
 
NAVODILA ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA DNE (za dijake) 

 
V  torek, 20. 9. 2016, bomo izvedli medpredmetni  športni dan  – ORIENTACIJSKI  
POHOD. Pot je dolga 6 km in ima 7 kontrolnih točk (KT).  
 
Zbrali se boste v jedilnici gimnazije ob 7.45, kjer boste po uvodnem pozdravu 
ravnateljice dobili nadaljnja navodila za izvedbo športnega dne. Ta dan bodo z nami še 
učenci iz OŠ Središče, OŠ Velika Nedelja, OŠ Miklavž in OŠ Ormož. 
Vodje skupin se zberete 7.45  pri dežurni mizi, kjer vam bom razdelila kompase. 
 
Start in cilj skupin bo v knjižnici šole.  Razdelili se boste na 15 mešanih skupin. V vsaki 
skupini bo en dijak vodja, ki bo nosil rumen varnostni brezrokavnik in oznako s številko 
skupine. Vodja skupine bo učence  predstavil ostalim članom skupine, koordiniral in vodil 
delo skupine do konca športnega dne. Ostali dijaki poiščete svojo skupino in aktivno v 
njej sodelujete.V vsaki skupini bo tudi učitelj spremljevalec.  
 
V času, ko boste čakali na start oz. ko boste prišli s pohoda, rešujete dodatne naloge, 
ki štejejo tudi v tekmovalni del orientacijskega dne. Te naloge do 12.00 oddate v vašo 
mapo in nato profesorju v knjižnici. 
 
Ko boste opravili terensko delo na vseh kontrolnih točkah in zaključili s pohodom, boste 
oddali izpolnjeno mapo z dodatnimi nalogami v knjižnici šole.  
 
Na poti naredite tudi zanimiv, izvirni, poseben »selfi« skupine in ga pošljite na 
mail, ki je zapisan v navodilih. 
 
Po končanem delu, po 12. uri, bo kosilo v jedilnici gimnazije. 
Po kosilu se družite z učenci OŠ do njihovega odhoda ob cca. 13.30. 
 
Oblecite in obujte se vremenu primerno. Malico in vodo imejte s seboj. 
 
Pred pohodom se boste v skupini z učenci dogovorili za dejavnosti na pohodu: 

• taktiko hoje in orientacijo s kompasom, 
• naloge posameznika in timsko delo,  
• opazovanje pokrajine,  
• reševanje nalog na terenu in kontrolnih točkah, 
• skupina hodi tako hitro, kot je hiter najpočasnejši član ekipe. 

 
Dijaki ste dolžni upoštevati navodila spremljevalcev in ne smete zapuščati skupine.  
 
Šolska pravila veljajo tudi na tej dejavnosti. Uporaba slušalk med hojo ni dovoljena! 
 

ŽELIMO VAM PRIJETNO ŠPORTNO DOPOLDNE IN USPEŠNO 
RAZISKOVANJE OKOLICE !  

 
Organizatorica: Bojana Moravec, prof.  


