IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA

-

vabljeni vsi, ki bi radi svoje odbojkarsko znanje dodatno razširili in poglobili

-

za učenke in učence 9. razredov

-

eno šolsko leto (32 ur)

-

vsebine bo izvedenih v rednih tedenskih urah

-

s prizadevnostjo in resnim delom je zagotovljena lepa ocena

-

dopolnitev in nadgradnjo vsebin odbojke iz ur redne športne vzgoje

-

vadba bo večinoma potekala v igralni in turnirski obliki

-

sodelujoči učenci bodo imeli prednost pri izboru v ekipe, ki šolo zastopajo na različnih
tekmovanjih

UČITELJI ŠVZ

IZBRANI ŠPORT - NOGOMET

-

vabljeni vsi, ki bi radi svoje nogometno znanje dodatno razširili in poglobili

-

za učenke in učence 9. razredov

-

eno šolsko leto (32 ur)

-

vsebine bo izvedenih v rednih tedenskih urah

-

s prizadevnostjo in resnim delom je zagotovljena lepa ocena

-

dopolnitev in nadgradnjo vsebin nogometa iz ur redne športne vzgoje

-

vadba bo večinoma potekala v igralni in turnirski obliki

-

sodelujoči učenci bodo imeli prednost pri izboru v ekipe, ki šolo zastopajo na različnih
tekmovanjih

UČITELJI ŠVZ

IZBRANI ŠPORT - KOŠARKA

-

vabljeni vsi, ki bi radi svoje košarkarsko znanje dodatno razširili in poglobili

-

za učenke in učence 9. razredov

-

eno šolsko leto (32 ur)

-

vsebine bo izvedenih v rednih tedenskih urah

-

s prizadevnostjo in resnim delom je zagotovljena lepa ocena

-

dopolnitev in nadgradnjo vsebin košarke iz ur redne športne vzgoje

-

vadba bo v telovadnici, večinoma bo potekala v igralni in turnirski obliki

-

sodelujoči učenci bodo imeli prednost pri izboru v ekipe, ki šolo zastopajo na različnih
tekmovanjih

UČITELJI ŠVZ

IZBRANI ŠPORT - ROKOMET

-

vabljeni vsi, ki bi radi svoje rokometno znanje dodatno razširili in poglobili

-

za učenke in učence 9. razredov

-

eno šolsko leto (32 ur)

-

vsebine bo izvedenih v rednih tedenskih urah

-

s prizadevnostjo in resnim delom je zagotovljena lepa ocena

-

dopolnitev in nadgradnjo vsebin rokometa iz ur redne športne vzgoje

-

vadba bo večinoma potekala v igralni in turnirski obliki

-

sodelujoči učenci bodo imeli prednost pri izboru v ekipe, ki šolo zastopajo na različnih
tekmovanjih

UČITELJI ŠVZ

IZBRANI ŠPORT - BADMINTON

-

vabljeni vsi, ki bi radi spoznali badminton ali dodatno razširili svoje znanje

-

za učenke in učence 9. razredov

-

eno šolsko leto (32 ur)

-

vsebine bo izvedenih v rednih tedenskih urah

-

s prizadevnostjo in resnim delom je zagotovljena lepa ocena

-

spoznavanje, dopolnitev in nadgradnjo znanja badmintona (igra, pravila)

-

vadba bo večinoma potekala v igralni in turnirski obliki

-

sodelujoči učenci bodo imeli prednost pri izboru v ekipe, ki šolo zastopajo na različnih
tekmovanjih

UČITELJI ŠVZ

