
3. ŠPORTNI DAN, PETEK, 16. 2. 2018  

za učence od 4. do 9. razreda 

Osnovne šole  Franceta Prešerna Maribor 
V letnem delovnem načrtu smo načrtovali zimski športni dan, ki ga bomo izvedli v petek, 16. 2. 2018.  
Zimski športni dan financira MOM, razen izposoja drsalk – 2€. 

Vseboval bo naslednje zimske aktivnosti:  

- za učence 4. razredov: drsanje v Ledni dvorani športnega centra Tabor, 

- za učence od 5 do 9. razreda: smučanje na smučišču Areh, drsanje v Ledni dvorani športnega centra Tabor, plavanje v kopališču Pristan, sankanje na 

Bellewue in pohod na Pohorju. 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI 3. ŠPORTNEGA DNE 

 

 

DRSANJE V LEDNI DVORANI 

4. in 5. RAZREDI 6. in 7. RAZREDI 8. in 9. RAZREDI 
8.15 – Prihod v šolo.  

 Učenci 4. razredov v matičnih učilnicah. 

 Učenci 5. razredov v učilnici P10. 

- MALICA v učilnicah.  

- Odhod na pohod in DRSANJE v Ledni  

   dvorani Tabor. 

12.00 – Zaključek ŠD, nato kosilo za abonente in  

             OPB. 

 

8.20 – Prihod v šolo.  

 Učenci 6. a, b razreda v učilnici P7. 

 Učenci 6. c, d razreda v učilnici P9. 

 Učenci 7. razredov ZBOR na dvoriščni strani 

šole, ki počakajo učitelje spremljevalce. 

- MALICA v učilnicah za 6. razrede.  

- MALICA v šolski jedilnici za 7. razrede. 

- Odhod na pohod in DRSANJE v Ledni dvorani Tabor. 

12.00 – Zaključek ŠD, nato kosilo za abonente. 

 

8.30 – Prihod v šolo. 

 ZBOR na dvoriščni strani šole, ki 

počakajo učitelje spremljevalce. 

- MALICA v šolski jedilnici. 

- Odhod na pohod in DRSANJE v Ledni  

  dvorani Tabor. 

12.00 – Zaključek ŠD, nato kosilo za  

             abonente. 

 

 

SEZNAM OPREME ZA DRSANJE 
 

 Primerna topla oblačila za drsališče, šal, kapa, priporočamo čelado (kolesarsko ali smučarsko), rokavice. 

 OBVEZNA UPORABA ROKAVIC NA LEDU. 

 Drsalke. 

 2€ (GOTOVINA) za izposojo drsalk, v primeru, da  učenec nima svojih. 
 

 

Učenci, ki ta dan ne bodo imeli kosila, za odjavo poskrbijo sami oziroma starši. Kosilo odjavijo v četrtek, 15. 2. 2018. 
 



PLAVANJE  V BAZENU PRISTAN 

1. SKUPINA 5. in 6. RAZREDI 2. SKUPINA 7. RAZREDI 3. SKUPINA 8. in 9. RAZREDI 

7.30 – Prihod v šolo. 

 ZBOR na dvoriščni strani šole za učence, ki počakajo 

učitelje spremljevalce. 

 Razdelitev malice učencem. 

Odhod proti kopališču Pristan in PLAVANJE. 

MALICA v avli Pristana. 

11.30 - Predviden prihod do šole, nato kosilo za abonente. 

8.45 – Prihod v šolo. 

 ZBOR na dvoriščni strani šole za 

učence, ki počakajo učitelje 

spremljevalce. 

MALICA v šolski jedilnici. 

Odhod proti kopališču Pristan in PLAVANJE.              

12.30 - Predviden prihod do šole, nato kosilo za  

            abonente. 

9.40 – Prihod v šolo.  

 Učenci 8. razredov v učilnici P6. 

 Učenci 9. razredov v učilnici II/13. 

MALICA v učilnicah.  

Odhod proti kopališču Pristan in PLAVANJE.                 

Do 14.00 – Prihod do šole, nato kosilo za  

                   abonente. 

 

SEZNAM OPREME ZA PLAVANJE 
 

 Primerno topla oblačila in obutev za hojo do Pristana in nazaj do šole. 

 Vrečka za malico (za učence, ki bodo imeli malico v Pristanu). 

 Kopalke. 

 Brisača. 

 Topla kapa po kopanju. 

