Dragi učenci in spoštovani starši
Čas gre kar hitro naprej, zato si tudi učitelji športa želimo vaših povratnih informacij o
opravljenem vašem delu na področju športa.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije na dve zastavljeni vprašanji.


Ali si zadovoljen z objavljenimi športnimi vsebinami na šolski spletni strani?

Možni odgovori: da, zelo sem zadovoljen, srednje zadovoljen in nisem zadovoljen.


Koliko časa na dan si se ukvarjali s športom?

Prosimo te, da odgovora posreduješ športnemu pedagogu, ki te poučuje šport najkasneje do
17. 4. 2020.
Za tvoje sodelovanje se zahvaljujemo. Vse učence pozdravljamo v upanju, da se kmalu
vidimo.

Učiteljici ga. Blanki Nikolič se javite v programu Lo Polis ali na
blanka.nikolic@guest.arnes.si. (6. a, 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 9. a, 9. b, 9. c, IP: odbojka, ŠZZ1).
Učitelju g. Andreju Lapuhu se javite na andrej.lapuh1@guest.arnes.si (6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 7.
c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b).
Učitelju g. Andreju Sosiču se javite na andrejsosic@yahoo.com (6. c, IP: nogomet, NIP: Š5,
Š6).
Učitelju g. Mihi Juvanu se javite na mjuvan@yahoo.com
Učiteljici ga. Alenki Zupančič Strnad se javite na alenka.zupancic2@guest.arnes.si ali na
sport.os-rihardajakopica@guest.arnes.si (4. a, 5. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. c-učenci, IP:
ŠZZ2, ŠSP1, ŠSP2).

Za smernice v 5 tednu dela na daljavo od 14. 4. do 17. 4. 2020
-

-

Ples fox-trot za učence 8. in 9. raz.
Športnih 5 x 5
Mizni med dvema ognjema
Gimnastične prvine za učence od 5. do 9. raz.
Olimpijski kviz 2 za učence od 6. do 9. raz. v povezavi s slovenščino.
Dokumentarni film o Petri Majdič za 9. raz. v povezavi z angleščino.
Učencem od 7. do 8. razred priporočamo samo ogled dokumentarnega filma o
smučarski tekačici Petri Majdič. Greš v Google- odtipkaš naslov:
The most Incredible Determination in the Olympics Against All Odds
Lahko pa tudi na: https://youtube.com/watch?v=DFInpfcb8b0
Tedenski izziv: Hitrost reakcije
Kviz: Telesna pripravljenost in atletika
Film: Ninin gimnastični trening
Film: Lili in atletska ABC
Križanka: šport – športniki
Športni krog
Filmčki učencev, slike, plakati učencev

-

Lov na zaklad
Igralnica v gozdu

Aktiv športa
9. 4. 2020

