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5. ŠPORTNI DAN   

 

s sloganom »Bodi aktiven, bodi zdrav« v sodelovanju s športnimi društvi Branik Maribor 

četrtek, dne 23. 6. 2022 
  

V četrtek , dne 23. 6. 2022, bomo izvedli  zadnji športni dan v letošnjem šolskem letu.   

  

Slogan tokratnega športnega dne »bodi aktiven, bodi zdrav« bomo udejanjili z vsebinsko 

bogatim športnim programom, s katerim bomo učencem približali gibalno dejavnost ob pomoči 

športnih društev Branik Maribor. 

Gibalne dejavnosti programa športnega dne bodo organizirane na način, da bodo učenci spoznali 

vsebine iz rokometa (RK Branik) , balinarske dejavnosti (Balinarski klub Ljudski vrt), svoje 

sposobnosti preizkusili v poligonu atletske šole Štajerska, v osnovah juda (Judo klub Broker 

Maribor) in se pomerili v badmintonu (Badminton klub Branik). 

 

Malico od 4. do 8. razreda prevzamete pred glavnim vhodom šole. 

PRIHOD V ŠOLO IN IZVEDBA AKTIVNOSTI PO ODDELKIH  

  

ODDELEK  ČAS   

PRIHODA  

TRAJANJAE AKTIVNOSTI  ČAS KOSILA  

4.A  8:20 8:30-10:00  Športne igre (Mestni park) 

 

10:15-11.45 Rokomet (V telovadnica.) 

12:00 

4.B  8:20 8:30- 10:00 Rokomet  (V telovadnica)  

10:15-12:00  Športne igre ( Mestni park) 

12:00 

5.A  8:20  9:00 – 10:30 Balinanje 

10:45 -12:00  (atletska šola Štajerska- Mestni park, zelenica pri 

Rožnem griču) 

 V primeru dežja atletska šola Štajerska v mali    telovadnici. 

12:10 

5.B  8:20  8:30 – 10:15  Športne igre (Mestni park) 

10:30- 12:00 Balinanje  (v primeru dežja rokomet v V telovadnici) 

       12:10 

6.A  8:20  9:00 – 10:15 atletska šola Štajerska (Mestni park, zelenica Rožni  

                     grič 

 V primeru dežja atletska šola Štajerska v mali telovadnici 

10:15 – 12:15 Športne igre (Mestni park) 

12:30 

7.A  8:20  8:30-9:30 Judo (dvorana za borilne športe V tribuna) 

9:45-  12.15 Športne igre (urbana igrišča Ljudski vrt) 

12:15 

7.B  8:20  8:30 – 9:30   Športne igre (urbana igrišča Ljudski vrt) 

9:45 –10:45 Judo (dvorana za borilne športe V tribuna) 

 

12:15 
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SPREMSTVO PO ODDELKIH : objavljen v zbornici. 

  

Varnostni načrt dejavnosti je skupen, torej za vse oddelke.  

  

 

Ker je uspešnost izvedbe športnega dne odvisna od vseh sodelujočih, se vljudno prosi za 

sledeče:  

 z učenci se udeležite vseh načrtovanih postaj;  

 na postajah posamezne gibalne naloge poskusite biti točni;  

 spremljajte učence na posamezni postaji in poskrbite za red, da bodo lahko strokovni delavci 

čim bolje izpeljali načrtovano aktivnost;  

 v primeru, da niste prepričani, kje natančno stoji kakšna gibalna postaja ali kako se pride do 

nje, vprašajte učiteljico športa tekom jutrišnjega dne. 

 

UČENCI: 

Ker se bližamo koncu pouka, si učitelji želimo, da bo zadnji športni dan prijeten, poln druženja s 

svojimi sošolci, za igre z žogo. Naj vas spremlja dobra volja, predvsem pa ne pozabite, na športno 

opremo, vodo, pokrivala za glavo, za rekvizite za igro, ki jih lahko prinesete od doma. Predvsem pa 

poskrbite za svojo varnost in varnost drugih, tako, da dosledno upoštevate navodila spremljevalcev.  

Obilo prijetnih trenutkov  v družbi svojih sošolcev in vaših učiteljev vam želi 

 

Učiteljica športa: 

                                                                                                                        Tea Mitrović 

  
 

8.A  8:20  8:30- 10:15  Športne igre  (urbana igrišča ljudski vrt ) 

10:30 – 12:00  Badminton  (pod V tribuno »mala luknja« ) 

12:40 

8.B  8:20 8:45- 10:30 Badminton (pod V tribuno »mala luknja«) 

10:45 – 12.30 Športne igre (urbana igrišča Ljudski vrt)   

12:40 

 


