
12.  5.  2021  -  19.  5.  2021

Pridruži se veliki družini OŠ Frana Albrehta Kamnik in vsak dan prispevaj nekaj kilometrov
v skupni seštevek.

PROJEKT OŠ  FRANA ALBREHTA KAMNIK

PEŠ SE DALEČ PRIDE

HOJA KOT ZDRAV NAČ IN
REKREACIJE

Hoje se lotimo na enak način kot lakote in žeje,
kajti naša potreba po gibanju ni nič manjša kot
potreba po hrani in vodi. Ustvarimo tak vzorec
življenja, v katerem si dnevno, ne glede na
vremenske razmere, privoščimo vsaj uro hoje, vse
leto!

PREDNOSTI HOJE

Dejavnost se lahko izvaja v vseh letnih časih. 
Je najcenejša športna dejavnost. 
Ne potrebujemo športnega znanja. 
Z njo se lahko ukvarjamo ne glede na starost. 
Je varna (malo poškodb). 
Ne potrebujemo športnega objekta in “soigralcev”. 
Je zelo zdrava (pozitiven vpliv na srce, ožilje, dihala,
psiho in razvoj kognitivnih sposobnosti). 
Za hojo ni nikoli prepozno. 

OGLED POUČNEGA POSNETKA

Inšpektor 24ur - o telesni dejavnost:
https://www.youtube.com/watch?v=nCZg46U-I9E

KORAK DAM JAZ, KORAK DAŠ TI 
IN SKUPAJ BOMO PEŠ PREHODILI SLOVENIJO MI.

MOGOČE NAM USPE PEŠ PRITI CELO DLJE. 
PEŠ SE NAMREČ DALEČ PRIDE.

ZATO SE NAM PRIDRUŽI

v času od srede, 12. 5., do srede, 19. 5. 2021,

in svoje prehojene kilometre vpisuj na naslednji povezavi:
https://cutt.ly/pbWNDFo
Povezavo najdeš tudi na šolski spletni strani in v Teams razredni ekipi.

Za določanje kilometrov si lahko pomagaš tako, da uporabiš že znane izmerjene
poti, aplikacije na pametnem telefonu ali uri.
In še namig: v eni uri  zmerne hoje prehodimo približno 4 kilometre.

Bi z nami rad delil še kakšno fotografijo ali vtise? Pošlji nam jih
prek te povezave: https://forms.office.com/r/V1Q1J0RdcD

Namesto s kolesom, skirojem, šolskim prevozom ali avtomobilom pridi v šolo PEŠ.
Popoldan na sprehod povabi družinskega člana.
Bodi EKO in tudi na tak način prispevaj k skupnemu številu prehojenih
kilometrov.

KOLIKO KILOMETROV NAM BO SKUPAJ

 USPELO PREHODITI V OSMIH DNEH?

Kaj meniš?

Kolikokrat bomo obhodili mejo Slovenije?
Do katerih evropskih mest bi prišli?
Bi vsi skupaj peš prišli po ekvatorju okoli sveta?
Morda celo do Lune (in nazaj)?

Spremljaj in na šolski spletni strani dnevno vpisuj število
prehojenih kilometrov!

SKUPAJ ZMOREMO VSE!

Bodimo vzor!

Kilometre vpisujmo pošteno!
Naj bo naš cilj gibanje v naravi!
Naj to postane del našega življenja!


