PLANINSKI IZLET NA SIVKO
in MRZLI VRH (1008 m)
(20.11.2010)
Drugi izlet v tem šolskem letu bo na SIVKO.
Vrh se nahaja v Cerkljanskem hribovju. Pot
bomo pričeli v Žireh, nato skozi gozd in po
travnatih
pobočjih
mimo
najslavnejše
kmetije, ki ste jo lahko spoznali na televiziji, sedaj pa še v živo.
ČAS HOJE: skupaj cca. 4,5 ure
ODHOD: v soboto 20.11.2010 ob 8.00 uri pred OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1.
PRIHOD: okrog 16.00 ure.
Planinski krožek bo v petek 19.11. na OŠ IVAN CANKAR ob 14.00 uri.
Cena izleta: 5 € (Denar boš oddal-a na avtobusu.)
TA IZLET IN VSI NASLEDNJI IZLETI SO NAMENJENI LE OTROKOM.
Za izlet potrebuješ :
·
pravilno obutev - planinski čevlji - gojzarji so obvezni !!! (ne športni copati)
·
trenirka (ne kavbojke), pulover, rezervna majica, velur, vetrovka, kapa, rokavice
·
nahrbtnik, v njem hrano (sendvič, čokolada, pijačo - 1L)
·
Dnevnik mladega planinca; plačano članarino
Če nimaš plačane članarine in nimaš dnevnika Mladi planinec, prinesi na planinski krožek svojo
fotografijo (formata kot za osebno izkaznico), kjer boš poravnal članarino in ob enem dobil
člansko izkaznico, kamor boš nalepil fotografijo. Cena članarine je 2 €. Lahko jo plačaš tudi v
pisarni Planinskega društva Vrhnika na Tržaški 11 (nad trgovino Liko) ob sredah (od 18.00 do
19.00 ure).
Izpolnjeno prijavnico oddajte do četrtka, 18.11.2010 spodaj naštetim:
Učenci OŠ Ivana Cankarja :
 2. in 3. razred gospe Marinki Švigelj, tajnici na razredni stopnji
 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred gospe Jani Novak, tajnici na predmetni stopnji
Učenci OŠ Antona Martina Slomška:
 v tajništvo gospe Barbari Širok
Učenci OŠ Bevke:
 gospe Romani Opeka
Učenci OŠ Log-Dragomer:
 gospe Janji Zadnikar
Informacije si oglejte tudi na www.pd-vrhnika.si , pdvrhnika@gmail.com

Planinski pozdrav !
----------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA IZLET NA SIVKO; 20.11.2010
Ime in priimek (otroka): ______________________________ Razred : _____
Podpis staršev: ________________________________________________
Telefonska številka staršev: _____________________________________

