
 

Športni dan: Igre z žogo 

Sreda, 17. 4. 2019 

 

Učenci 6. razreda boste imeli:  

 športni dan »Igre z žogo« 

 dekleta na igrišču pri gasilskem domu v Beričevem  od 7.30 do 12.30 ure,  

fantje nogomet na igrišču v Dolskem od 7.30 do 12.45 ure. 

 

Sodnika: Andrej Ivanovič – nogomet, 

                Veronika Koščak – med dvema ognjema. 

Spremljevalci -  fantje: Ivanovič, Bat, Peklaj Zibelnik 

Spremljevalci – dekleta: Koščak, Malavašič 

 

Igralni čas in pravila:  

Nogomet: 2 x 20 minut, razred proti razredu z dvema ekipama, število igralcev se priredi 
številu igralcev najmanjšega razreda v medsebojnem igranju, v primeru neodločenega 
rezultata se izvajajo sedemmetrovke. V vmesnem času igrajo badminton in "pepčka". 
 
Med dvema ognjema: Igra se na čas 30 minut, razred proti razredu. Igra se 2 x. V vmesnem 
času dekleta igrajo badminton, skačejo gumitwist. 
 

Za vse igre so potrebna športna oblačila in obutev ter rezervna majica v nahrbtniku. 

 

Učenci, ki se vozite z avtobusom ali kombijem pridete v šolo s prvo vožnjo šolskega avtobusa. 

Zberete se pred telovadnico. 

 Fantje odidete peš do igrišča v Dolskem, dekleta do igrišča pri gasilskem domu v Beričevem. 

 Reditelji v jedilnici prevzamejo malico ločeno  za fante in dekleta. 

 

Fantje greste domov  z avtobusom po končanem športnem dnevu, razen domačinov iz 

Dolskega.  

Dekleta greste nazaj v šolo peš. 

Kosilo bo. 

 

V primeru slabega vremena bo pouk po običajnem urniku.  

 

To obvestilo je na oglasni deski poleg urnikov. 

 

Obveščeni: 

 

6. a __________________       6. b _____________________    6.c ______________________          

 

 

 

 



 

Športni dan: Igre z žogo 

Sreda, 17. 4. 2019 

 

Učenci 7. razreda boste:  

 igrali nogomet – fantje,  

 igrali košarko – dekleta, 

 reditelji prevzeli malico in jo razdelili sošolcem, 

 ob 8.20 uri odšli peš na Korant,  

 ob 13.20 prišli v šolo s Koranta. 

 

 

Igralni čas in pravila:  

 

Košarka: 2 x 30 polnih minut, razred proti razredu, prirejena pravila za šolsko košarko, vsak 

razred pripravi dve petčlanski ekipi kateri igrata vsak en polčas, možne in zaželjene so 

menjave igralk med igro z igralkami, ki niso uvrščene v nobeno peterico, vsaka ekipa je 

dolžna pred igro predložiti seznam igralk.   

     

Nogomet: 2 x 30 minut, razred proti razredu, število igralcev se priredi številu igralcev 

najmanjšega razreda v medsebojnem igranju, v primeru neodločenega rezultata se izvajajo 

enajstmetrovke, nogometni copati-kopački niso dovoljeni. 

 

Za vse igre so potrebna športna oblačila in obutev ter rezervna majica v nahrbtniku. 

 

Sodnika: Danijel Lisec – košarka. 

                Aleš Lebar – nogomet. 

 

Spremljevalci: Lebar, Lisec, Majdič, Cvelbar, Tomašič, Markovič 

 

Učenci vozači  pridete v šolo z drugo vožnjo šolskega avtobusa. Zbor je pred telovadnico. 

Domov greste z avtobusom ob 13.40 v smeri Senožeti in ob 14.15 uri v smeri Brinja. 

 

Kosilo bo. 

 

V primeru slabega vremena bo pouk po običajnem urniku .  

 

To obvestilo je na oglasni deski poleg urnikov. 

 

Obveščeni: 

 

7. a __________________       7. b _____________________       7. c ____________________   

 

 

 



 

 

Športni dan: Igre z žogo 

Sreda, 17. 4. 2019 

 

Učenci 8. razreda boste imeli:  

 športni dan »Igre z žogo«  od 8.20 do 13.20 ure. 

