
 

Hura počitnice    

 

Spoštovani starši. Pred vrati so zimske počitnice in tudi tokrat bo v šolski telovadnici, in tudi 

drugih prostorih šole, potekal športno-animacijski program »Hura počitnice«. Tako se bodo 

lahko vaši otroci v tem času, vsak dan med 8. 30. in 12. 30. uro, vključili v različne športne 

aktivnosti, ki bodo potekale v šolski telovadnici in avli šole in se bodo izvajale pod 

strokovnim vodstvom športnih pedagogov. Športne aktivnosti, ki se bodo izvajale v šolski 

telovadnici bodo razdeljene po starosti v dve skupini. In sicer prva in druga triada bo športne 

dejavnosti izvajala na eni polovici telovadnice, učenci zadnje triade pa bodo, kot je to že v 

navadi, športne dejavnosti izvajali na svoji polovici telovadnice in po v naprej določenem 

urniku.  

Poleg omenjenih športnih aktivnosti, se bodo učenci lahko preizkusili tudi v različnih 

ustvarjalnih delavnicah, ki jih bodo vodile razredne učiteljice naše šole. Učenci bodo  

izdelovali pustne maske, se preizkusili v šivanju in uživali v podobnih ustvarjalnih 

dejavnostih.   

Za športni del otroci potrebujejo primerno športno opremo in obutev, priporočljiv pa je tudi 

bidon z vodo. 

Za topel napitek in manjši prigrizek bo posrbljeno.   

Zaradi lažje organizacije dejavnosti prosimo, če svojega otroka predhodno prijavite na 

program.  

 

Koordinator: Boštjan Posedi 

 

 
 Okvirni urnik za učence 1. in 2. triade.  

− Začetne ogrevalne in elementarne igre, 

− gimnastične vaje (statične in dinamične vaje gibljivosti, vaje za moč), 

− postavitev poligona ali kakšna druga aktivnost, npr. štafetne igre, vadba po 

postajah, 

− pospravljanje, razglasitev najboljših tekmovalcev, 

− druge dejavnosti: mala prožna ponjava, preskok čez kozo, badminton, igre z 

žogo, …, 

− dejavnosti za umirjanje (gnilo jajce, korenčki in zajčki, …). 

 

 Urnik dejavnosti za učence tretje triade: 

 
 

Ura Dejavnost 
8. 30. - 9. 30 Nogomet 

9. 30. – 10. 30 Košarka 

10. 30. – 11. 30.  Odbojka  

11. 30. – 12. 30.  Dejavnost po lastni izbiri 
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