MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA LENART
vabi na izlet za osnovnošolce

Laško – Šmohor – stare lipe
Odhod:

V soboto 1. 10. 2022 ob 8.00 uri z AP Lenart.

Povratek:

V soboto 1. 10. 2022 okoli 18. ure na AP Lenart.

Stroški:

Avtobusni prevoz 15 €

Oprema:
Obleka: primerne nogavice, pohodniške hlače, vetrovka, kapa, rezervna obleka (spodnje perilo, kratka
majica, pohodniške hlače) - shranjeno v vrečki saj jo pustimo na avtobusu.
Obutev: visoki pohodniški čevlji in rezervni športni čevlji.
Druga oprema: nahrbtnik, zaščitna očala in krema za sončenje, vrečka za smeti, DNEVNIK MLADI
PLANINEC (kdor ga še nima, ga prejme na avtobusni postaji).
Hrana in pijača:
Času hoje primerna količina malice (sendvič, suho/sveže sadje, oreščki, čokoladne ploščice) in
brezalkoholne pijače.
Zahtevnost:

Lahka označena pot, približno 2 uri hoje.

Pohod vodi:

Žiga Strmšek

Prijava in info.:

Pomočniki: Sanja Peklar, učitelji

Žiga Strmšek tel. 068/602-937 (sms) ali na e-pošto strmsek.ziga123@gmail.com

Prijave: Prijavnice oddajte najkasneje do torka 27. 9. 2022, mentorju/mentorici planinskega krožka!
Opomba: V primeru slabega vremena bo izlet prilagojen razmeram ali odpovedan!
Obvezno poravnana članarina za leto 2022!
Prijave najkasneje do torka 27. 9. 2022 do 12.00 ure, ali do zasedbe mest!

Opis poti:
Z avtobusom se bomo odpravili iz Lenarta in se zapeljali
do našega izhodišča v Laškem. Ob gasilskem domu
Laško opazimo začetek poti, ki vodi na Šmohor. Pot nas
bo vodila po cesti, skozi gozd in preko travnikov, mimo
kapelice in kmetij, vse skupaj pa bodo spremljali
čudoviti razgledi na spodnje doline. Med potjo se bomo
nekajkrat ustavili, da si odpočijemo in spijemo malo
vode, da bo hoja lažja. Ko prispemo na vrh Šmohorja do
koče, bo čas za malico in počitek. Okrepčani in spočiti
se bomo nato podali še na čisto kratko pot do treh lip,
kjer si bomo privoščili kakšno igro in nekaj poučnih minutk. Seveda, bo nastala tudi kakšna
čudovita fotka v objemu debelih in visokih debel treh
znamenitih lip. Tam nas bo pobral tudi avtobus, ki nas bo nato
prijetno utrujene odpeljal domov.
Nekaj utrinkov si lahko ogledate na naši spletni strani, v razpisu
pod povezavo FOTO.

PRIJAVNICA na izlet na Šmohor
Učenec/učenka _________________________________, razred _______, se bo udeležil-a izleta
Mladinskega odseka Planinskega društva Lenart.
Morebitne spremembe mi sporočite na telefon (obvezno): ___________________________
Datum: ________________

Podpis staršev ali skrbnikov: __________________

VABLJENI

