
SŠ Črnomelj

ŠPORTNA VZGOJA IN DEJAVNOSTI, KI JIH 

IZVAJAMO NA SREDNJI ŠOLI ČRNOMELJ



SŠ Črnomelj

Na SŠ Črnomelj imamo odlične pogoje za izvajanje športne 

vzgoje. Na voljo imamo velika športna dvorana, v kateri imamo 

poleg rokometnega igrišča še plesno dvorano in manjši fitnes. 

Za namene plezanja pa je na voljo tudi velika plezalna stena in 

manjša „bolderca“.



V toplejšem vremenu izvajamo pouk tudi na zunanjih površinah ŠRC LOKA, 

in sicer na atletski stezi in nogometnem igrišču ter v bližnjem gozdu. 

Športni vzgoji so na teden v vsakem oddelku namenjene tri ure pouka.

Plesna dvorana Fitnes



Srednja šola Črnomelj

Poleg športne vzgoje, pri kateri gojimo tudi nekatere dodatne 
vsebine, kot so softball in frizbi, pa na šoli potekajo tudi različni 

športni krožki, pri katerih dijaki pridobijo ure za OIV/ID.

Povezava frizbi na naši šoli: 
https://www.youtube.com/watch?v=HqBY5j07mRw

Na šoli enkrat tedensko po dve šolski uri potekajo naslednji krožki: 
nogomet za fante, plezanje, badminton in odbojka. 

https://www.youtube.com/watch?v=HqBY5j07mRw


Udeležujemo se različnih športnih tekmovanj, na katerih kljub 

majhnosti šole dosegamo odlične rezultate (uvrstitve na državna 

tekmovanja, državni naslovi v individualnih športnih panogah …).

2. Mesto na področnem prvenstvu v malem nogometu –

uvrstitev na državno SŠ 

Urša Matotek srednješolska državna prvakinja v skoku v 

daljino.



Posebnost naše šole so šolska športna tekmovanja, na katerih naši dijaki med 

razredi tekmujejo za naj športni razred ter naj športnika in športnico. Na koncu 

leta se zmagovalci udeležijo nagradnega izleta na morje. Tekmuje se v ekipnih 

(nogomet, odbojka, frizbi, košarka) in individualnih (namizni tenis, plezanje, 

atletika, badminton) športih.

Šolsko prvenstvo v športnem plezanju.



Na šoli organiziramo dve visokogorski 

turi – v prvem letniku enodnevno, v 

drugem pa dvodnevno.

Pohod na Debelo peč 1. letnik Dvodnevna visokogorska tura – 2. letnik, 

Krnsko jezero



V okviru športnih dni v tretjem letniku omogočimo večdnevno smučanje na 

Cerknem za dijake in dijakinje gimnazije ter programa strojni tehnik. Smučanje 

poteka pod strokovnim nadzorom, pri katerem se naučijo smučati tudi popolni 

začetniki, že vešči smučarji pa svoje veščine dodatno izpopolnijo.

„Smukači“ na Golteh.



V okviru ur športne vzgoje se v prvih letnikih v 

Radencih dijaki seznanijo z veslanjem.  



Aktiv športne vzgoje SŠ Črnomelj

Pridružite se nam, ne bo vam žal! 


