POZDRAVLJENI
PLANINCI!
V soboto, 22. 11. 2008 bo planinski
izlet na ZASAVSKO GORO.
Nanjo se bomo povzpeli z Vač, kjer si bomo
ogledali vaško situlo iz bronaste dobe. Napor,
Foto: Janez Pikon
ki ga povzroči pot, sta bogato poplačana, ko
pridemo na vrh Zasavske gore (849 m),s čudovito cerkvijo ter turškim obzidjem. Z nje je v
jasnem vremenu čudovit pogled tja do Snežnika, Nanosa, Julijcev, Karavank in Savinjskih
Alp, do Pece in Gorjancev. Sestopili bomo v vas Sava. Povratek bo še posebno doživetje, saj
se bomo peljali z vlakom.
Zbrali se bomo ob 7.30 pred OŠ Ivana Cankarja na Lošci 1. Vrnili se bomo okrog
16.00 na železniško postajo Verd, kamor naj vas pridejo iskat starši. Na prijavnico
napišite telefonsko številko vaših staršev, da jih lahko pokličemo, če pride do spremembe
pri prihodu.
Cena izleta je 5 EUR. Denar boš oddal-a v soboto na avtobusu.
Na izletu tisti, ki še niste, plačate planinsko članarino za leto 2008 in dobite Dnevnik
mladega planinca Cena članske znamkice je 2 EUR. Tokrat je izlet le za otroke. Na
naslednji izlet pa so ponovno vabljeni tudi starši.
Za izlet potrebuješ :
·
pravilno obutev - planinski čevlji so obvezni !!!
·
bundo, kapo, rokavice
·
nahrbtnik, v njem hrano, pijačo (koča na vrhu bo odprta )
·
Dnevnik mladega planinca
Izpolnjeno prijavnico oddajte do četrtka, 20. 11. 2008.
Učenci OŠ Ivana Cankarja :
 1.,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 Meti Petrač

Informacije si oglejte tudi na www.pd-vrhnika.si
Planinski pozdrav !

------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA IZLET :
Ime in priimek :_______________________________ Razred : _________
Podpis staršev : __________________________
Telefonska številka staršev: _____________________________________

