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Zadeva: Tečaj prilagajanja na vodo
Kot ste bili že obveščeni na roditeljskih sestankih, morajo učenci 1. a, 1. b in 2. a, 2. b razreda,
opraviti še tečaj prilagajanja na vodo. Na prilagajanje se bomo odpravili v ponedeljek, 6. 6., v
torek, 7. 6. in v sredo, 8. 6., v obsegu 10-ih šolskih ur. Tečaj bo potekal v Terme Paradiso v
Dobovi. Cena 3-urne vstopnice je 4 €/dan, stroški prevoza pa cca 8 € za vse 3 dni. Stroške
plavalnega tečaja boste poravnali preko položnice za malico.
Otroci prihajajo v šolo kot običajno. Prvo uro bomo imeli pouk, nato odidemo v Terme Paradiso
v Dobovi. Vračali se bomo okoli 12. 20 ure.
Otroci bodo v šoli prejeli šolsko malico, po vrnitvi iz Dobove pa bodo imeli otroci tudi kosilo,
če so nanj seveda prijavljeni.
Stvari, ki jih otrok potrebuje:
- kopalke in rezervne kopalke,
- spodnje perilo (da se preobleče, ko se vračamo v šolo),
- večjo in manjšo brisačo,
- deklice – elastika za lase oz. sponke za lase,
- zadostno količino vode,
- dodatno malico oz. manjši prigrizek,
- sončno kremo
- plastično vrečko za mokra oblačila in
- poletno obutev (japanke,…).
Še nekaj drobnih napotkov za prijetnejše počutje:
- zjutraj naj bo že oblečen v kopalke (tako si prihranimo eno preoblačenje in dragoceni
čas za vadbo v vodi),
- lahko ima plavalno kapo, očala so priporočljiva le v primeru alergijskih težav na klor,
- otrok naj doma vadi mazanje s sončno kremo, če tega ni vajen,
Otroke velja še enkrat opozoriti, da tečaj prilagajanja na vodo ni namenjen prostemu
kopanju, temveč bodo vsebine ciljno usmerjene in je zato potrebno poslušati navodila
učiteljic. Le tako bomo lahko poskrbele, da bo potekal tečaj varno in v prijetnem vzdušju
za vse udeležence.
Lep sončen pozdrav,
razredničarke 1.a, 1. b in 2. a, 2. b razreda
ter športna pedagoginja, Tanja Lekić
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