OBVESTILO ZA ŠPORTNI DAN - 6. DO 9. RAZRED
V sredo, 10. 11., bomo imeli športni dan.

6. razred: PLAVANJE
Zbor učencev ob 8.00 na igrišču za šolo in prevzem malice. Odhod ob 8.20 izpred KD Predoslje
(avtobus). Malico pojeste pred vstopom v bazen. Vodne aktivnosti po postajah od 9.00 do 10.30.
Po končanem plavanju se peš odpravite nazaj do šole.
Oprema: kopalke (dovoljene tudi plavalne hlače), priporočamo plavalno kapo in plavalna očala,
brisača, vrečka za mokre kopalke, sušilnik za lase.
Prihod v šolo in kosilo ob 12.00.
Strošek na učenca: 2,5 € + prevoz v eno smer (po položnici)

7. razred: PLAVANJE
Zbor učencev ob 8.45 v matični učilnici, kjer pojeste malico. Odhod iz šole ob 9.20. Do
Olimpijskega bazena v Kranju gremo peš. Sledijo vodne aktivnosti po postajah od 10.30 do 12.00.
Po končanem plavanju se ob 12.40 z avtobusom odpravimo nazaj do šole.
Oprema: kopalke (dovoljene tudi plavalne hlače), priporočamo plavalno kapo in plavalna očala,
brisača, vrečka za mokre kopalke, sušilnik za lase.
Prihod v šolo in kosilo ob 12.50.
Strošek na učenca: 2,5 € + prevoz v eno smer (po položnici)

8. razred: PLEZANJE IN ORIENTACIJA
Zbor učencev ob 8.20 v matični učilnici, kjer pojeste malico. Odhod iz šole ob 8.40. Do Plezarne
v Britofu se odpravite peš skupaj z razrednikom in sorazrednikom. Sledi plezanje v dvorani in
orientacija ob reki Kokri (en razred plezanje, drug razred orientacija, potem pa menjava). Po
končanem plezanju in orientaciji se ob 12.15 odpravite nazaj do šole.
Oprema: čiste superge (lahko plezalke), kratke hlače in majica za plezanje v dvorani, primerna
obutev in oblačila za orientacijo zunaj.
Prihod v šolo in kosilo ob 12.30.
Strošek na učenca: 9 € (po položnici)

9. razred: MEGA CENTER (spinning, body pump, funkcionalni trening, pilates)
Zbor učencev ob 8.10 v matični učilnici, kjer pojeste malico. Odhod ob 8.40 izpred KD Predoslje
(avtobus). Sledijo vadbe v dvoranah MegaCentra od 9.00 do 12.00. Po končani vadbi se ob 12.15
z avtobusom odpravite nazaj do šole.
Oprema: čiste dvoranske superge, kratka majica in kratke hlače, brisača! (uporaba na vadbah).
Prihod v šolo in kosilo ob 12.30.
Strošek na učenca: 6 € + prevoz (po položnici)

Šolsko malico dobite v šoli oz. pred odhodom na ŠD, pijačo prinesite s seboj.
Ne pozabi na opremo, ki jo pospraviš v nahrbtnik.

Maske so na avtobusu obvezne.

Uporaba telefona in ostalih elektronskih naprav je na ŠD prepovedana.

