
NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN V TOREK, 30. 1. 2018 
 

DRSANJE - TOREK, 30. 1. 2018  
 
Učenci pridejo v šolo ob 8.20 uri.  Odhod avtobusa je ob 9.15 uri.  Avtobus 
odpelje učence do ledne dvorane Maribor.  
Učenci drsajo predvidoma od 10.00 do 11.30 ure. Po končanem drsanju sledi 
odhod proti šoli okrog 12.00 ure. V šolo se učenci vrnejo okrog 12.30 ure.  
Učenci, ki imajo kosilo, gredo ob 12.30 uri na kosilo, ostali učenci čakajo na 
avtobus, v varstvu vozačev oz. odidejo takoj po kočani dejavnosti domov. 
Malico imajo učenci v šoli pred odhodom na drsanje. 
 
Cena karte za drsanje je 2 EUR, cena izposoje drsalk tudi 2 EUR, strošek 
avtobusnega prevoza bo znan naknadno. Stroški prevoza, karte in izposoje 
drsalk bodo pripisani na položnico. 
 
 

PLAVANJE – TOREK, 30. 1. 2018  
 
Učenci pridejo v šolo najkasneje do 8.00 ure. Odhod avtobusa je ob 8.20 uri 
izpred šole v Ruše. 
Naši učenci imajo del bazena rezerviranega od 9.00 –11.45 ure. Okrog 12.00 
ure je odhod avtobusa iz Ruš, tako da se učenci vrnejo v šolo nekje ob 12.30 uri. 
Učenci, ki imajo kosilo gredo ob 12.30 uri na kosilo, ostali učenci čakajo na 
avtobus, v varstvu vozačev oz. odidejo takoj po kočani dejavnosti domov. 
Malico imajo učenci v šoli pred odhodom na plavanje. 
 
Cena karte za plavanje je 3 EUR, strošek avtobusnega prevoza bo znan 
naknadno. Stroški prevoza in karte za kopališče bodo pripisani na položnico. 
 

 
SMUČANJE – TOREK, 30. 1. 2018 

 
Učenci pridejo v šolo do 7.30 ure in ob 7.40 uri gredo na malico z učitelji 
spremljevalci. Ob 8.00 uri se pod vodstvom spremljevalcev odpravijo na 
avtobus ter v prtljažnik po navodilih šoferja zložijo smučarsko opremo. 
Po prihodu na Areh razdelimo karte in se razdelimo v skupine. Učenci, ki bodo 
imeli podpisana soglasja staršev, bodo lahko smučali v spremstvu staršev ali 
samostojno tudi po končanem športnem dnevu. Naloga staršev teh učencev je, 
da do 8.00 ure zjutraj odpovejo kosilo za tisto dan. 



Učenci smučajo nekje do 12.45 ure, odhod v Fram je najkasneje ob 13.00 ure. V 
Fram prispemo okrog 13.30 – 13.40 ure. Učenci, ki imajo kosilo gredo ob 13.40 
uri na kosilo, ostali učenci čakajo na avtobus, v varstvu vozačev oz. odidejo 
takoj po kočani dejavnosti domov. 
 
Cena smučarske karte je 11,0 EUR, stroški avtobusnega prevoza bodo znani 
naknadno. Stroški smučarske karte in prevoza bodo pripisani na položnico. 
Učenci naj imajo s seboj nekaj denarja čaj in kakšno čokolado za energijo (npr. 
frutabela). 
OBVEZNA JE BREZHIBNA SMUČARSKA OPREMA (pravilno nastavljene vezi in 
ustrezna višina smuči), PREDVSEM ZAVORE NA SMUČEH IN ČELADA.  
 
 
 

NAMIZNI TENIS IN BADMINTON – TOREK, 30. 1. 2018 
 
Učenci pridejo v šolo ob 8.20 uri. V šolski telovadnici so do 12.45 ure. Učenci, ki 
imajo kosilo, gredo ob 12.45 uri na kosilo, ostali učenci čakajo na avtobus v 
varstvu vozačev oz. odidejo takoj po kočani dejavnosti domov. 
Malico imajo učenci v šoli v času odmora za malico. 
 
V telovadnici je obvezna športna oprema. 
  
 
 

Veliko športnih užitkov želim vsem učencem in spremljevalcem. 
 
Polona Kregar, učiteljica športa 

 


