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SPOŠTOVANI UČENCI IN STARŠI. 
 
Obveščamo vas, da se bomo v ponedeljek, 10. februarja 2020, ob 8.45 odpravili v načrtovano šolo v 
naravi v Ribnico na Pohorje.  
 

PREDVIDEN URNIK PRVEGA DNE ŠOLE V NARAVI: 
 

 8.15 – 8.30: ZBOR NA AVTOBUSNI POSTAJI PRI MATIČNI ŠOLI 

 8.30 MALICA V ŠOLI 

 8.45: ODHOD 

 11.15: PRIHOD V RIBNICO NA POHORJU; RAZPOREDITEV PO SOBAH IN PRIPRAVA NA 
SMUČANJE 

 12.30: SMUČANJE: PREGLED OPREME in TESTIRANJE 

 14.00: MALICA NA SMUČIŠČU 

 14. 45: SMUČANJE PO SKUPINAH 

 16.00 – 18. 30: POPOLDANSKE AKTIVNOSTI (UPČ, POUK) 

 18. 30: VEČERJA 

 19. 30: SMUČANJE PO SKUPINAH 

 21.00: PRIPRAVA NA POČITEK, PISANJE DNEVNIKA 

 22.00: SPANJE 
 
Učenci naj bodo udobno oblečeni za na pot (ne v smučarski opremi). Mali nahrbtnik z malico 
in pijačo otroci vzamejo s sabo na avtobus, ostalo oprema pa je v prtljažniku avtobusa. Zajtrk 
bo zjutraj pred odhodom v šoli, za sabo pa naj imajo pripravljeni dve malici (ob prihodu v 
Ribnico ter na smučišču). Pakirajo naj otroci sami. 
 
V primeru prehranskih ali ostalih posebnosti nam takoj sporočite.  
 
Kontaktna številka v ŠVN: 031/009 062 (A. Primc) in 040/555 451 (A. Hrastar) vsak dan med 
16.15 in 16.30 uro. 
 
Domov se vrnemo v petek, 14. 2. 2020, po kosilu. Prihod je predviden okoli 17. ure na 
avtobusno postajališče v Škocjanu. 
 
Pozabljeno opremo boste prevzeli pri razrednikih. 
 

 
Vodja ŠVN:                                                                                                               Ravnateljica: 
Andrej Primc        Irena Č. Peterlin, l.r. 
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          SEZNAM OPREME, KI JO UČENCI MORAJO IMETI S SEBOJ 

 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

 potrjena zdravstvena izkaznica 

 polnoletni - osebna izkaznica 

  spodnje perilo, nogavice 

 pižama 

   trenirka toplejša 

Za bivanje:   rezervne dolge hlače 

 srajce, majice 

 1 rjuha -  navadna in 1 prevleka za 

odejo ter prevleka za vzglavnik 

  debelejši pulover 

 zobna ščetka s pasto   

 milo   bunda - smučarski kombenizon 

 glavnik 

 papirnati robčki 

 labelo 

 platnena vreča za umazano perilo 

 2 brisači   

  

  kapa in  rokavice (lahko 2 para) 

 smučarska oprema (smuči, palice, 

smučarski čevlji) 

 čelada 

 copati za v dom (ne telovadni copati!) 

 močnejši čevlji za dejavnosti zunaj, 

pohod 

 svetilka za pohod 

 plastenka ali termoska 0,5 l 

  Za šport in razvedrilo: 

   inštrumenti (kitara, harmonika in 

orglice) 

Za učenje:   razne družabne igre 

 manjši nahrbtnik za pohode 

 pisalni in risalni pribor   

 zvezek za slovenščino in    

 geotrikotnik   

 

 

  

O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in 

si jih med seboj  porazdelite;  tako si boste popestrili prosti čas med bivanjem v domu. 

 

PRIPOROČAMO: 
Vsa oprema naj bo v nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu. 

 
OTROCI NAJ OPREMO PAKIRAJO SAMI oz. Z VAŠO POMOČJO. 

 

 

mailto:os-skocjan@guest.arnes.si

