Ljubljana, 22. 11. 2019

CŠOD Medved
Medvedje Brdo 13
1373 Rovte

ŠPORTNO NARAVOSLOVNI TABOR V CŠOD MEDVED
ZA UČENCE 1. A IN 1. B
PONEDELJEK, 2. 12. 2019
UČENC/KA PRIDE V ŠOLO KOT OBIČAJNO.
OB 8.00 BOMO POMALICALI IN SE PRIPRAVILI NA
ODHOD NA TABOR.
ODHOD: 9.00 IZPRED ŠOLE NA DOLENJSKI C. 20.
PRIHOD: SREDA, 4. 12. 2019 MED 15. IN 15.30 URO
NA ISTEM MESTU.

SEZNAM OPREME, KI JO IMAJO S SEBOJ:
ŠOLA V NARAVI – ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
Šola v naravi je pomemben del učnega procesa. Učenci preživijo
skupaj večji del dneva in tako bolj spoznajo svoje sošolce. Odnos
učitelj – učenec je sproščen. Učitelj je prijatelj, ki svetuje, pomaga in
živi skupaj z učenci. Tesna povezanost narave s pridobljenim znanjem
bo marsikomu koristila v življenju. Večina otrok se bo svojih življenj v
naravi še dolgo spominjala.
Otroci, ki težje prenašajo vožnjo z avtobusom, naj pravočasno
vzamejo tabletko proti slabosti (dajte jim jo tudi za povratno vožnjo).

Zdravstvena izkaznica in list s posebnostmi otroka naj bo
v podpisani ovojnici, ki jo oddate učiteljici v roke.
Na spletni strani šole http://www.ososkar.si/ bo objavljen prihod v
dom.

(upoštevajte vremenske razmere!)

Osebni dokumenti:
 zdravstvena kartica

Za bivanje:
 1 rjuha, 1 prevleka za odejo,
1 prevleka za vzglavnik,
 zobna ščetka, zobna krema,
 milo,
 glavnik, gumice za lase,
 papirnati robčki,
 platnena vreča za umazano
perilo,
 2 brisači (1 velika, 1 mala),
 1 plastenka / steklenička za
vodo 0,5 l (naj dobro tesni).

Za šport in razvedrilo:

Učenci na taboru ne smejo imeti svojega mobilnega telefona.
Za nujne informacije o otroku smo učitelji dosegljivi na
telefonski št. 051 362 170 (od 18.30 do 19.00).
V domu je možna izposoja posteljne. Cena je 4,4 €. Plača se v domu
z gotovino, zato naj ima otrok gotovino s seboj. Pred taborom
obvestite učiteljico, če otrok potrebuje njihovo posteljnino.

Oblačila in obutev:
 spodnje perilo (5 kosov),
 nogavice (5 parov),
 pižama,
 2 trenirki,
 dolge hlače (1 rezervne),
 3 majice z dolgimi rokavi,
 topel pulover / jopa
 bunda,
 kombinezon/smuč. hlače,
 kapa, rokavice in šal,
 telovadni copati (superge),
 sobni copati (lahko šolski),
 močnejši čevlji za pohode
(nepremočljivi) in rezervni
čevlji,
 mali dežnik/dežni plašč.

Za učenje:
 peresnica,
 škarje, lepilo za papir,
 manjši nahrbtnik za pohode,
 naglavna ali ročna svetilka.

 razne družabne igre,
 najljubša igrača,
 knjiga, slikanica.

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi,
copati pa čisto na vrhu, da jih učenci lahko obujejo takoj ob
prihodu v dom. Otroci naj sodelujejo pri zlaganju svojih
stvari. KAR LAHKO, OZNAČITE Z IMENOM!

