
                ŠPORTNI   DAN   Z  GORNIŠKO   VSEBINO ZA 6. IN 7. RAZREDE  

 
V petek, 6. novembra, bomo izvedli športni dan z gorniško vsebino za učenke in učence 6. in 7. razredov, 

ki imajo v tem šolskem letu izhodiščno točko na Pokljuki. 

Učenci gredo na tri različne ture, smeri pa so naslednje: 

 

1. SMER:   BIATLONSKI CENTER (1347m) – PLANINA KONJŠČICA (1438m) 

 
ODHOD:                       ob 8. 00  z avtobusom izpred šole. 

SPREMLJEVALKI:    Klara S., Metka K. in Ana M. 

POVRATEK:                z avtobusom okrog 13. ure  s Pokljuke. 

ČAS HOJE                    približno 3 ure. 

 

2.  SMER:  PLANINA JAVORNIK (1300m) – BLEJSKA KOČA (1630m) 

 
ODHOD:                       ob 8.00  z avtobusom izpred šole. 

SPREMLJEVALCI:    Mihael Z., Tjaša Š. in Melita U. 

POVRATEK:                z avtobusom okrog 13. ure s Pokljuke. 

ČAS HOJE                    približno 3 ure  

 
3. SMER:   BIATLONSKI CENTER (1347m) – VIŠEVNIK (2050m) 

 
ODHOD:                       ob 8.00  z avtobusom izpred šole. 

SPREMLJEVALCI:    Peter J, Dina P. in Mitja Ž.;  

POVRATEK:                z avtobusom okrog 13.ure s Pokljuke. 

ČAS HOJE                   3 do 4 ure  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPREMA 

OBUTEV: Za prve dve smeri zadoščajo športni copati z dobrim profilom, za 3. 

smer pa so obvezni ustrezni  pohodni čevlji. 
 

OBLAČILO: Oblačilo naj bo primerno vremenskim razmeram. Pohodne hlače, 

velur ali zgornji del trenirke, spodaj majica s kratkimi ali dolgimi rokavi, čez pa 

anorak ali bunda. S seboj obvezno tudi kapa in rokavice, kajti zjutraj zna biti 

precej hladno. V nahrbtniku naj bo še kakšna rezervna majica.                    

Za 3. smer so obvezne  pohodne palice. 

 
UDELEŽBA NA POHODU V SKEJTARICAH  IN KAVBOJKAH  NI MOŽNA! 

MED HOJO JE PREPOVEDANA UPORABA KAKRŠNIH KOLI PREDVAJALNIKOV GLASBE IN 

TELEFONOV!!! 

 

Malica : 

Šolsko malico dvignejo predstavniki posameznih razredov ob 7.50 v jedilnici, nato pa jo na parkirišču 

pred šolo razdelijo ostalim učencem. S seboj imate lahko po potrebi še svojo malico in pijačo. Kar se tiče 

osvežilnih napitkov, naj velja pravilo, da v nahrbtnik ne sodijo različne gazirane pijače. 

 

Kosilo ta dan v šoli odpade! 

Cena avtobusnega prevoza bo obračunana na položnici. 

 

Udeležba na športnem dnevu je za vse učence in učenke obvezna, izjema so le zdravniško opravičeni. 

 

KORIŠČENJE PROSTEGA DNEVA NA TA DAN NI MOGOČE ! 

 
Za aktiv učiteljev športne vzgoje                                                               ravnatelj 

  Športni pedagog Peter Jurkovič                                                        dr. Štefan Žun 

 

Bistrica, 4. november 2015 

 


