
ZIMSKI ŠPORTNI DAN                 četrtek, 26. 3. 2020 

 

Ker nas je danes zjutraj pričakala čudovita snežna idila, smo se odločili, da bomo jutri, v četrtek 

26. 3. 2020, izvedli športni dan, ki bo služil kot nadomestek športnega dne na Krvavcu, ki je 

odpadel zaradi neljubih razmer v zvezi s korona virusom. 

KAJ TO POMENI? 

To pomeni, da učenci jutri ne sledijo rednemu pouku, temveč uživajo v snežnih radostih. Se gibajo 

na snegu, svežem zraku, in poskušajo čim bolje izkoristiti (najbrž) edini sneg, ki ne bo trajal dolgo. 

KAJ LAHKO POČNEM? 

Počneš lahko karkoli želiš, le da si zunaj in se nadihaš svežega zraka, VENDAR POZOR, TO IZVAJAJ 

V OŽJEM DRUŽINSKEM KROGU, PRAVILA MORAMO UPOŠTEVATI VSI! 

Pripravili smo tudi nekaj idej, kako si popestriti ta dan, in sicer: 

 Kdo bo prvi – s sankami tekmujte po ravnini, določite start in cilj, eden naj sedi na sankah, 
drugi pa naj ga vleče; merite čas, če imate samo ene sanke, ali premalo oseb. Če ti je 
prelahko, vleci sani v hrib. 

 Kdo jih ulovi več - določite enega, ki bo moral v narobe obrnjeno kapo loviti kepe. Loviš 
jih lahko tudi v kakšno posodo. Manjša kot je, težje boš lovil. 

 Roparji in detektivi - določite detektiva in roparja (detektiv mora slediti stopinjam, ki jih 

je v snegu pustil ropar) 

 Zgradite iglu 

 Pihanje milnih mehurčkov - če jih imate, jih pihajte in se podite za njimi 

 Naredite sneženega moža - naredi kakšnega nenavadnega, npr. obrni ga na glavo, ali pa 

ga naredi tako, kot da se sonči nekje na plaži, bodi ustvarjalen) 

 Snežni pikado - na karton ali kaj drugega si nariši tarčo in tekmujte, kdo zadane več pik, z 

desetimi kepami 

 Ustvarite likovno umetnino na snegu - z naravnimi materiali, ki jih najdete zunaj (vejice, 

kamenčki, storži,…) lahko ustvarite neko sliko, ki jo potem zvrha poslikate) 

 Snežna fotografija - primite se za roke in se z iztegnjenimi rokami in nogami skupaj vrzite 

v mehek čist sneg, tako bo nastal družinski odtis v snegu. 

NALOGE PO ŠPORTNEM DNEVU 

V Wordu ali katerem drugem urejevalniku besedila zapiši, kaj si na športnem dnevu počel, seveda 

lahko in je zaželeno, da zraven prilepiš tudi sliko. Dokument nato pošlji svojemu razredniku, na 

način kot ste dogovorjeni. 

Lepo vas pozdravljamo, kolektiv OŠ Stari trg ob Kolpi   Zdravje naj velja  


