
 

 

 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN 

11. in 12. 5. 2021 

 

 

Z veseljem vam sporočamo, da bomo imeli športni dan »v živo.« Pomerili se bomo v štirih 

atletskih disciplinah: teku na 60 m, teku na 600 m, skoku v višino in suvanju krogle.  

Za športne dejavnosti je potrebna športna oprema, prepričani pa smo, da to že veste. 

Ne glede na to, kakšna je vaša telesna pripravljenost, želimo, da se »okužite« s športnim 

duhom in se potrudite po svojih najboljših močeh. Rezultata obeh tekov štejeta za ŠVK.  

Športni dan je obvezen za vse dijake. Tisti, ki so oproščeni športnih aktivnosti, naj se 

zberejo petnajst minut pred določeno uro na stadionu in se javijo pri profesorici Čopi. 

Dijaki, ki na navedeni dan nimajo športnega dneva, imajo pouk po urniku. 

Zbrali se bomo ob določeni uri na stadionu Poljane pri tribuni; tam se morajo dijaki javiti pri  

svojem spremljevalcu. Poglejte si, kateri učitelji so vaši spremljevalci. 

Šolska kuhinja bo oba dneva delala normalno, torej lahko jeste pred športnim dnevom ali po 

njem. 

 



 

 

 

 

 

V torek, 11. 5., bo potekal športni dan za naslednje razrede: 

 

- ob 8.00: 

            1. aMT, 1. bMT, 1. bGO, 2. dF, 3. aMT, 3. cF, 3. dF; 

- ob 11.00: 

1. aF, 1. bF, 2. aMOUP, 2. bGO, 3. bGO, 3. bMT, 3. aF, 3. bF. 

Posebnosti: 

Tretji letniki programa FRIZER imajo pred športnim dnevom oziroma po njem prakso.  

Razredi 1. aF, 1. bF, 2. bGO in 3. bGO pišejo pred športnim dnevom test. 

 

V sredo, 12. 5., bo potekal športni dan za naslednje razrede: 

 

- ob 8.00: 

1. aMOUP, 2. aF, 4. aMT, 4. bMT, 4. aMOUP, 4. bGO; 

- ob 11.00: 

1. cF, 1. dF, 2. bF, 2. cF, 2. aMT, 2. bMT, 3. aMOUP. 

Posebnosti: 

Dijaki 1. cF, 1. dF, 2. bMT in 3. aMOU pišejo pred ŠD test v šoli. 

 

Želimo vam lep, sončen športni dan, na katerem se bomo družili ter preizkušali svoje 

zmogljivosti in potenciale. Naj vas vodi staro olimpijsko geslo: Važno je sodelovati, ne 

zmagati! 

 

Maribor, 3. 5. 2021 

 

Aktiv profesorjev ŠVZ                                                            Ravnateljica: Nadja J. Popović 


