
1. ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
za učence 6.–9. razreda, sreda, 2. 3. 2016 

 

1. Snežne dejavnosti – Planica   

Vsebine so: skoki, tek na smučeh, sankanje in pležuhanje. Vadba bo potekala v skupinah pod 
vodstvom in po navodilih spremljevalcev (možno bo preizkusiti vse športe). Poskrbite za 
primerno obutev in oblačila – smučarski kombinezon ali nepremočljiva bunda in hlače, kapa 
in rokavice. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo odjavljeno. 
 

Cena: ≈10 evrov/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo ob 7.40. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

2. Alpsko smučanje, deskanje – Kranjska Gora   

Smučanje ali deskanje bo potekalo v skupinah in v spremstvu učiteljev v Smučarskem centru 
Kranjska Gora. Obvezni so servisirana smučarska ali deskarska oprema, udobna topla 
oblačila, čelada in rokavice. Zbor bo na zunanjem igrišču šole ob 7.30. Prihod v Ljubljano bo 
okoli 15. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo odjavljeno. 
 

Cena smučarske karte in prevoza ≈ 16 evrov/osebo (plačilo po položnici). 
Zbor pred šolo bo ob 7.30. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

3. Drsanje – Ljubljana   

Drsanje bo potekalo na pokritem drsališču ledene dvorane Parka Tivoli. Primerno se oblecite 
(zimska obutev, udobno toplo oblačilo, kapa, rokavice). Oprema: drsalke (na drsališču si 
lahko drsalke tudi izposodite – cena 4 EUR). Šolska malica in kosilo ta dan bosta. 
 

Cena: 3,5 evra/osebo brez izposoje drsalk (plačilo drsališča in izposoje po položnici).  
Zbor v avli šole bo ob 8. Prihod v šolo bo okoli 12. 

 

4. Kegljanje – Ljubljana   

Na kegljišče bomo šli peš. S seboj prinesite športne copate za dvorano (ali šolske copate) in 
malo brisačo. Šolska malica in kosilo ta dan bosta.  
 

Cena: ≈4 evre/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo za 6. in 7. razred ob 8.15, za 8. in 9. razred pa ob 9. Prihod v šolo bo za 
prvo skupino okoli 12. ter drugo okoli 13. 

 

5. Pohod – Rožnik  

Peš se bomo odpravili na Rožnik. Poskrbite za primerna oblačila in obutev (kapa in 
rokavice). Šolska malica in kosilo ta dan bosta.  
Zbor v avli šole bo ob 8. Prihod v šolo bo okoli 12. 

 

Želimo vam obilo prijetnih doživetij! 
 

V Ljubljani, 9. 2. 2016         Aktiv športa 


