Projekt "VSAK KORAK ŠTEJE"

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice s ponosom prejema štafetno palico Gimnazije Bežigrad z
geslom "VSAK KORAK ŠTEJE". Pobudnik samega projekta "VSAK KORAK ŠTEJE" je I.
gimnazija Celje.
Ker ne želimo, da preveč časa preživite pred ekrani, vas skušamo motivirati, da se v prostem času
čim več gibljete na prostem, v naravi, na svežem zraku. Zato smo z veseljem sprejeli sodelovanje
v projektu.

I. gimnazija Celje  III. gimnazija Maribor  Gimnazija Koper  Gimnazija Bežigrad  OŠ
Toneta Čufarja Jesenice ... Kdo bo naslednji?

-

Kaj je cilj projekta?

Zbrati čim več korakov. Poglejmo, kam uspemo prikorakati s skupnimi močmi. 20 milijonov jih
potrebujemo za pot okrog sveta. Koliko korakov je uspelo zbrati prejšnjim šolam?
-

I. gimnazija Celje = 30 milijonov korakov

-

III. gimnazija Maribor = 35 milijonov korakov

-

Gimnazija Koper = 29 milijonov korakov

-

Gimnazija Bežigrad = 47 milijonov korakov

Bo uspelo tudi nam? Zagotovo!

-

Kako bo potekal projekt?

Korakati začnemo v ponedeljek 5. aprila in zaključimo v nedeljo 11. aprila. Ves ta čas bomo čim
več hodili in beležili število korakov z brezplačno mobilno aplikacijo za štetje korakov,
npr. Števec korakov, Sports Trackers, idr. Število korakov vsak dan pošlji svojemu učitelju
športa. Ob koncu tedna bomo zbrali vse podatke, izračunali skupno število korakov posameznega
oddelka in skupno število korakov naše šole.
Vaša naloga je preprosta – hoditi čim več ter vse svoje rezultate dnevno poslati učitelju
športa. Tudi učitelji in vsi ostali zaposleni (administrativno osebje, kuharji, čistilke, hišniki …)
bomo korakali v svoji »skupini« ter se po svojih najboljših močeh trudili, da vam pomagamo
prehoditi kar se da veliko.
Prejšnje šole so nam postavile velik izziv. Dokažimo, da zmoremo biti boljši, dokažimo, da
smo ozavestili pomen gibanja na svežem zraku. Z odličnim rezultatom izzovimo naslednje
šole, ki jim bomo predali štafeto. #vsakkorakšteje

Rezultate pošlji svojemu učitelju športa:
zehra.biscevic@guest.arnes.si
uros.pogacnik@guest.arnes.si
lucija.opalk@guest.arnes.si

#BodiPošten #FairPlay #VsakKorakŠteje #BoljeNičKotLaž #SkupajZmoremo
#GibanjeJeZdravo #ZdravDuhVZdravemTelesu
#10000KorakovNaDanOdženeKoronoStran

POZOR!!!
Trenutna vremenska napoved kaže, da bo v torek snežilo. Zapade lahko od 5 - 15 cm
snega. V višjih legah tudi do 30 cm. Zaradi varnosti se izogibajte hoje po hribih in raje
izberite hojo po ravnini.
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