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ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

za učence od 7. do 9. razreda 

Ponedeljek, 13.02.2012 

 

Zimski športni dan vključuje aktivnosti, ki se dogajajo zunaj. Zato so potrebna primerna 

oblačila (topla in nepremočljiva) ter prav takšna obutev. 

 

Zbor je pred trgovino ob 7.00, vrnete se okrog 14.30. 
 

SMUČANJE na Krvavcu 

Na spodnji postaji kabinske žičnice vas ob 8.00 prevzamejo učitelji smučanja, ki za vas 

skrbijo do 13.00. Glede na vaše znanje smučanja izbirajo zahtevnost terena, določijo čas 

za malico in počitek. Zaželeno je, da je znanje smučanja prijavljenih učencev vsa približno 

izenačeno, saj le v tem primeru uživajo vsi udeleženci. Poskrbite za topla oblačila. 

Doma s starši preglejte smučarsko opremo in ne pozabite na čelado, ki je na športnem 

dnevu obvezna! 

S seboj imejte manjši nahrbtnik z dovolj malice in pijače ter nekaj denarja za topli napitek. 

 

 

AIRBOARDING na Krvavcu 

Na zgornji postaji kabinske žičnice vas bodo pričakali organizatorji aktivnosti na snegu in v 

spremstvu učiteljev s šole boste odšli peš na kriško planino. Airboarding je nova aktivnost, 

kjer gre za spuščanje z napihljivimi blazinami, ki imajo vrvice za usmerjanje blazine med 

spustom. 

Obvezna je topla in nepremočljiva obleka in obutev. Smučarska bunda, smučarske hlače 

ali kombinezon, visoki čevlji za sneg, šal, kapa in rokavice. 

S seboj imejte manjši nahrbtnik z dovolj malice in pijače ter nekaj denarja za topli napitek. 

 

 

POHOD v Ljubljani – zbor pred šolo bo 9.00, vrnete se ob 12.30. 

Pot vas bo vodila mimo bajerja v Kosezah, naprej po poti spominov do biotehniške 

fakultete, pri ZOO Ljubljana, prečkate Večno pot in se po gozdni sprehajalni poti vračate 

proti Mostecu, kjer se za nekaj časa ustavite, potem pa nazaj proti šoli. 

Obvezna so topla oblačila in obutev, kapa, šal in  rokavice. 

S seboj imejte manjši nahrbtnik s hrano in pijačo. 
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Učenci s pomanjkljivo opremo boste ostali v Ljubljani in se ob 9.00 priključili ostalim 

pohodnikom, vseeno plačali avtobusni prevoz, saj je organiziran glede na vašo prijavo. Do 
petka, 10.02.2012, še lahko prijavite spremembe prof. Jelki Černe. 
 

Učenci, ki se športnega dneva ne boste udeležili in ne boste prinesli opravičila do petka, 

10.02.2012, boste dobili neopravičene ure in boste plačali avtobusni prevoz. 


