
 

     ZIMSKI ŠPORTNI DAN za 6., 7., 8. in 9. razred 

sobota,  2.2.2019 

 

Aktivnosti: SMUČANJE, DESKANJE, DRSANJE, GIMNASTIČNI CENTER, BOWLING, POHOD IN BALINANJE 

(6.,7 razred), POHOD IN NAMIZNI TENIS (8.,9. razred) 

 

Organizacija posameznih športnih dejavnosti: 

GIMNASTIČNI CENTER V LJUBLJANI: zbor pred šolo ob 7.15, odhod ob 7.30, prihod nazaj ob 14.00 

DRSANJE V MARIBORU: zbor pred šolo ob 7.45, odhod ob 8.00, prihod nazaj ob 13.00 

BOWLING V MARIBORU: zbor pred šolo ob 7.45, odhod ob 8.00, prihod nazaj ob 13.00 

SMUČANJE in DESKANJE NA JANINI: zbor pred šolo ob 8.15, pohod do smučišča ob 8.30 (smučarsko 

opremo pelje kombi), starši pridejo po učence na smučišče ob 12.30 (smučarsko karto 6 eur plačate 

učenci na smučišču) 

POHOD IN BALINANJE (6.,7. razred): zbor pred šolo ob 8.15, odhod ob 8.30, prihod nazaj ob 12.45 

POHOD IN NAMIZNI TENIS (8.,9. razred): zbor pred šolo ob 8.15, pohod ob 8.30, zaključek namiznega 

tenisa ob 12.45 

 

Obvezna primerna športna oprema:   

GIMNASTIČNI CENTER V LJUBLJANI: športna oprema za v telovadnico, brisača 

DRSANJE V MARIBORU: topla oblačila 

BOWLING V MARIBORU: športna oblačila 

SMUČANJE in DESKANJE NA JANINI: smučarska oprema 

POHOD IN BALINANJE (6.,7. razred): primerna obutev za pohod, športna oprema za v telovadnico 

POHOD IN NAMIZNI TENIS (8.,9. razred): primerna obutev za pohod, športna oprema za v telovadnico 

 

MALICO prejmete zjutraj, pred odhodom. Priporočljivo je, da imate zraven še svojo malico. 

 

KOSILA bodo vsem učencem za ta dan odpovedana. Tisti, ki se pravočasno vrnete v šolo s športnega 

dneva in bi kosili v šoli, si kosilo sami prijavite najkasneje do 8.00 zjutraj. 

 

SEZNAM PRIJAV po vsebinah je izobešen v garderobi predmetne stopnje in na oglasni deski v 

telovadnici. 

 

Učence prosimo, da poskrbite na športnem dnevu za lastno varnost in varnost vseh ostalih in da se 

držite pravil ter dogovorov. Želimo vam lep in uspešen športni dan. 

 

 

Koordinator: Marko Čonžek 


