Å port VoliÄ•ina

HURA, prosti Ä•as 2009 - novoletne poÄ•itnice
Prispeval KMN Slovenske gorice
torek, 12. januar 2010
Zadnja sprememba Ä•etrtek, 28. januar 2010

Novoletne poÄ•itnice so za nami in za nami je tudi nov izpeljan projekt, ki smo si ga zadali v KMN Slovenske gorice. Po
organizaciji Å¡portnih aktivnosti za Å¡oloobvezne otroke v poletnih in jesenskih poÄ•itnicah ter ob koncu tedna smo tudi
tokrat poskrbeli, da so otroci ostali telesno aktivni tudi v Ä•asu novoletnih poÄ•itnic.

Tokrat smo v sklopu izvajanja projekta Ministrstva za Å¡olstvo in Å¡port Â»Hura, prosti Ä•as â€“ 2009Â«, izvajali program 2C novoletne poÄ•itnice. Poleg Å¾e vpeljane redne tedenske nogometne vadbe in vadbe ob koncu tedna, ki prav tako poteka v
sklopu projekta HURA, prosti Ä•as, smo uÄ•encem OÅ VoliÄ•ina, razdeljenim v tri starostne skupine, ob nogometu ponudili
tudi sploÅ¡no vadbo, plavanje in smuÄ•anje. Slednje Å¾al zaradi premajhnega Å¡tevila prijavljenih ni bilo izpeljano, zaradi
Ä•esar smo otrokom nudili dodatno vadbo v telovadnici.

Projekt je bil uspeÅ¡no izveden, za kar se zahvaljujemo vsem sodelujoÄ•im otrokom, vaditeljem in ostalim, ki so Å¾rtvovali
svoj Ä•as, da je aktivnosti konÄ•alo tako veliko Å¡tevilo zadovoljnih in nasmejanih otrok.

Aktivno delo z mladimi je ena najpomembnejÅ¡ih prioritet naÅ¡ega kluba ne le v sedanjosti, temveÄ• bo tudi v prihodnjih
letih. Prav zaradi tega smo v lanskem in letoÅ¡njem letu Å¡e okrepili sodelovanje z OÅ VoliÄ•ina in priÄ•eli sodelovati tudi z OÅ
Korena, kjer smo tokrat prviÄ• pripravili Å¡portne aktivnosti za najmlajÅ¡e. Å tevilni nasmejani in zadovoljni prepoteni obrazi
otrok nam kaÅ¾ejo, da smo v klubu na pravi poti. Tako v sklopu projekta HURA, prosti Ä•as aktivno poteka program
ODPRIMO TELOVADNICE 2A-OB VIKENDIH. Z redno vadbo pa bomo v prihodnjih dneh in tednih nadaljevali tudi na OÅ
Korena. Pri vseh teh aktivnostih nam je zagotovo v pomoÄ• Å¡tevilÄ•en kader z opravljeno futsal licenco in sodelovanje z
drugimi Å¡portnimi pedagogi.

Vabljeni, da se k naÅ¡im prihodnjim aktivnostim pridruÅ¾ite tudi vi, daj se bo v pestrem programu naÅ¡lo tudi kaj za vas!

http://www.volicina-sport.si
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