
  CELOSTNI ŠPORTNI DAN ZA UČENCE OD 7. DO 9. RAZREDA 
 
Celostni športni dan za učence predmetne stopnje bomo izvedli v ponedeljek 17. decembra 2018. 

Učenci so lahko izbirali med obiskom vodnega parka v Bohinjski Bistrici, obiskom fitnes centra v Kranju, 

 drsanjem na Ravnah in kegljanjem v Tržiču. 
 

VODNI  PARK V BOHINJSKI BISTRICI 

 
Zbor učencev je ob 8.05, odhod  pa ob 8.15 izpred  šole. Učence bosta peljala avtobus in kombi. 

1. V avtobus gredo učenci: 7.A, 7.B,  8.B, 9.A in 9.B razreda. 
   SPREMLJEVALCI: Marijana Z. Š., Grega J., Eva B., Irma K. in Melita U. 

2. V kombi gredo učenci 8.A razreda. 

   SPREMLJEVALKA: Tjaša Š. 

 
Vodne aktivnosti v parku bodo potekale od 9.00 do 11.45.  
Povratek avtobusov iz Bohinjske Bistrice je predviden ob 12.00, prihod v Bistrico okrog 12.45. 

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

 

FITNES  V KRANJU 

 

Zbor učencev je ob 8.10, odhod pa bo ob 8.20 izpred šole.  
 

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

Aktivnosti v Fitnes centru bodo potekale od  9.00  do 11.45. 

Povratek iz Kranja je predviden ob 12.00, prihod v Bistrico pa je predviden okrog 12.30. 

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

 

 DRSANJE NA RAVNAH 

 
Zbor učencev je ob 8.20 na parkirišču za kuhinjo, odhod pa ob 8.30.  

Učenci bodo odšli peš do Tržiča in naprej do drsališča na Ravnah.  

Drsanje bo potekalo od 9.15 do 11.45, nato pa se udeleženci peš vrnejo v Bistrico. 

SPREMLJEVALCA: Metka K. in Andreja K. 

Če kdo nima drsalk, se jih lahko izposodi na drsališču. Cena izposoje je 1 euro. 

 

KEGLJANJE V TRŽIČU 

 

Zbor učencev je ob 8.20 na parkirišču za šolo, odhod pa ob 8.30.  

Kegljanje bo potekalo od 9.00 do 12.00. 

Po končanem kegljanju se udeleženci peš vrnejo v Bistrico. 

SPREMLJEVALKI: Silvia Š. in Mojca P.D. 

 

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. 

 

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

v petek dopoldan. 

 

ŽELIMO VAM OBILO ZABAVE IN ŠPORTNIH UŽITKOV 

 
Bistrica, 14. december 2018 

 

Za aktiv učiteljev športne vzgoje:                                                   ravnatelj: 

Športni pedagog Peter Jurkovič                                                 dr. Štefan Žun 

 

 


