
                                              OBVESTILO  

V petek, 4. marca 2016, bomo izvedli ZIMSKI  ŠPORTNI  DAN. 

                          SANKANJE  (sankališče ob hotelu Jelka na Pokljuki) 
 

Zberemo se ob 8.20, razdelimo šolsko malico, nato pa je odhod avtobusa proti Pokljuki. 

Ene sanke so dovolj za dva učenca.  
Bobi so primerni le za mlajše – učence 2. in 3. razredov! Lopate niso dovoljene! 
 

Učenci lahko s seboj vzamejo še kakšen priboljšek, negazirano pijačo. Tistim, ki ostanete 
v OPB svetujemo rezervna oblačila – trenirko. 
 

V šolo se vrnemo okrog 12.40. 
 

                                                                                             Razredničarke RS (2.r - 5.r) 
                                                   

                                                 OBVESTILO  

V petek, 4. marca 2016, bomo izvedli ZIMSKI  ŠPORTNI  DAN. 

                          DRSANJE (Dvorana  Podmežakla – Jesenice) 

 

Zberemo se ob 8.20, razdelimo šolsko malico, nato pa je odhod avtobusa proti Jesenicam. 

Učenec, ki nima svojih drsalk, si jih lahko izposodi. S seboj naj ima 3,50 €. 
Drsalke dajte v polivinil vrečko in v nahrbtnike. 
 

Poleg drsanja (priporočamo skate ali kolesarsko čelado) se bomo z učenci  udeležili še plesne 
delavnice, iger v telovadnici in namiznega tenisa, zato naj imajo vsi s seboj tudi copate 
(športne – čiste za v dvorano), oblečeni pa naj bodo v trenirko. 

 
Učenci lahko s seboj vzamejo še kakšen priboljšek, negazirano pijačo. Tistim, ki ostanete 
v OPB svetujemo rezervna oblačila, ki jih pustite v garderobni omarici. 
 
V šolo se vrnemo okrog 12.40. 
 

                                                                                             Razredničarke RS (2.r - 5.r) 
 

                                                      OBVESTILO  

V petek, 4. marca 2016, bomo izvedli ZIMSKI  ŠPORTNI  DAN. 

                          POHOD   (okolica Tržiča) 
 

Zberemo se ob 8.20, razdelimo šolsko malico in če bo med učenci še veliko tistih, ki zjutraj 
doma ne zajtrkujejo, jo bodo lahko tudi pojedli. Nato se odpravimo na nezahteven pohod. 

Ker je še zima in zjutraj včasih zelo mrzlo, naj imajo vsi učenci primerno obutev, oblačilo in 

seveda tudi kapo in rokavice. 

Učenci lahko s seboj vzamejo še kakšen priboljšek, negazirano pijačo...  
Tistim, ki ostanete v OPB, svetujemo rezervna oblačila – trenirko, ki jo pustite v garderobni 
omarici. 
 
 

V šolo se vrnemo okrog 12.40. 
 

                                                                                             Razredničarke RS (2.r - 5.r) 
 


