
OBVESTILO 

 

V sredo, 4. 12. 2019, bo športni dan za učence od 6. do 9. 

razreda. 

Učenci se bodo seznanili in preizkusili v različnih športih: 

6. razred: 

Kegljanje 

6.a zbor pred šolo ob 8.15 (avtobus ob 8.30). Reditelj prevzame malico in jo razdeli 

svojim sošolcem. Z avtobusom št. 5 odidete proti Kegljišču Maksa Perca, kjer ob 9. 

uri pričnete s kegljanjem. V šolo se vrnete peš, zato se vremenu  primerno obujte in 

oblecite.  

6.b pridete v šolo ob 9.00. Pojedli boste malico in nato peš odšli do kegljišča, kjer 

pričnete s kegljanjem ob 10.30. V šolo se vrnete z avtobusom.  

Za kegljanje potrebujete čiste »superge« ali šolske copate. 

Prevoz z avtobusom in ceno vadbe (5 €) boste plačali po položnici. 

Spremstvo: 

6.a: Krajnc in Sunčič 

6.b: Tratnik Rupar in Košir 

 

7. razred 

Judo – telovadnica šole 

V šolo pridete kot običajno. Z vadbo juda pričnete ob 8.30. Potrebujete športno 

opremo. Dejavnost bo potekala 5 šolskih ur. Malica bo v času glavnega odmora. 

Vadba je brezplačna. 

 

Spremstvo: 

7.a: Čarni 

7.b: Strmšek 



8. razred: 

Fitnes, squash, wallyball, funkcionalna vadba,… 

Zbor v šoli ob 8.20. Po malici v spremstvu učiteljev peš odidete v Športni center 

Squashland, kjer bodo od 9.00 do 12.00 potekale aktivnosti. Za vadbo potrebujete 

čisto športno obutev, športna oblačila in pijačo 

Ceno vadbe (10 €) boste plačali po položnici. 

Spremstvo: 

8.a: Perovšek in Perhaj 

8.b: Skobir Rozman  

 

9. razred: 

Vadba v Woopu 

Učenci  se boste seznanili in preizkusili v skokih na prožni ponjavi, ki jih organizirajo v 

Trampolin centru Ljubljana. 

Zbor pred šolo ob 8.00. Reditelji prevzamejo malico in jo razdelijo svojim sošolcem. V 

spremstvu učiteljev peš odidete do Trampolin centra v BTC-ju, zato se vremenu  

primerno obujte in oblecite. Z vadbo pričnete ob 9.00 in končate ob 12.00. 

Potrebujete čisto športno obutev, športna oblačila in pijačo. 

Ceno vadbe (13 €) boste plačali po položnici. 

9.a: Skala in Brumen 

9.b: Tratnjek Pavc in Pirc 

 

 

 

Po končani dejavnosti imajo učenci, ki kosijo v šoli, kosilo. 

Vsem učencem želimo prijeten športni dan !  

 

 


