
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
OBVESTILO O DNEVU DEJAVNOSTI ZA ____8.abcV in 9.abV___ (razred, oddelek) _______MŠ 

in POŠ Vače____(MŠ ali POŠ) 
 

Vrsta dejavnosti:  

      ☐   KD                     ☒   ŠD                    ☐   ND                    ☐   TD                           ☐  E 

Naslov: 
Igrišče na Zgornjem Logu 

Datum: 
13. 6. 2022 

Trajanje: 
8.00 do 12.20 

Predvideni stroški:  
1 eur na učenca 

Kratka vsebina: 
 
Vsi učenci pridejo v šolo kot običajno, ob 8.00, potem pa se peš, v spremstvu učiteljev 
odpravijo na Zg. Log. Učenci, ki so doma na Zg. Logu, lahko pridejo sami na igrišče Zg. Log 
ob 8.45, vendar morajo o tem prej obvestiti razrednike. Vsi učenci dobijo šolsko malico. 
 
Za učence POŠ Vače bo zbor ob 8.00 na Vačah in nato prevoz z avtobusom do Zg. Loga.  
 
Po končanem športnem dnevu se vsi učenci z učitelji spremljevalci peš vrnejo nazaj v šolo, 
predvidoma ob 12.20 uri. Učenci, ki imajo naročeno kosilo, gredo normalno na kosilo. 
 
Športni dan bomo pričeli s preverjanjem oblačenja, nato bodo sledile športne igre, 
nadaljevali bomo z zabavnimi igrami, na koncu bo še zaprisega.  
 
Učenci 8. razredov naj na športni dan pridejo oblečeni v športna oblačila in obutev, za 
preoblačenje v oblačila predpisana s strani 9. razredov bo namenjen čas na Zg. Logu.  
 
Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev. 
Čečkanje učencev s flomastri na športnem dnevu ni dovoljeno! 
Ob povratku morajo imeti učenci na sebi suha in čista oblačila ter obutev! 

 
Vsako nespoštovanje, neupoštevanje navodil  vodje in učiteljev spremljevalcev bo 
kaznovano s klicem staršev in predčasnim odhodom iz športnega dne! 

Obvezne potrebščine: 
 

• športna obutev in športna oblačila. 

• brisača, krema za sončenje, mazilo proti klopom 

• dodatna tekočina (v športnem parku NI pitne vode) 

• suha oblačila za preobleči, še posebej tudi obutev (cela oprema) 

• podloga za sedenje (lahko ležalka za na plažo) 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

  

Živim zdravo, zato jem hrano pravo! 
»Z namenom zmanjšanja vnosa sladkorja v telo, naj otroci v šolo ne prinašajo 

sladkih živil in pijač«! 
 
 

 
 
 
Litija, 9. 6. 2022        Koordinator dejavnosti:  

Tjaša Končina 
 


