Planinski krožek OŠ Antona Aškerca
PD - Mladinski odsek
Rimske Toplice

PLANINSKI KROŽEK - VABILO
Dragi mladi planinec, planinka,
Vabim te, da se pridružiš planinskemu krožku, kjer se bomo seznanjali z osnovami planinstva in
hodili na izlete.
Planinski krožek je organiziran za učence od 1. do 9. razreda. Krožek bo potekal v obliki pohodov, ki
jih bomo izvajali ob sobotah. V tem šolskem letu jih bo 6. Nadaljujemo pohode po Zasavski planinski
poti. O pohodih, ki jih organiziramo v sodelovanju s Planinskim društvom Rimske Toplice, bodo
učenci obveščeni preko vabil, ki bodo staršem poslana preko elektronske pošte. Učenci 1. razreda
se bodo izletov udeležili v spremstvu staršev. Otroci, ki bodo obiskovali planinski krožek, bodo z
letom 2020 postali člani PD Rimske Toplice in bodo poravnali članarino za tekoče leto. Vsak član
krožka bo prejel dnevnik mladega planinca. tV šoler dnevnik zasavske planinske poti.
Načrt pohodov v šolskem letu 2019/20:
predviden termin

cilj pohoda

NMV

oktober 2019
november 2019
april 2020
marec 2020
maj 2020
junij 2020

Lisca - Lovrenc
Veliko Kozje
Šmohor
Zasavska gora
Čemšeniška planina
Pohod po Aškerčevi poti

947 - 813
986
783
849
1206

CILJI PLANINSKEGA KROŽKA:
·
·
·
·
·

Učenci se navajajo na strpno in prijateljsko vedenje v skupini.
Učenci izboljšajo svoje psihofizične sposobnosti, kondicijo, zdrav način življenja, pripadnost in
povezanost skupine.
Na planinskih izletih si učenci širijo znanje o naravi, o naravnih in kulturnih lepotah, ter
zgodovinskih znamenitostih domačih krajev ter ostale Slovenije.
Učenci spoznavajo osnovna pravila za zagotavljanje varnosti.
Ob številnih priložnostih se vzgajajo v prijateljstvu in nesebičnosti.

·

Nuditi učencem zabavo, smeh, veselo razpoloženje in privzgojiti življenjski optimizem.

Lep planinski pozdrav,
Mentorice: Nuša Ocvirk ( nusaoc@gmail.com), Ana Mavrin, Patricija Arčan
Prosimo, da do konca septembra 2019 vrnete podpisano prijavnico.

(odreži)

***************************************************************************

PRIJAVNICA
(izpolnite čitljivo in vrnite razredničarki)
Soglašam, da se moj otrok _____________________________________(ime in
priimek),
razred _________________ v šolskem letu 2019/2020 pridruži planinskemu krožku.
Podpis staršev: _____________________
Telefonska številka: _________________________
Elektronska pošta: __________________________

***************************************************************************

