
 

 

 

 

 

 

GREMO NA GIMNASTIKO! 
 

Začetni in nadaljevalni VIKEND TEČAJ GIMNASTIKE na Koroškem. 
 

V mesecu novembru organiziramo začetni in nadaljevalni tečaj GIMNASTIKE, 

v športni hiši Radlje ob Dravi. 
 

Tečaj je namenjen otrokom starim od 4. do 9. leta starosti.  

 

1. ZAČETNI TEČAJ GIMNASTIKE (4-6 let):  Cilji so usmerjeni v spoznavanje in učenje 

osnovnih gimnastičnih elementov v obliki raznolikih zanimivih poligonov in v povezavi z 

naravnimi oblikami gibanja, prav tako plezanje po različnih plezalih, skoki v globino, stoja 

na lopaticah, prevali in skoki na trampolinu. Nivo učenja se bo ustrezno prilagodil 

predznanju otrok v skupini. 

 

2. NADALJEVALNI TEČAJ GIMNASTIKE (7-9 let): Namenjen je vsem, ki že imajo usvojeno 

osnovno znanje in si želijo nadgraditi gimnastično znanje. Vsebine: raznoliki zanimivi 

poligoni v povezavi s skoki v globino, preval naprej in nazaj v različnih kombinacijah, stoja 

na lopaticah in stoja na rokah, skoki na trampolinu z meti na koš z različnimi žogami 

(razni elementi, tudi salta), osnovni elementi na gredi, skoki čez gimnastično kozo 

(raznožka, skrčka), osnovni elementi na krogih in bradlji. Nivo učenja se bo ustrezno 

prilagodil predznanju otrok v skupini. 

  

Otroci na tečaju potrebujejo: 

• Športno opremo (kratke hlače, kratka majica, športni copati)  

• Pijača in brisača 
 

Tečaj bo potekal v soboto 12. 11. in nedeljo 13. 11. 2022, po naslednjem urniku; 
 

URNIK TEČAJA: 

• Sobota,  12. 11. 2022, od 9.00 – 12.00 ure 

• Nedelja, 13. 11. 2022, od 9.00 – 12.00 ure 

• Lokacija: Športna hiša Radlje ob Dravi (zraven OŠ Radlje) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 

• Cena 6-urnega tečaja: 40,00 € na otroka (dva prijavljena otroka iz iste družine: 35,00 € na 

otroka). 

• Cena 6-urnega tečaja za otroke, ki letos obiskujejo telovadbo Malčkov šport: 35,00 € na 

otroka (dva prijavljena otroka iz iste družine: 30,00 € na otroka). 

• Cena vključuje: Izvedbo tečaja, strokovno usposobljenega učitelja, vadbo v majhni 

skupini, prigrizke in pijačo ter diplomo ob zaključku tečaja gimnastike. 

• Stroški tečaja se poravnajo na začetku tečaja.  

 

PRIJAVE: 

• Spletna prijava vam je na voljo na TEJ POVEZAVI.  

• Izberete program Timu se dogaja!-delavnice. OP.: Pod drugo navedite, ali otroka 

vpisujete v začetni ali v nadaljevalni tečaj.  

• Prijave zbiramo do četrtka, 10. 11. 2022. 

 

Minimalno število prijav za izvedbo tečaja je 6 otrok za posamezni nivo tečaja. V primeru 

nezadostnih prijav, se tečaj ne bo izvedel in boste o tem pravočasno obveščeni. V kolikor bo 

prijav dovolj se dobimo na prvi uri na izbrani lokaciji, ob določeni uri.  

 

 

Vse dodatne informacije lahko dobite preko telefona 040 412 802 (ga. Jasmin). 

 

Lep športni pozdrav 

Ekipa Malčkov šport #17let 

 

 

http://www.malckovsport.si/Za-starse/Malckov-sport-prijava

