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         Številka: 27/111-2016 
         Ljubljana, 26. 09. 2016 
 
 
 

Dragi otroci, pozdravljeni! 
 
Šolsko leto je že v polnem zagonu, zato je že čas za 
prvo delavnico druge triade z naslovom: MINI 
OLIMPIJSKE IGRE. 

 
Ker je učne snovi vedno več, dnevi pa so vse krajši, 

je čas, da pred zimskim spancem še zadnjič dodobra 

pretegnemo naše kosti! Na delavnici, ki bo potekala 

na več koncih Ljubljane 6. in 7. oktobra, bomo  

spoznali zdajšnje in bodoče olimpijske športe, kot 

tudi olimpijsko mesto, Ljubljano. 
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Po prihodu in namestitvi bo na vrsti že prva 

disciplina: plezanje. Ali je med vami naslednik  

ali naslednica Janje Garnbret, svetovne prvakinje v 

težavnostnem plezanju? To bomo že v četrtek 

preizkusili na plezalnih stenah Urban Roofa v Šiški. 

Po plezanju se bo prilegla večerja in večerni ogled 

olimpijskega mesta. 

Petkova jutranja disciplina bo veslanje na 

Ljubljanici, kjer bomo spoznali, ali se med vami 

skriva kakšen Iztok Čop. 

Po kosilu pa bo na vrsti še zadnja disciplina: 

kolesarjenje. Vendar ne na navadnih kolesih, temveč 

na tandem kolesih, kot ga vozi tudi naš Alen 

Kobilica. Pridite! 

 
Program: 
ČETRTEK, 6.10.2016: 
 
15.00-16.00 
Prihod, nastanitev, druženje 
 
16.00 
Prižig olimpijskega ognja 
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16.15-18.00 
Plezanje – Urban Roof 
 
18.30-19.00 
Večerja 
 
19.00-21.00 
Nočni sprehod v center mesta 
 
21.00-22.00 
Priprava na nočni počitek 
 
PETEK, 7.10.2016 
 
7.00-7.30 
Bujenje in pospravljanje sob 
 
7.30-8.15 
Priprava zajtrka 
 
8.15 
Odhod proti Kajak kanu klubu Ljubljana 
 
9.00-11.00 
Vožnja s kanuji (za deset oseb) po Ljubljanici 
 
11.00 
Vračanje proti Zavodu 
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12.00.13.00 
Kosilo 
 
13.00-14.30 
Kolesarjenje s tandem kolesi in igranje na vrtu čutil 
 
14.30-15.00 
Ugašanje olimpijskega ognja in pot proti domu 
 
Še nekaj dodatnih informacij: 

Za obisk plezalnega centra Urban Roof in Kajak kanu 

kluba Ljubljana so potrebna doplačila. Končni znesek je 

odvisen od števila prijav, gibal se bo med 5 in 7 evrov. 

Otroci naj imajo denar s seboj. 

Ležišča so na voljo do zapolnitve kapacitet, pri tem 

bomo upoštevali vrstni red prijav. 

Prav tako sprejemamo prijave le do ponedeljka 3. 

oktobra. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali! 

Prosimo vas, bodite točni, da ne zamudite našega 

odhoda na dejavnosti. 

 

Koordinator delavnice:                       Ravnateljica: 

Peter Rot                                            Katjuša Koprivnikar 


