
 
145 – OSNOVNA ŠOLA A PLIBERŠKA MARIBOR    

  

17. 5. 2019 

Spoštovani zakoniti zastopniki naših učencev! 

V  s o b o t o ,  2 5 .  m a j a  2 0 1 9 ,  b o  o r g a n i z i r a n  š p o r t n i  d a n ,   

1 3 .  p o h o d   h o d i .  

Na športni dan ste vabljeni tudi Vi, spoštovani starši in skrbniki. Športni dan je bil organiziran v takšni obliki na 

željo staršev. Starši so en dan v letu želeli sodelovati s šolo na način, da pomagajo pri nadzoru učencev v tistem 

trenutku, ko učenci izberejo različne dejavnosti, torej po prevzemu otrok. V nasprotnem primeru športni dan ne 

more biti organiziran v taki obliki. Starši in učitelji bomo skrbno sledili navodilom moderatorjev, navodilom na 

tem obvestilu ter skupnim ciljem. Tako bomo poskrbeli, da bo dan potekal varno za vse udeležence. Na cilju bo 

za vse pripravljena topla malica. Za učence bomo ponudili različne dejavnosti: poslikavo obraza, 

lokostrelstvo, s svojimi veščinami se bodo predstavili gasilci in glasbeni gostje ... Na Trikotni jasi bomo tudi 

letos  ponudili naše majice in tako zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad.  

Učenci naj imajo oblečene Ludvikove majice.  

Pohod bo potekal ločeno, za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje posebej. Obujte in oblecite se športno in 

vremenu primerno. Priporočamo, da se zaščitite proti klopom in pikom insektov. 

 

 

 
 

 PROSIMO, OBRNITE LIST  

 

 

 

 ---- Prosimo, odrežite. ---- 
 

 

Učenec naj do ponedeljka, 20. maja 2019, odda izpolnjeno obvestilo razredniku.  

OBVESTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA UČENCA ŠOLI 

o udeležbi na športnem dnevu, 25. 5. 2019 

Učenka/učenec  oddelek:  
 IME IN PRIIMEK UČENCA  RAZRED IN ODDELEK 
 

Pohoda/športnega dne se bo udeležilo  odraslih članov naše družine. 
 VPIŠITE ŠTEVILO  

Na športnem dnevu se nam starši/skrbniki pridružijo na Trikotni jasi in prevzamejo otroka/ke od 10.30 dalje. 

 

ČE SE ZAKONITI ZASTOPNIKI NE BOSTE UDELEŽILI SREČANJA NA TRIKOTNI JASI, PROSIMO, 

VPIŠITE NASLEDNJE PODATKE. 
 

Ker se  zakoniti zastopniki ne bomo udeležili srečanja na Trikotni jasi, želim, da se športni dan mojemu otroku 

konča (prosimo, označite svojo odločitev):  

a) na spodnji postaji Vzpenjače (avtobusna postaja), od koder bo šel sam domov 

b) na igrišču naše šole, od koder bo šel sam domov 

c) otroka bo na Trikotni jasi prevzel  ______________________________________ 
                                                           (Vpišite ime in priimek odrasle osebe, ki bo prevzela otroka.) 

 

Za učence 1. razreda velja enak red kot ob prihodu v šolo in odhodu iz nje (spremstvo).  
 

                           Ime in priimek zakonitega zastopnika: ___________________________________ 

                                                Podpis zakonitega zastopnika:_________________________________ 

Maribor, ___________________ 

  

 

 



 

 

Vsem sponzorjem in donatorjem se iskreno zahvaljujemo za zbrane prispevke, za katere se še naprej 

priporočamo, saj brez Vaše pomoči športnega dne ne bi mogli organizirati, kot si želimo. 

Prosimo, spremljajte obvestila na spletni strani šole. 

                                             

Vabljeni.  

                                                                                          Ravnateljica: 

 

                                                                                                                             Lidija Todorović 

 

PROGRAM ZA UČENCE 

1., 2. in 3. razred 4., 5. in 6. razred 7., 8. in 9. razred 

VODJA: Janja Karanovič VODJA: Urška Kosi VODJA: Milan Soršak 

 zbor ob 8.15 pod Vzpenjačo  

(zimski otroški poligon) 

 8.30 pohod po cesti  

 po prihodu na Trikotno jaso bo 

malica  

 od 10.30 dalje prevzem otrok in 

druženje 

 zbor ob 8.00 na šolskem igrišču 

 8.15 pohod po delu Šumljakove 

poti, od naselja Habakuk po cesti  

 po prihodu na Trikotno jaso bo 

malica  

 od 10.30 dalje prevzem otrok in 

druženje 

 zbor ob 8.00 na šolskem igrišču 

 8.10 pohod po Šumljakovi do 

vzhodnih vrat na Pošteli, po izohipsi  

 po prihodu na Trikotno jaso bo 

malica  

 od 10.30 dalje prevzem otrok in 

druženje 

Ob 12.00 zbor za povratek in odhod proti spodnji postaji Vzpenjače ali do šole. 
V primeru slabega vremena bo športni dan - pohod Ludvik hodi, v soboto, 1. 6. 2019.   

ODGOVORNOST  

 Vsi udeleženci pohoda upoštevamo Pravila šolskega reda.  

 Zaradi varnosti, Vas vljudno prosimo, da ta dan  kužke pustite doma. 

 Otroke redno opozarjamo na pazljivost pri gibanju zaradi kolesarskih poti.  

 Vodo prinesete s seboj, za nekaj dodatnih plastenk pa bo poskrbljeno. 

 Skrbimo za čisto okolje in urejenost okolice. Naše okolje moramo varovati. 

 Ob prevzemu otroka obvezno  javimo učitelju, da smo ga prevzeli. 

 Za otroka smo odgovorni od prevzema in ves čas našega druženja.  

 Upoštevajmo navodila moderatorjev in učiteljev.  

 Če potrebujemo pomoč, se obrnemo na spremljajoče učitelje. 


