ŠPORTNI DAN
Ponedeljek, 10. 6. 2019
POHOD (Golovec)
Vodja: prof. Šorc
Zbor: ob 8.00 pred šolo.
Povratek : približno ob 10.30 v Fužinah pri gradu (končna postaja LPP – avtobus št. 20)
Oprema: Vremenu primerna pohodna obleka in obutev, pohodne palice (po želji),
brezalkoholna pijača, malica (po želji). Pohod bo v vsakem vremenu.
Spremljevalci: Mertelj, Demič

VESLANJE
Vodja: prof. Višnar
Zbor: ob 11.00 na lokaciji Kajak-kanu kluba Ljubljana, Livada 31. Z mestnim avtobusom št. 27,
smer NS Rudnik do Ižanske ceste, kjer izstopite in po ulici Livada odidete do prostorov kluba
(cca 500 m). Detajle preverite na spletu.
Aktivnost bo potekala do predvidoma 14.00 v dveh skupinah (kajak/kanu).
Oprema: športna oprema, brisača, rezervno oblačilo!
Cena: 7 € prinesete s seboj (pripravite drobiž)!
Spremljevalci: Gros, Eleršek
V primeru močnejšega dežja (nevihte, neurja) ostanete doma, o naknadnem terminu izvedbe
boste obveščeni.

ODBOJKA NA MIVKI
Vodja: prof. Morato
Športni park Šentvid (tja pridete z avtobusom št. 1 smer Vižmarje – izstop: postajališče
Trata.)
Lokacijo preverite na internetu.
Zbor: ob 8.30 uri v športnem parku.
Obvezna je športna oprema, po želji brisača, dovolj brezalkoholne pijače, po želji malica.
Svetujemo uporabo sončne kreme in pokrival za glavo.
Predviden zaključek: okoli 11.30 ure.
Plačilo: približno 1€ na osebo (točen znesek zveste na licu mesta – odvisen je od števila
prisotnih dijakov), denar zbere en dijak/inja iz razreda in ga preda učitelju, ki pobira denar.
V primeru močnejšega dežja (nevihte, neurja) ostanete doma, o terminu izvedbe boste
naknadno obveščeni.
Spremljevalci: Rugani, Tufegdžić, Kolar

OPROŠČENI
Vse oproščene dijakinje sodelujete pri odbojki na mivki (plakat, štetje rezultatov,
fotografiranje). Začetek in konec dejavnosti za vas velja enako kot za aktivne dijake (8.30–
11.30).

FRIZBI
Vodja: prof. Nared-Volavšek
Kraj: Rugby igrišče v Štepanjskem naselju (Pesarska cesta, zraven centra BIT). Tja se
pripeljete z avtobusom št. 5 ali 9 (smer Štepanjsko naselje) do končne postaje.
Oprema: športna oprema in obutev; po želji malica in brezalkoholna pijača.
1. Skupina: 1A, 1B, 1V, 1VE, 1VT in 2V zbor 8:30, zaključek ob 11:00
2. Skupina: 2VE in 2VT zbor ob 10:30, zaključek ob 13:00
Cena: 3 € (pripravite drobiž !), oddate jih učitelju, ki bo pobral denar na kraju dogodka.
Spremljevalci: Kramberger, Strajn (1. skupina); Kovačič, Simon, Cigler (2. skupina)

UDELEŽBA NA ŠPORTNEM DNEVU JE OBVEZNA!
Na športnem dnevu je strogo prepovedano uživanje alkoholnih pijač in drugih
nedovoljenih substanc.
Želimo vam veliko športnih užitkov!!!
aktiv ŠVZ

