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ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLCE: BAŠKA, OTOK KRK, september 2017 
 
Spoštovani starši! 

Kot smo se dogovorili, se bomo od 18. 9. do 22. 9. 2017 z učenci obeh petih 
razredov udeležili  šole v naravi v Baški na otoku Krku.  

V istem terminu se program izvaja za dve celjski šoli hkrati (skupaj bomo z učenci  II. 
OŠ Celje). 

Odhod bo v ponedeljek, 18. 9. 2017, ob 7.00 s parkirišča pred Lidlom v Novi 
vasi. Vračali se bomo v petek, 22. 9. 2017 okrog 18. ure na isto mesto. 

O prihodu v Baško (tudi o prihodu domov) boste starši obveščeni na spletni strani 
šole. Okvirni potek dogajanja bo dnevno objavljen tudi na blogu, ki bo odprt na 
spletni strani šole. V nujnem primeru učiteljica pokliče starše, otroci pa mobitele 
pustijo doma. 

Stroške šole v naravi krijeta delno Mestna občina Celje in Ministrstvo za šolstvo in 
šport, razliko pa starši. Položnico, ki ste jo  prejeli, prosimo nujno  poravnajte pred 
odhodom. Učenci naj imajo s seboj denar za obisk akvarija, ki stane 10 kun in nekaj 
žepnine.  

Delo v šoli v naravi je zasnovano tako, da aktivnosti potekajo preko celega dneva. 
Poudarek je na plavanju, izvedli pa bomo tudi tri naravoslovne dni. Ob zaključku 
opravijo učenci preizkus plavanja. 

Učence spremljamo vaditelji plavanja, z naše šole pa učiteljici, ki spremljata razreda 
in športni pedagog. 

V prilogi je seznam potrebščin, ki jih otrok potrebuje s seboj. Prosimo Vas, da 
jih z otrokom skrbno pripravite. 

Kadar je v skupini veliko ljudi, je toliko pomembneje, da se držimo dogovorjenih 
pravil. Tako si zagotovimo varno bivanje, dobro delo in prijetno počutje. Prosimo, da 
skupaj z otrokom preberete pravila in nasvete,  ki so v prilogi in se o njih tudi 
doma pogovorite. 
  
Lep pozdrav, 
 
Andreja Založnik in Nadja Ocvirk 
razredničarki 
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Priloga 1: Seznam opreme, ki jo morajo imeti učenci s seboj 
 
NE POZABITE NA VETROVKO S KAPUCO, OBUTEV ZA 
PLANINARJENJE IN MANJŠI  DEŽNIK! 
 
Osebni dokumenti: 

- potni list ali osebna izkaznica, 
- zdravstvena izkaznica 
- urejeno zdravstveno zavarovanje za tujino. 

Pripomočki za bivanje in osebno higieno: 
- zobna ščetka z zobno pasto, 
- milo, 
- glavnik,  
- papirnati robčki, 
- vrečka za umazano perilo, 
- zaščita pred klopi, 
- čutara ali plastenka 0,5 l, 
- zaščitna krema proti soncu, 
- brisače, 
- copati za v sobo. 

Oblačila in obutev: 
- kopalke, 
- trenirka, več majic, 
- pižama, 
- športna obutev, 
- spodnje perilo, 
- nogavice, 
- toplo oblačilo, 
- vetrovka, 
- pelerina ali dežnik, 
- pokrivalo, 
- rezervna obutev. 

Za učenje: 
- zvezek 
- peresnica s pisali in barvicami 
- trda mapa z nekaj listi  

Priporočamo: 
- Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati na vrhu.  
- Manjši nahrbtnik za dnevne aktivnosti (pohod, plaža, ladja, akvarij…). 
- Malica za s seboj za prvi dan. 
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Priloga 2: Pravila vedenja 
 
 
 

UPOŠTEVAJMO DOGOVORE, 
 

DA NAM BO LEPO IN NAM BO ŠOLA V NARAVI OSTALA V LEPEM 
SPOMINU! 
 

 

 

 Na avtobusu se vedemo strpno in upoštevamo navodila učiteljev – se ne 
sprehajamo, ne jemo, ne pijemo in ne kričimo. Pri sebi imamo le manjši 
nahrbtnik z osebnimi predmeti. 

 
 Upoštevamo hišni red doma: 

- v domu smo v copatih 

- pogovarjamo se tiho in ne tekamo 

- ne sprehajamo se med sobami, vrata zapiramo tiho 

- varujemo opremo doma 

- ob 22.00 se ugasnejo luči in v sobah je tišina 

 
 Vse težave takoj povemo razredničarki ali učitelju spremljevalcu. 
 
 Preden vzameš predpisano zdravilo, nujno obvesti razredničarko! 

 
 Dosledno upoštevamo navodila razredničark in drugih učiteljev.  

 
 NIKOLI se ne oddaljuj od skupine in ne zapuščaj doma!  

 
 Bodimo strpni do sošolcev, obnašajmo se kulturno!  

 
 

V primeru bolezni, poškodbe ali neupoštevanja pravil in dogovorov, razrednik  
obvesti starše. Starši so dolžni priti po svojega otroka v najkrajšem možnem času, 
vendar najkasneje v roku 20 ur. 

 
 


