V četrtek, 25. 1. 2018, bo zimski športni dan za učence predmetne stopnje.
Aktivnosti: SMUČANJE, DRSANJE, SANKANJE in POHOD
DRSANJE (DRSALIŠČE V M. SOBOTI)
2 avtobusa
število učencev: 53
do 8.10
od 8.15 do 8.40
8.45
od 9.00 do 10.30
10.45
od 11.00 do 12.15

prihod v šolo kot običajno
malica v jedilnici
odhod avtobusov v MS (avtobusna postaja šola)
drsanje
povratek avtobusov iz MS (avtobusna postaja)
ogled filma v rdeči dvorani

Učenci si v času, ko bodo še na šoli ogledajo film Nika v rdeči dvorani. Čas ogleda filma cca.
60 min. Preostanek filma si bodo ogledali v drugih prostih terminih oz. pri izbirnih predmetih.
Odhod avtobusov je na avtobusni postaji. Malico opravijo učenci pred odhodom v jedilnici
šole.
Učence opozarjamo, da:
 morajo drsati v krogu v isto smer,
 imajo primerno športno opremo in rokavice, po potrebi pa tudi varnostno čelado,
 brez lovljenja,
 brez spotikanja, potiskanja, metanja na tla,
 upoštevajo ostala pravila, ki veljajo na drsališču.
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SMUČANJE NA ROGLI – POHORJE
1 avtobus

število učencev: 40
do 6.50
ob 7.00
do 13.00
ob 13.30

prihod v šolo, prej kot običajno
šolska malica se vzame s sabo
odhod avtobusa na Roglo
smučanje
topli obrok na smučišču
povratek z Rogle

Učenci, smučarji, bodo razporejeni v skupine po znanju smučanja. Topli obrok bo na Rogli.
Stroške za smučanje boste poravnali po športnem dnevu (s položnico za prehrano),
vključujejo pa avtobusni prevoz, smučarsko karto in ceno toplega obroka ter morebitno
izposojo opreme.
Sestanek z učenci smučarji bo v torek, 23. 1. 2018 ob 10.00 (takoj po malici) v veliki
telovadnici!
Vse učence opozarjamo na primerno obutev in oblačila in da dosledno upoštevate navodila
učiteljev in pravila in signalizacijo na smučiščih. Strogo je prepovedano prečenje
nezavarovanih delov prog.
Čelade so za vse učence obvezne!

2

SANKANJE NA ROGLI – POHORJE
1 avtobus
število učencev: 73
do 7.35
ob 7.45
do 12.00
ob 12.30

prihod v šolo, prej kot običajno
šolska malica se vzame s sabo
odhod avtobusa na Roglo
sankanje
topli obrok na sankališču
povratek z Rogle

Učenci, sankači, bodo razporejeni v skupine po razredih. Topli obrok bo na Rogli.
Po povratku v Beltince gredo učenci vozači domov z rednimi šolskimi prevozi ob 13.45.
Stroške za sankanje boste poravnali po športnem dnevu (s položnico za prehrano) in vključuje
avtobusni prevoz, toplo malico in morebitno izposojo sank.
Sestanek z učenci sankači bo v torek, 23. 1. 2018 ob 10.00 (takoj po malici) v veliki
telovadnici!
Vse učence opozarjamo na primerno obutev in oblačila ter da dosledno upoštevate navodila in
vso signalizacijo na sankališču učiteljev! Priporočena je tudi uporaba varnostnih čelad.
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POHOD PO POTEH ŠOLSKEGA OKOLIŠA
število učencev: 114
do 8.10
ob 8.15
8.30 do 11.00
11.00 – 12. 15

prihod v šolo, kot običajno
malica v jedilnici – učenci jo vzamejo samopostrežno
pohod: šola - Odranci – (Lipa) – šola
ogled filma v učilnicah GOS, TIT, SLO 2, SLO 3 in FIZ

Učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda, ki ne gredo na aktivnosti v Maribor in
Roglo, grejo na pohod. Na pohod gredo tudi tisti učenci, ki niso prinesli soglasja-obvestil
razrednikom oz. učiteljem športne vzgoje.
Vodja športnega dne:
Zoran KOS

V Beltincih, 15. 1. 2018
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