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OBVESTILO O ŠPORTNEM DNEVU  
 
V petek, 23. 9. 2022, obeležujemo Slovenci svoj dan, ki smo ga poimenovali Dan slovenskega 
športa. Glavni namen praznika je spodbuditi k športnemu udejstvovanju vse prebivalce Slovenije 
ne glede na starost in ozavestiti, kako pomembno je gibanje v našem vsakdanjem življenju. 
Človek je namreč ustvarjen za gibanje in brez njega naše telo in um, naša energija začnejo počasi 
upadati.  
V ta namen bomo na matični šoli in obeh podružnicah organizirali ŠD za vse razrede na temo 
pohodništva. 
 
Potek dneva za vse razrede – POHODI: 

- zbiranje na določenih mestih med 8.00 in 8.15 (tisti učenci, ki se v šolo vozijo s  kombiji, 
se pripeljejo do šole), 

- dvig šolske malice (učenci prinesejo s seboj vrečko, v katero bodo spravili malico), 
- odhodi in smeri pohoda. 

 
Učenci od 1. do 6. razreda se bodo odpravili po bližnji okolici šol, učenci tretje triade pa se 
bodo z avtobusi odpeljali na daljše pohode, v Bistriški Vintgar, na Donačko goro in Boč. 
 
OPOZORILA:  

- ustrezna obutev (planinski čevlji, močnejši opetnik, rebrasti podplat ...) in obleka (raje 
več tanjših oblačil kot eno debelejše), 

- nahrbtnik s primerno hrano (prigrizek) in pijačo (vodo) , 
- primerno obnašanje na pohodih, na cesti in v gozdu (pozdravljanje mimoidočih, 

pogovorna tišina, spoštovanje drugih ...), 
- zaščita proti klopom, morebitni inhalatorji in pohodniške palice. 

 
V kolikor ima učenec/ka večje zdravstvene težave in se ne bo mogel/a udeležiti ŠD, mora svojo 
odsotnost predhodno sporočiti razredniku. 
Redna kosila imajo samo učenci od 1. do 6. razreda (6. b po predhodnem naročilu na Sp. 
Polskavi) 
 
Ne pozabite! 
S svojim delovanjem, upoštevanjem vseh navodil, obnašanjem, zgledom in dobro voljo si 
naredimo ta dan v naravi kar se da lep in nasmejan! 
 
V PRIMERU DEŽJA BO POUK PO URNIKU.                           

Vodja dejavnosti: Metka Štebih 


