
 

OBVESTILO ZA UČENCE IN UČITELJE PREDMETNE STOPNJE 

 

2. športni dan bo v četrtek, 10. 3. 2022 

SMUČANJE IN DESKANJE NA KRVAVCU  Odhod izpred šole bo ob 8.00, povratek pred 

šolo pa med 14.30 in 15.00. Smučali in deskali boste pod vodstvom učiteljev šole in dveh 

zunanjih učiteljev smučanja. Cena smučanja bo znana po izvedbi (okrog 25 €: smučarska karta, 

avtobusni prevoz, zunanja učitelja). Odvisna bo od števila smučarjev. Doma preverite 

popolnost smučarske oz. deskarske opreme! ČELADA JE OBVEZNA! Malica bo šolska, 

za dodatek poskrbite sami.  Učenec lahko po končanem športnem dnevu ostane na Krvavcu le 

v primeru, da ga prevzame eden od staršev. 

 

DRSANJE NA JEZERSKEM  Odhod izpred šole bo ob 8.30, povratek nazaj pred šolo pa do 

12.45. Cena karte za drsanje in čaj bo 3 €, cena avtobusnega prevoza (okrog 6 €) pa bo znana 

po izvedbi. Izposoja drsalk bo možna. Cena bo 2 €. Denar za izposojo imejte s seboj. Igrali 

boste lahko tudi hokej. Učenci z Jezerskega se boste ob 9.00 zbrali ob umetnem drsališču.                                                                                                                     

Malica bo šolska. 

 

PLAVANJE V KRANJU  Odhod izpred šole bo ob 8.30, povratek pred šolo pa do 12.45. Cena 

vstopnice za bazen bo 2,50 €, cena avtobusnega prevoza (okrog 8 €) pa bo znana po izvedbi.                                                              

Malica bo šolska. 

 

POHOD  Zbor pred šolo bo ob 8.30. Smer pohoda:  sv. Jakob po daljši poti.                                                                                        

Šolsko malico bo vsak učenec dal v svoj nahrbtnik. Bodite primerno obuti. 

 

UČENCI 6. a in 6. b razreda  Odhod na plavanje izpred šole bo ob 8.30. V bazenu bo izvedeno 

obvezno preverjanje plavanja. Glede na to, da ste bili januarja v šoli v naravi, to ne bo 

problem. Plavali boste na način, ki je določen za pridobitev bronastega delfina (skok na noge, 

plavanje 50 m z vmesno vajo varnosti). S seboj imejte plavalno opremo (kopalke, brisačo, 

plavalna očala za preizkus niso dovoljena). Malica bo šolska. Sredstva za izvedbo preizkusa 

bodo pridobljena pri Zavodu za šport RS Planica in iz sredstev lokalne skupnosti. 

 

Veliko športnih doživetij Vam želim.    vodja športnega dne: 

         Jeli Cuderman 

 


