OBVESTILO ZA ŠPORTNI DAN - 6. DO 9. RAZRED
V TOREK, 15. 11., bomo imeli športni dan.

6. razred: PLAVANJE
Zbor učencev ob 8.00 na igrišču za šolo in prevzem malice. Odhod proti bazenu (peš) ob 8.10.
Malico pojeste po končanem plavanju, zato zajtrkujte doma. Vodne aktivnosti po postajah od 9.00
do 10.30. Po končanem plavanju se peš odpravite nazaj do šole.
Oprema: kopalke/plavalne hlače, brisača, vrečka za mokre kopalke, sušilnik za lase. Lahko tudi
plavalna kapa in plavalna očala.
Prihod v šolo in kosilo ob 12.20.
Strošek na učenca: 7€ (po položnici - cena po subvenciji je 2,9€)
Spremljevalci: Eva Traven, Katja Knific, Matjaž Pelko, Nina Mrak, Jana Remic, Katja Vidic
Roblek, Andreja Zalokar.

7. razred: PLAVANJE
Zbor učencev ob 8.45 v jedilnici, kjer pojeste malico. Odhod iz šole ob 9.10. Do Olimpijskega
bazena v Kranju greste peš. Sledijo vodne aktivnosti po postajah od 10.30 do 12.00. Po
končanem plavanju se ob 12.30 peš odpravite nazaj proti šoli.
Oprema: kopalke/plavalne hlače, brisača, vrečka za mokre kopalke, sušilnik za lase. Lahko tudi
plavalna kapa in plavalna očala.
Prihod v šolo in kosilo ob 13.10.
Strošek na učenca: 7€ (po položnici)
Spremljevalci: Irena Gramc Zupan, Neja Zubčič, Petra Špiček, Simon Demšar, Žiga Kert, Andreja
Dolničar.

Uporaba telefona in ostalih elektronskih naprav je na ŠD prepovedana.

NE POZABITE KARTIC ZA KOSILO.

8. razred: PLEZANJE IN ORIENTACIJA
Zbor učencev ob 8.20 v jedilnici, 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,
delavnica GRS (gorska reševalna služba) in orientacija ob reki Kokri. Po končani dejavnosti se ob
12.20 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 12.40.
Strošek na učenca: 10,5 € (po položnici)
Spremljevalci: Helena Vidmar, Matej Maček, Lea Štajer, Branka Vodopivec, Blaž Šparovec,
Helena Piškur.

9. razred:PLES IN MEDRAZREDNA TEKMA V ODBOJKI
Zbor učencev ob 8.20 v telovadnici. Uvod in učenje ples koreografije v učilnici. Malica ob 9.55 v
jedilnici. Ob 11.40 je zaključek plesnega dela, sledi medrazredna tekma v odbojki.
Oprema: čiste dvoranske superge, športna oblačila (kratka majica in kratke hlače).
Kosilo ob 12.40.
Strošek na učenca: 8 € (po položnici)
Spremljevalci: Erna Fajfar, Aleksandra Jušič, Miha Palovšnik.

Uporaba telefona in ostalih elektronskih naprav je na ŠD prepovedana.

NE POZABITE KARTIC ZA KOSILO.

