do 10.05 pa rekreativni odmor na 
šolskem dvorišču. Za tem sledijo dnevi dejavnosti oz. pouk. 
V času malice se učenci preselijo v učilnice (velja enako za vse tri dni). Pri tem prosimo za tišino, saj 
poteka pouk oz. podaljšan čas pisanja NPZ-jev: 

- 6.a – ITD 6.b – TJA2 6.c – TJA 1 
 
Za učence 6. razreda bodo v dneh izvajanja NPZ organizirane naslednje dejavnosti: 
 

TOREK, 7. 5. 2019 

 1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura 

6. a NPZ Malica / odmor TD Interier 

6. b NPZ Malica / odmor TJA (tja2) TJA (tja2) NAR (itd) NAR (itd) 

6. c NPZ Malica / odmor SLJ (tja1) SLJ (tja1) TJA (tja1) TJA (tja1) 

 

ČETRTEK, 9. 5. 2019 

 1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura 

6. b NPZ Malica / odmor TD Interier 

6. a NPZ Malica / odmor TJA (tja2) TJA (tja2) SLJ (slj1) SLJ (slj1) 

6. c NPZ Malica / odmor NAR (bio) NAR (bio) GEO (geo) ZGO (zgo) 

 

PONEDELJEK, 13. 5. 2019 

 1. ura 9.30 – 10.05 od 10.10 do 10.30 3. ura 4. ura 5. ura 

6. c NPZ Malica / odmor TD Interier 

6. a NPZ Malica / odmor SLJ (slj1) SLJ (slj1) ŠPO TJA (tja1) 

6. b NPZ Malica / odmor SLJ (itd) ITD (itd) TJA (tja1) ŠPO 

 

Razredniki 6. razreda      Eneja Baloh, pomočnica ravnateljice 
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