
 

 

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo  
 

IZVEDBENI NAČRT 
 
Dejavnost: Plavalni tečaj za učence 3. c in 3. d razreda 
Datum izvedbe: 18.–22. 10. 2021 
Kraj izvedbe: Terme Snovik, Snovik 17, 1219 Laze v Tuhinju 
Vodji dejavnosti: vodja plavalnih dejavnosti: Blaž Andrejka  
                                 organizatorka tečaja: Tina Pergar 
 
Udeleženci (razred in število učencev):  
 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV 

3. c 6 

3. d 12 

 
 
Predvideno skupno število  učencev (brez spremljevalcev): 18 učencev 
 
Predvideni stroški na otroka: 23,00 € – prevoz  

  38,25 € (5x 7,65 €) – vstopnina v Terme Snovik 
  2,50 € – uporaba restavracije  

 
Spremljevalci: Blaž Andrejka, Alenka Perhavec, Barbara Vidic Oset  

 
Vsebina: plavalni tečaj za učence 3. razredov v obsegu 20 ur 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji: 
Učenci: 

- spoznajo in upoštevajo pravila vedenja v in ob bazenu, 
- skrbijo za lastno varnost in varnost drugih plavalcev, 
- se prilagodijo na vodo in osvojijo pravilne tehnike plavanja, 
- pridobijo na vzdržljivosti pri plavanju, 
- spoznajo plavalne pripomočke, jih pravilno poimenujejo in uporabljajo, 
- upoštevajo navodila učiteljev ter priporočila NIJZ, uporabljajo zaščitno masko ter 

vzdržujejo varnostno razdaljo do drugih udeležencev.  
 
 

Predviden potek dneva:  
Odhod avtobusa iz Krašnje je ob 7.40, iz Blagovice pa ob 7.50.  
V bazenu smo od 9.00 do 12.00, med odmorom imamo malico. 
Vračanje učencev pred šolo je vsak dan ob 12.35 oz. 12.45. Ob tej uri bodo učenci odhajali 
domov, v OPB ali na druge dejavnosti po urniku. 
 
Pripomočki, oprema, malica …:  

- dvoje kopalke (tudi dečki naj imajo oprijete kopalke in ne kopalnih hlač), 
- plavalna kapa, 
- velika brisača, dolgolaske naj imajo še eno manjšo, 



- vrečka za mokre kopalke in brisačo, 
- vremenu primerna oblačila in obutev, kapa ali trak za čez ušesa, 
- po potrebi manjši prigrizek in pijača, 
- glavnik ali krtača za lase, po možnosti sušilnik za lase, 
- obrazna maska (in ena za rezervo), saj jo bodo otroci nosili v avtobusu in v kopališki 

stavbi. 
 

Dragocenosti, ure in nakit naj ostanejo doma. 
 


