
 

 

 
 

»Skupni užitki za srečne družine« 
 

Malčkov šport organizira za otroke različne športno-rekreativne in doživljajske 
programe in sicer na Koroškem, Primorskem in Avstrijsko-Štajerskem. Prirejamo 
različne prireditve, organiziramo rojstno-dnevne zabave ter izvajamo športno vadbo 
imenovano Šola športa, s katero želimo otrokom približati šport kot eno izmed 
najpomembnejših vrednot v razvoju in kasnejšem življenju. V vadbo so lahko 
vključeni otroci od 4. do 9. leta starosti, pri čemer se vadba v vrtcu ustrezno 
vsebinsko in časovno razlikuje od šolskega programa. Športna vadba poteka enkrat 
tedensko po 90 minut. 
 
V šolskem letu 2012/2013 smo skupaj s podjetjem Danone Slovenija in Radiem 1 
pripravili velik družinski projekt, v katerem bomo družinam otrok, ki telovadijo v 
našem programu Šola športa, vsak mesec podarili DANONE paket. 
 
S projektom želimo družinam pomagati pri celostnem razvoju njihovih otrok tako, da 
organiziramo strokovno vodeno športno vadbo, katere cilj je vsestranski gibalni razvoj 
otrok, učenje različnih prilagojenih športnih zvrsti, spoznavanje higienskih navad, 
pravilno obnašanje v športu itd. Celoten program smo nadgradili še s kakovostnimi 
mlečnimi izdelki podjetja Danone, katere bomo vsak mesec podarili našim družinam. 
S temi dejanji si želimo, da bi družinam omogočili čim več užitkov in srečnih 
trenutkov. Projektu se je pridružil tudi Radio 1, ki bo poskrbel, bo bomo osrečili  čim 
več družin.  
 
Starši lahko svoje otroke vključijo v naš program športne vadbe na naši spletni strani 
www.malckovsport.si ali pa s prijavnico v šoli oz. vrtcu. Lahko nas tudi kontaktirajo 
preko e-maila: info@malckovsport.si oz. GSM: 040 412 802 (Jasmin Kremzer) 
 
Projekt »Skupni užitki za srečne družine« se bo izvajal na Muti vsak torek od 
12.00 do 13.30 ure za otroke ki obiskujejo 1. triado osnovne šole Muta ter v Radljah 
ob Dravi vsak četrtek od 15.00 do 16.00 za otroke, ki obiskujejo vrtec v Radljah ob 
Dravi, Muti, Vuzenici ter Podvelki. 
 
 
Pridružite se nam in uživajmo skupaj! 

 
 
Malčkov šport & Danone Slovenija & Radio 1 

 
 


