
OBVESTILO: 2. ZIMSKI ŠPORTNI DAN 6. DO 9. RAZRED 

 

V torek, 25. februarja 2020, bomo izvedli 2. zimski športni dan za učence 

predmetne stopnje.  

Na voljo bodo naslednje športne dejavnosti: 

 

SMUČANJE / Soriška planina (v primeru slabih snežnih razmer na Soriški 

planini je rezervni plan Kranjska Gora) /: 

-zbor pred šolo ob 7:45 

-odhod ob 8.00 uri, povratek okrog 14:00 ure 

- učenci naj s starši doma preverijo vso smučarsko opremo: smuči, vezi, 

primerno velikost pancerjev, palic, smučarska očala, rokavice, topla oblačila. 

Smučarska čelada je obvezna! 

-smučanje je namenjeno le učencem, ki že znajo smučat! Športni dan ni 

namenjen učenju smučanja. 

 

DRSANJE / Jesenice (ogled treninga članske ekipe HK Jesenice in drsanje) /: 

-zbor pred šolo: 9:00 

- odhod: 9:15 

- ogled treninga: 9:30 do 10:30 

- drsanje 10:45 do 12:45  

- povratek: okrog 13:30 

-učenci naj doma s starši preverijo velikost drsalk in ostrino kline, obvezne so 

tople nogavice, rokavice in kapa. 

-možna je izposoja drsalk po ceni 3,5 eur, zato naj imajo učenci denar s seboj. 

 

 

 



PLAVANJE / bazen Radovljica /: 

-odhod izpred šole ob 8:20, peš v obe smeri, plavanje z animacijo 9:30 do 

11:30, povratek okrog 12:50. 

-Učenci naj imajo s seboj večjo brisačo, kopalke, vrečko za mokre kopalke, fen 

za lase, učenke obvezno spete lase z elastiko. Ob vračanju v šolo morajo imeti 

učenci obvezno kape na glavi. 

 

POHOD / Lesce – Sv. Peter – Lesce in v primeru ledu pohod Lesce – Bled – 

okrog jezera - Lesce / 

-odhod izpred šole ob 8:20, povratek do 13:00 ure 

- učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni, s seboj naj imajo rezervne 

nogavice, rokavice, kapo. 

 

 

Stroški športnega dne bodo obračunani na položnici: 

SMUČANJE: smučarska karta 8 eur Soriška planina oz. 12 eur Kranjska Gora in 

cena avtobusnega prevoza. 

DRSANJE: 2 eur, avtobusni prevoz cca.5 eur, izposoja drsalk 3,5 eur ( denar za 

izposojo drsalk imajo učenci s seboj). 

PLAVANJE-BAZEN RADOVLJICA: 6 eur. 

POHOD: 0 eur. 

! Malice učenci prevzamejo v šoli, kosila so na ta dan odjavljena. V kolikor bi 

kdo od učencev želel jesti kosilo, se sam prijavi nanj. S seboj imajo lahko še 

dodatno zdravo malico (sendvič, sadno-žitne ploščice npr. Frutabela, čaj, 

voda…). Učenci naj s seboj ne nosijo: slanih prigrizkov, sladkarij, gaziranih 

pijač!  

Prijave na zimski športni dan bomo učitelji športne vzgoje pričeli zbirati od 

torka, 11.2.2020 dalje, na urah športne vzgoje. 

 



UČENCI NAJ SE NA ŠPORTNEM DNEVU PRIMERNO OBNAŠAJO, DA BODO 

DEJAVNOSTI LAHKO NEMOTENO POTEKALE. 

 

ŽELIM VAM PRIJETEN ZIMSKI ŠPORTNI DAN! 

 

Učiteljica športa: Anja Mozetič 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 
 

  


