ŠPORTNI DAN NA DALJAVO
(pohod, kolesarjenje)
9. RAZRED
PETEK, 22. 5. 2020
Spoštovani učenci in učenke,
v petek, 22. 5. 2020 smo za vas pripravili 4. športni dan (2. na daljavo), izbirate pa
lahko med pohodništvom ali kolesarjenjem. Izberite dejavnosti, ki vam je ljubša
oz. imate zanjo na razpolago ustrezno opremo. Ne pozabite na varnost (čelada,
izpravno kolo, ustrezna obutev…) in primerna oblačila, hidracijo ter malico iz
nahrbtnika.
Medvode z okolico ponujajo zanimiv nabor lahkih pohodov: Smledniški grad,
Šmarna gora, Sv. Jakob, Hom, Osolnik, Tošč…poiščite lokacijo všečno vam. Prav
tako imate na voljo številne kolesarske možnosti po manj prometnih asfaltiranih in
makadamskih cestah. Najbolj zagnani pa lahko opravite kak zanimiv gorskokolesarski vzpon npr. Topol, Golo brdo, Toško čelo…
http://www.gremonapot.si/kolesarstvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=61
http://www.gremonapot.si/kolesarstvo/podrobnosti-trase.aspx?routeID=63

Pomembno je, da imate tako kolesarsko kot pohodniško traso dobro načrtovano.
Pomagate si lahko z raznimi aplikacijami. Pohodniki si izlet popestrite s števcem
korakov, kolesarji pa s števci prevoženih kilometrov (morebiti celo višinskih
metrov, povprečne hitrosti itd.).

Športni izziv vašega in našega športnega dneva je zbrati čim več korakov,
kilometrov, višincev in opcijsko kalorij. 
V ta namen v mail: darja.zaplotnik@gust.arnes.si zapišite število opravljenih
korakov, kilometrov, višincev…vsak športni premik šteje!    Priložite vašo
fotografijo s pohodniškega vrha ali kolesarskega odseka, lahko pa tudi ovekovečite
kak zanimiv detajl v naravi, panoramo, športni portret... V kolikor imate možnost
naredite foto-kolaž (to možnost ponuja skoraj vsak pametni telefon), izdelajte
traso, narišite pot…možnosti je veliko.

Športni dan opravite med petkom, 22. 5. 2020 in nedeljo, 24. 5. 2020, po lastni
izbiri. Ker je ŠD obvezen del dni dejavnosti bomo vašo prisotnost zabeležili v
šolski dnevnik. Dokaz prisotnosti je vaš mail opremljen z zgornjimi navodili in
poslan vodji športnega dneva do nedelje, 24. 5. 2020 do 22.00.
Statistiko in analizo športnega dneva bomo opravili na prvi šolski uri Športa, ko se
vrnete v šolo.

Vodja športnega dneva: Darja Zaplotnik, prof.

