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KRAŠKI IZZIV 2021

Dragi učenci, starši in učitelji!
Učitelji športa smo za vas pripravili neobvezno aktivnost, ki vam bo popestrila vsakdan
in vas popeljala na svež zrak. Ostali boste aktivni in tako ohranili kondicijo ter dobro
voljo. Imenuje se KRAŠKI IZZIV 2021. Svoj napredek boste lahko primerjali tudi z
ostalimi sodelujočimi, ki niso le vaši sošolci, ampak tudi ostali učenci šole, učitelji …
Vse izhaja iz zadnje čase zelo priljubljenega izziva z imenom Everesting. To je
aktivnost oziroma izziv, pri katerem mora oseba s pomočjo določene aktivnosti
premagati 8848 metrov nadmorske višine. Prav toliko je visoka najvišja gora na svetu
Mount Everest. Ker pa v osnovni šoli nismo taki ekstremisti in nimamo tako visokih
vzpetin, bomo Everesting malo prilagodili.
V mesecu januarju bomo simbolično obhodili »meje naše občine«, kar je približno 100
km.
Izbereš si različne poti v mejah občine Sežana. Dolžino prehojene poti spremljaš s
pomočjo aplikacije, ki beleži km (Sport tracker, Strava, …). Z izzivom začnemo 5. 1.
2021 in zaključimo 31. 1. 2021.
Komu bo uspelo?

PRIJAVA
Vsi tisti, ki se boste odločili za sodelovanje pri izzivu, se javite učitelju športa (Lejla
Ramirez, Iris Gregorčič, Bojan Miklavec) preko klepeta MS Teams. V aktivu športa vas
bomo v najkrajšem možnem času dodali med uporabnike preglednice - Ekipa Kraški
izziv 2021.
V Excelovo preglednico Kraški izziv 2021 bomo vnesli tvoje ime in priimek ter razred.
Premagano razdaljo boste sproti vpisovali v preglednico, ki bo samodejno seštevala
km na desni strani tabele. Prosimo, da vpisujete le resnično prehojene kilometre.
Pozorni bodite, da vpisujete podatke v vrstico s svojim imenom.
V preglednici boste lahko spremljali tudi vse ostale udeležence, ki se bodo odločiti za
izziv in tako boste lahko videli, kako uspešni so vaši prijatelji, sošolci ... Tako bo naloga
še bolj zabavna in nepredvidljiva.
Mlajši učenci prosite starše oz. stare starše, da gredo z vami na pot, da bo le-ta varna.
Pri doseganju cilja bomo upoštevati vse trenutno veljavne ukrepe za preprečevanje
širjenja virusa.
Lep športni pozdrav

Lejla Ramirez
Iris Gregorčič
Bojan Miklavec

