
Letna šola v naravi - Poreč 2017 

 

Udeleženci: učenci 5.a in 5.b razreda (54) 

Spremljevalci: 6 spremljevalcev 

Kraj: Poreč 

Čas: 4. 9. 2017  –  9. 9. 2017 

Storitev: polna oskrba za 6 dnevno bivanje in, prevoz, zavarovanje, 

vožnja z ladjico, ogled solin 
 

 

 

      Roditeljski sestanek pred odhodom bo v petek, 

1. 9. 2017, ob 18. uri, 

v matični učilnici. 
 

Dobili boste informacije o točni uri odhoda in povratka ter vprašali 

vse, kar vas še zanima v zvezi s šolo v naravi. 

 

 Do sestanka pripravite zapis o vseh posebnostih vašega otroka. 

 Zaradi zagotovitve nemotenega delovnega ritma in 

preprečevanja morebitne čustvene vznemirjenosti otrok, 

ODSVETUJEMO OBISKE. Otrok se s pomočjo odsotnosti od 

doma socializira, zrelostno oblikuje in osamosvaja. Dogovorili 

smo se tudi, da otroci pustijo mobilne telefone in sladkarije 

doma. 

 Da bi kar najbolj omilili neprijetne razlike med otroki, 

predlagamo, da ima otrok s seboj okoli 150 kun (zaželen je 

drobiž). 

 Seznam potrebščin ste že dobili, nekaj dodatnih izvodov pa bo v 

tajništvu šole. 

 

 
 

 

 

 



SPISEK OBLAČIL IN OPREME 
 

 kovček ali potovalna torba ali nahrbtnik, 

 dvoje kopalk, dve brisači (označite z začetnicama imena), plavalna kapa 

(neobvezna), 

 kopalni plašč (neobvezen), 

 natikači, športni copati, sandali oz. obuvalo za v vodo, šolski copati, 

 trenirka in kratke hlače ali pajke, 

 4 bombažne majice za športno dejavnost, 

 oblačilo za hladnejše dni (npr: pulover, anorak, dolge hlače) 

 dežnik ali pelerina 

 pižama, 6 kompletov spodnjega perila, 6 parov nogavic, 

 pokrivalo za zaščito pred soncem, 

 zdravstvena in veljavna evropska kartica, osebna izkaznica ali potni list, 

 osebna zdravila (npr: antialergiki …) ter zdravnikovo mnenje, če ste bili z 

otrokom pri zdravniku, vse se izroči učitelju 

 naslovi sorodnikov, prijateljev in domačih ter domača telefonska številka, 

 najljubša igračka, družabna igra 

 toaletni pribor (milo, glavnik, šampon, zobna ščetka in pasta, robci, krema 

za obraz in ustnice, krema za sončenje, brisača za osebno higieno, sušilec 

za lase, če so lasje zelo dolgi) 

  dogovorjena vsota denarja 

 vrečka za umazano perilo 

 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
 

 Mali nahrbtnik za šolske potrebščine, star zvezek, risanka – A4 risalni listi, 

peresnica (flomastri, suhe barvice, pisala), risalno oglje, sukanec, šivanka, 

gumbi, mapa za učne liste, knjiga za popoldanski počitek, cd, loparji za namizni 

tenis, veliko dobre volje. 

 

 Potovalni kovček ali torbo opremite z imenom in priimkom otroka, v 

notranjosti naj bo spisek oblačil in opreme, ki jo ima otrok s seboj. 

 

   

Vodja šole v naravi:                                                                         Ravnateljica: 

Maruša Voh                                                                                     Mojca Kirbiš 

 

 
 


