
ŠOLA V NARAVI 
ZA UČENCE 

7. RAZREDOV
 

5. 12. – 9. 12. 2022

UČITELJI SPREMLJEVALCI: 
MATEJA ŽÖKŠ, NATAŠA PAVŠIČ, 

GREGOR NEMEC, NINA CIGÜT
 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 041 545 660
 

NASTANITEV: CŠOD ŠKORPIJON
 

CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI ŠKORPIJON 

VELIKI BOČ 31a 
2353 Sv. Duh na Ostrem Vrhu

CŠOD
ŠKORPIJON

ZELO POMEMBNO
- zdravstvena kartica,

- zdravila in pisni napotki (v kolikor otrok jemlje
zdravila),

- steklenica za vodo,
- manjši nahrbtnik.

 

OBLAČILA
- pižama,

- spodnje perilo in nogavice,
- toplejša oblačila (hlače, majice, pulover),

trenirka,
- termoflis, 

- kapa, šal, rokavice,
- bunda / vetrovka.

 

OBUTEV
- sobni copati (v potovalni torbi na vrhu), 

- športna obutev,
- močnejši čevlji za pohode.

 

OSEBNA HIGIENA
- 2 brisači za osebno higieno,

- pribor za osebno higieno (zobna ščetka, zobna
pasta, milo, šampon, glavnik),
- damski vložki, če je potrebno.

 

RAZNO
- vrečka za umazano perilo,

-ročna svetilka,
- dežnik,

- sredstvo proti komarjem, klopom,
- žepnina (za sladoled),

- družabne igre,
- peresnica s pisali in zvezek za slovenski jezik.

PRIPOROČEN SEZNAM POTREBŠČIN 



- naravoslovne dejavnosti,
- družboslovne dejavnosti,  
- športne dejavnosti.  

Šola v naravi je namenjena otrokom
z namenom nadgradnje in

spodbujanja gibanja, učenja v
različnih avtentičnih okoljih,

sodelovanja ter povezovanja.
 

 Omogoča nadgradnjo obveznega in
razširjenega programa dela osnovne

šole ter uresničuje določene cilje
kurikuluma.  

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI:

DOPLAČLJIVE DEJAVNOSTI: 

V ponedeljek, 5. 12. 2022, se bomo ob 7.40
zbrali na avtobusni postaji, pred glavnim

vhodom v Zeleno dvorano, kjer nas bo čakal
avtobus. Prosimo vas, da ste pravočasno na
zbirnem mestu, saj moramo pred odhodom

preveriti seznam prisotnih ter naložiti vso
potrebno opremo.

1.

 

2. Prosimo, da z otrokom pripravite vse
potrebščine, ki smo vam jih predlagali. Po

potrebi potrebščine označite, da ne bo prišlo do
zamenjave.

 

3. Kljub temu, da bomo imeli s seboj šolsko
malico, naj otrok zjutraj zajtrkuje.

 

4. Mobilni telefon in ostale elektronske naprave
naj učenci pustijo doma. 

 

5. Vrnili se bomo v petek, 9. 12. 2022.
Predvidevamo okrog 15. ure.     

 
Tematski sklop jahanje, kar pa učenci ne

plačajo na domu, ampak po izstavitvi
skupnega računa za bivanje na domu

Škorpijon.
 

Jahanje: 6 €/ osebo.
 

OBVESTILA  

FOTO: https://tinyurl.com/2foknh56, 18. 10. 2022