 

Učenci 8. razreda boste:  

 prevzeli malico (reditelji) in jo razdelili sošolcem, 

 ob 8.20 uri odšli peš na Korant, kjer boste dekleta igrala odbojko na mivki, 

 ob 8.20 uri odšli peš  k "Reaktorju" v Brinje, kjer boste fantje igrali nogomet, 

 ob 9.20 uri pričeli s tekmovanji in ob 12.30 uri končali , 

 ob 12.35 uri odšli peš nazaj k šoli (fantje nazaj – delni prevoz), 

 ob 13.40 uri odšli domov. 

 

 

Igralni čas in pravila:  

Nogomet: 2x 30 minut, razred proti razredu, število igralcev se priredi številu igralcev 

najmanjšega razreda. Igra se na velikem nogometnem igrišču. 

 

Odbojka: Igra se na čas, 2 x 30 minut, razred proti razredu. Vsak set (polčas) igra druga ekipa 

deklet ki šteje šest igralk. Igra se na mivki. 

 

Za vse igre so potrebna športna oblačila in obutev ter rezervna majica v nahrbtniku. 

 

Sodnika: Tit Zupan – nogomet, 

                Mina Marinčič – odbojka. 

Spremljevalci – fantje: Tit Zupan, Števančec, Žerovnik 

Spremljevalci – dekleta: Marinčič, Marter, Žibert 

 

Učenci vozači pridete v šolo z drugo vožnjo šolskega avtobusa, domov greste ob 13.40 uri v 

smeri Senožeti in ob 14.15 v smeri Brinja. Zbor je pred telovadnico. 

 

Kosilo bo. 

 

V primeru slabega vremena bo pouk po običajnem  urniku.  

  

To obvestilo je na oglasni deski poleg urnikov. 

 

 

 

Obveščeni: 

 

8. a __________________       8. b _____________________         8.c____________________ 



 

 

Športni dan: Igre z žogo 

Sreda, 17. 4. 2019 

 

 

Učenci 9. razreda boste:  

 ob 7.30 uri pričeli s tekmovanji na igriščih  ob šoli, s košarko  in nogometom fantje, 

 z odbojko in atletskim trobojem dekleta,  

 ob 10.00 uri imeli malico, 

 ob 12.20 uri zaključili s tekmovanji, 

 ob 12.50 uri odšli domov. 

 

 

Igralni čas in pravila:  

Košarka: Vsak razred pripravi dve petčlanski ekipi, ki hkrati igrata na dveh igriščih. 

Zamenjave s preostalimi igralci so možne in zaželjene. Igra se 2 x 15 polnih minut na 

asfaltnem igrišču. 

Nogomet: Igra se 2 x 15 minut, razred proti razredu z dvema ekipama, ki igrata hkrati na 

dveh igriščih, število igralcev se priredi številu igralcev najmanjšega razreda v medsebojnem 

igranju, v primeru neodločenega rezultata se izvajajo sedemmetrovke.  

Odbojka:  Vsak set igra druga ekipa deklet ki šteje  do šest igralk. Igra se na čas. 

Atletski troboj: Tek na 60m, skok v daljino in suvanje krogle. 

 

Za vse igre so zahteva športna oblačila in obutev. 

 

Sodniki: Nataša Lovše Pepelnak s pomočjo spremljevalk, 

               Robert Slabanja.  

Spremljevalci: Vrhovec, Slabanja, Valenčak, Vintar, Gajšek, Zabret, Pepelnak 

 

 

Učenci vozači pridete v šolo s prvo vožnjo šolskega avtobusa, domov greste s šolskim 

avtobusom ob 12.50 v smeri Senožeti in ob 13.25 v smeri Brinja. Zbor je v garderobi. 

 

Kosilo bo. 

 

V primeru slabega vremena bo pouk po običajnem urniku.  

 

To obvestilo je na oglasni deski poleg urnikov. 

 

 

 

Obveščeni: 

 

9. a __________________       9. b _____________________    9. c____________________   


