Dragi učenci, spoštovani starši,

KAKO IN KAJ?
OŠ JURIJA VEGE

vabimo vas, da z nami preživite športni dan z
naslovom

RAZGIBAJMO SE!
v soboto, 1. 10. 2016, s pričetkom ob 8.20 s
kratkim kulturnim programom.

Kot

ste

bili

obveščeni

že

na

uvodnem

roditeljskem sestanku, bomo 1. oktobra 2016

(matična šola, POŠ Vrhpolje in vrtec)

in
UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

izvedli skupni športni dan v Moravčah.
Zbirali se bomo od 8.10 do 8.20 na šolskem

VAS VABITA,

dvorišču pred matično šolo v Moravčah pred

da se nam pridružite

vhodom v spodnji vrtec. Sledil bo kulturni

na športni prireditvi

program, nato pa se bomo skupaj razgibali
GOSTJA

TANJA ŽAKELJ
slovenska gorska kolesarka
šola za starše
PREDAVANJE
dr. Samo RUGELJ
DELAJ, TECI, ŽIVI
ob 11. uri
IN ŠE …

(ustrezno izpolnite prijavnico).
Poskrbljeno bo za šolsko malico (otroci dobijo
bon

pri

razredniku),

medtem

ko

RAZGIBAJMO SE!

kosila,

popoldanske malice in podaljšanega bivanja ta
dan ne bomo zagotavljali.
Po dvanajsti uri lahko učenec v spremstvu
staršev odide domov (svoj odhod sporočite
razredniku).

Predstavila se bodo društva, ki bodo pripravila
zanimive dejavnosti.

Zelo bomo veseli, če boste kakšen evro
prispevali za šolski sklad in na koncu prijetno
utrujeni poklepetali ob topli malici (zato kakšen
evro v žepu ne bo odveč).

SOBOTA, 1. oktober 2016

PRIJAVNICA

POHOD

KOLESARJENJE

1. LISJAKOVA POT
(1. b, c, 2. c, 3. a, b, c, d)
šola – Hribce – Lisjak – Selo – šola

Za učence od 1. do 5. razreda obvezno v
spremstvu staršev, ki poskrbijo za svojega
otroka.

2. RUDARJEVA POT (1. a, 2. b)

1. DRUŽINSKA KOLESARSKA POT

šola – Hribce – Rudnik – Tuš – šola

šola – Hribce – Češnjice – šola

3. MOHORJEVA POT (4. a, b)

2. RAVNINSKA KOLESARSKA POT

šola – Soteska – Sv. Mohor – Griče – Podstran –
skozi gozd – šola

šola – Zalog – Peče – Spodnja Dobrava – šola

PRIJAVNICO otrok vrne razredniku do torka,
27. 9. 2016.

4. TABORNIŠKA POT (4. c in 5. c)

Moj otrok ____________________________,

šola – Zalog – Straža – Selce – po kolovozu –
Serjuče – šola

šola – Podstran – Prikrnica – okoli Gradiškega
jezera – Preserje – Imenje – Dole – šola

za starše otrok od 1. do 4. razreda

Spoštovani starši!
Vaši otroci se bodo udeležili pohoda in pot, na
katero se bodo podali, je že določena. Ker pa je
ta dan na voljo še nekaj zanimivih poti in prog
(POHOD, TEK in KOLESARJENJE) in se boste
mogoče odločili za kakšno drugačno možnost, vas
zaradi lažje organizacije dneva naprošamo, da
izpolnite spodnji del prijavnice.

se bo udeležil/a

3. GRADIŠKA KOLESARSKA POT

4. JAVORŠKA KOLESARSKA POT

1.

pohoda z razredom brez spremstva staršev.

1. KOLOVOZNA PROGA

šola – Zalog – ob Drtijščici – Cesta na Grmače
– gozdna cesta na Zg. Javoršico – Vovk –
Vrhpolje – Tuštanj – Hribce – šola

2.

pohoda z razredom v spremstvu staršev.

3.

V spremstvu staršev se bo udeležil/a

šola – Soteska – po kolovozu do Podstrani –
skozi gozdiček po travniku – šola

POMEMBNO!
Obvezna uporaba ČELADE!

TEK

____________________________________
(Na črto zapišite ime poti ali proge, ki jo boste izbrali!)

Učenci od 5. do 9. razreda bodo svojo odločitev
posredovali razrednikom do 27. 9. 2016.

2. EKOLOŠKA PROGA
šola – Zalog – ob Drtijščici – mimo čistilne
naprave – Soteska – po pločniku – šola

START:
- pohodne poti na ploščadi pred šolo ob 9. 15
- kolesarske poti pod lipami ob 9. 05
- tekaške poti na igrišču za šolo ob 9. 20

