
  CELOSTNI ŠPORTNI DAN ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA 
 

Celostni športni dan za učence predmetne stopnje bomo izvedli v petek, 19. decembra 2014. 
Učenci 7., 8. in 9. razredov so lahko izbirali med obiskom vodnega parka v Bohinjski Bistrici, obiskom Mega centra v 

Kranju  in pohodom,  medtem ko imajo vsi učenci 6. razredov preverjanje znanja plavanja in vodne aktivnosti v bazenu v 

Radovljici. 

 

VODNI PARK V BOHINJSKI BISTRICI 

Odhod bo ob 8.15 izpred  šole. Učence bosta peljala avtobus in kombi. 

Z  AVTOBUSOM gredo učenci 7.A, 8.A, 8.B, 9.A in 9.B razreda. 

   SPREMLJEVALCI: Marta F., Tjaša Š., Ana M. in Klara S. 

 

 S KOMBIJEM gredo učenci 7.B  razreda.  SPREMLJEVALKA: Petra S. 

 
Vodne aktivnosti v parku bodo potekale od 9.00 do 11.45.  

Povratek avtobusov iz Bohinjske Bistrice je predviden ob 12.00. 

Udeleženci morajo imeti s seboj primerne kopalke, večjo brisačo in malico. 

 

MEGA CENTER V KRANJU 

Odhod bo ob 8.30 izpred šole. Učence bosta peljala avtobus in kombi.  

Z AVTOBUSOM gredo učenci 7.B, 8.A, 8.B, 9.A  in 9.B razreda. 

SPREMLJEVALCI; Peter J., Dina P. in Tatjana L.   

S KOMBIJEM gredo učenci 7.A razreda. SPREMLJEVALKA: Mojca P.D. 

 
Aktivnosti v Mega centru bodo potekale od 9.00 do 11.45.. 

Povratek iz Kranja je predviden ob 12.00. 

Udeleženci morajo imeti s seboj ustrezno športno opremo, copate, brisačo in dovolj osvežilnih napitkov. 

 

POHOD  

  Odhod  bo  ob 8.30 izpred šole. 
Pohod ni naporen. Pot vas bo vodila v Tržič, sledil bo lažji vzpon na Kamnjek in naprej na Veliki vrh  

nad Završnikom in povratek v Bistrico. 

SPREMLJEVALCI: Mihael Z. in Dušan M. 
Za pohod morajo imeti učenci ustrezno opremo, za hojo so primerni tudi športni copati z ustreznim profilom.  

 

PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA IN VODNE AKTIVNOSTI V BAZENU V 

RADOVLJICI,  ZA UČENCE 6. RAZREDOV 

Odhod avtobusa bo ob 8.40 izpred šole. 

SPREMLJEVALCI: Silvia Š., Melita U., Andreja K. in Majda F. 

 
Povratek avtobusa iz Radovljice je predviden okrog 12.00. 

Udeleženci morajo imeti s seboj kopalke, kopalno brisačo in kakšen osvežilni napitek. 

 

Udeležba na športnem dnevu je za vse učenke in učence obvezna, izjema so le zdravniško opravičeni. 

 

MALICA: 
Učenci bodo  prevzeli škatle z malicami 10 minut pred odhodom svoje skupine in jo pred šolo razdelili ostalim učencem.  

Učenci 6.razredov imajo malico v jedilnici pred odhodom na plavanje. 

 

KOSILO: 
Kosilo v šoli bo tako kot običajno, če pa kdo ne bi kosil, mora kosilo odjaviti pri gospe Suzani v četrtek dopoldan. 

 

ŽELIMO VAM OBILO ZABAVE IN ŠPORTNIH UŽITKOV 

 
Bistrica, 17. december 2014 

 

Za aktiv učiteljev športne vzgoje:                                                   ravnatelj: 

Športni pedagog Peter Jurkovič                                                 dr. Štefan Žun 

 