 Priporočamo – natikači za kopališča, sušilec za lase. 
 

Učenci, ki ta dan ne bodo imeli kosila, za odjavo poskrbijo sami oziroma starši. Kosilo odjavijo v četrtek, 15. 2. 2018. 

POHOD NA POHOJU 

5. , 6., 7., 8. in 9. RAZRED 

8.15 – ZBOR na parkirnem prostoru pri Ledni dvorani. 

8.30 – Odhod avtobusa proti Vzpenjači. 

9.00 do 12.00 - Vožnja z gondolo in POHOD proti Mariborski koči z vmesno malico. 

12.45 – Odhod avtobusa nazaj do Ledne dvorane. 

13.00 – Predviden prihod nazaj do šole na kosilo za abonente.  
 

SEZNAM OPREME ZA POHOD 

 Manjši nahrbtnik za šolsko malico. 

 Vremenu in namenu primerna obleka ter obutev: topla oblačila in obutev za zunaj in primerna za sneg, kapa, šal, rokavice. 

 
 

Učenci, ki ta dan ne bodo imeli kosila, za odjavo poskrbijo sami oziroma starši. Kosilo odjavijo v četrtek, 15. 2. 2018 



SMUČANJE NA SMUČIŠČU AREH 

5. , 6., 7., 8. in 9. RAZRED 

SANKANJE NA BELLEWUE 

5. , 6., 7., 8. in 9. RAZRED 

7.45 – ZBOR na parkirnem prostoru pri Ledni dvorani.  

8.00 – Odhod avtobusa proti smučišču na Areh, postanek v Razvanju. 

9.00 do 12.30 – Formiranje v skupine, preverjanje znanja, SMUČANJE z  

                          vmesno šolsko malico. 

12.45 – Odhod avtobusa  nazaj do Ledne dvorane, postanek v Razvanju. 

13.45 - Predviden prihod nazaj do šole, nato kosilo za abonente. 
 

SEZNAM OPREME ZA SMUČANJE 
 

 Manjši nahrbtnik za šolsko malico. 

 Polna smučarska oprema: bunda in hlače ali kombinezon, rokavice, 

obutev, smuči, smučarki čevlji, palice. 

 OBVEZNA ČELADA. 

 Po potrebi smučarska očala. 

8.15 - ZBOR na parkirnem prostoru pri Ledni dvorani. 

8.30 – Odhod avtobusa proti Vzpenjači. 

9.00 do 12.00 – Vožnja z gondolo in SANKANJE z vmesno malico. 

12.45 – Odhod avtobusa  nazaj do Ledne dvorane. 

13.00 – Predviden prihod nazaj do šole in na kosilo za abonente.  
 

SEZNAM OPREME ZA SANKANJE 
 

 Manjši nahrbtnik za šolsko malico. 

 Vremenu in namenu primerna obleka ter obutev: oblačila in obutev 

primerna za sneg (bunda in hlače ali kombinezon, priporočljiva so tudi 

oblačila za preobleči, rokavice, šal). 

 LESENE ALI PLASTIČNE SANKE. 

 OBVEZNA ČELADA (kolesarska ali smučarska). 
 

 

Učenci, ki ta dan ne bodo imeli kosila, za odjavo poskrbijo sami  
 

oziroma starši. Kosilo odjavijo v četrtek, 15. 2. 2018. 

 

DRSANJE V LEDNI DVORANI 

4. in 5. RAZREDI - RAZVANJE 

8.20 – Prihod v šolo.  

 Učenci 4. in 5. razreda v matični učilnici. 

- MALICA v učilnici.  

9.20 – Odhod avtobusa proti Ledni dvorani. 

10.00 do 11.30 - DRSANJE v Ledni dvorani Tabor. 

12.00 – Odhod avtobusa  izpred Ledne dvorane nazaj do Razvanja. 

12.15 – Predviden prihod nazaj do šole, nato kosilo za abonente in OPB. 
 

SEZNAM OPREME ZA DRSANJE 
 

 Primerna topla oblačila za drsališče, šal, kapa, priporočamo čelado (kolesarsko ali smučarsko), rokavice. 

 OBVEZNA UPORABA ROKAVIC NA LEDU. 

 Drsalke. 

 2€ (GOTOVINA) za izposojo drsalk, v primeru, da  učenec nima svojih. 

Maribor, 13. 2. 2018                                                                                                                                                            Pripravila Dijana Gradišnik 



                   


