Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!
Zavod za šport Ptuj, organizira med letošnjimi jesenskimi
počitnicami, za učence ptujskih šol (1. in 2. triada), možnost
športnega preživljanja prostega časa.
V času od ponedeljka, 26., do petka, 30. oktobra 2015 od 7.00
do 15.00 ure, bo na voljo strokovno vodena vadba
(ustvarjalne delavnice, cirkuška zabava, igre z žogo, prometni
poligon, zabavne vsebine, plezala in igrala, jahanje, …), ki bo
potekala v Športni dvorani Campus na Ptuju in na posestvu
Marsilea v Pacinjah, pod vodstvom vaditeljev iz RUD Eleje
(brata Malek) in Konjeniškega društva Marsilea. Vse
aktivnosti so za otroke brezplačne.
POGOJ ZA UDELEŽBO JE PREDHODNA PRIJAVA!
Izpolnjene prijavnice oddajte na svoji šoli razrednikom, do
petka, 23. 10. 2015, najkasneje do 10.00 ure.

PROSTI CAS

Petdnevni zabavni program sloni predvsem na gibanju, zabavi in ustvarjanju. Spoznavali bomo okolico,
ustvarjali in se družili ob športnih in družabnih igrah.
Program Jesenske počitnice - Hura, prosti čas v izvedbi RUD Eleje – Brata Malek od 26. do 30. 10. 2015,7.00 -15.00

Ustvarjalnice iz naravnih materialov, jesenska tematika, hamma perlice, risanje, barvanje, lepljenje,..
Cirkuška zabava – predstavitev in uporaba cirkuških rekvizitov, cirkuška akrobatika, vožnja z monokolesi,…
Igre z žogo – nogomet, mini rokomet, ping-pong, badminton, odbojka, speedminton, dvoranski hokej,
Prometni poligon – vožnje s plasmacarsi, spoznavanje prometnih pravil, spretnostna vožnja,..
Zabavne vsebine – vitez za en dan, sprehod po Ptuju, plezanje, vsebina, ki si jo izberejo otroci
Plezala in igrala – razvoj motorike
Program Jesenske počitnice - Hura, prosti čas v izvedbi Konjeniškega kluba Marsilea, 29. 10. 2015, 8.00-14.00

Preko igre jih bomo seznanili z neverbalno govorico konj, s konjevimi osnovnimi potrebami po hrani, vodi,
varnem zatočišču, gibanju,… Preizkusili se bodo lahko v negi konja in jahanju, ter spoznali različne jahalne
discipline.
8.00-8.30
8.30-8.45
8.45-9.30
09.30-10.15
10.15-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00

prihod udeležencev
pozdrav in razdelitev v skupine
opazovanje in spoznavanje konj
nega konja
jahanje in spoznavanje ostalih živali na posestvu

malica
ustvarjalnica (delavnica na temo konj)

Prosimo, da otroci s seboj prinesejo kolesarske čelade in oblačila primerna za ježo (bombažna trenirka ali
hlače iz mehkega materiala in športne copate).

Datum:

PRIJAVNICA IN SOGLASJE STARŠEV

Strinjamo se, da se moj otrok___________________________________, udeleži naslednje dejavnosti (obkroži):

*od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 – vadba z bratoma Malek (RUD Eleja) v Športni
dvorani Campus
*četrtek od 8.00 do 14.00 – aktivnosti na posestvu Marsilea

Opomba*: Vsi otroci potrebujejo športno opremo in čiste športne copate, za jahanje pa tudi čelado. Otroci, ki bodo v
četrtek, 29. 10. 2015 šli na posestvo Marsilea se zberejo ob 7.00 v Campusu, nato se bodo v spremstvu vaditeljev z
avtobusom odpeljali v Pacinje (posest Marsilea) in se vrnejo okrog 14.30 ure. Za otroke bo vse dni organizirana malica
(sendvič in voda), po želji pa tudi topli obrok ob doplačilu 30 EUR za pet dni.

Podpis staršev:

