
 

 

 

 

 

 

 

 

9. september – 13. september 2019 

 (5. L, 5. M, 5. N) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Škofljica 
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ODHOD:  

 5. L, 5. M, 5. N: ponedeljek, 9. september 2019 
 

- 7.15 izpred PŠ Lavrica. 
 
 

Otroka pripeljite vsaj 15 minut pred odhodom, da preverimo vso opremo in 

pravočasno naložimo prtljago na avtobus. Prosimo vas, da osebni avtomobil 

parkirate tako, da ne boste ovirali prihodov in odhodov avtobusov MPP in 

ostalega prometa.  

 

POVRATEK:  

5. L, 5. M, 5. N: petek, 13. september 2019 
 

- - med 15.15 do 15.30  na kraj odhoda (5. L, M, N)       
      

     Prosimo vas, da osebni avtomobil parkirate tako, da ne boste ovirali prihoda 

avtobusa. 

Učenci naj imajo na avtobusu manjši nahrbtnik, v njem plastenko z vodo. V 

nahrbtniku naj ne bo sladkarij in druge hrane. Malicali bomo ob postanku na 

počivališču Risnik. Oblečeni naj bodo v primerna, udobna oblačila, ki jih 

lahko po potrebi slečejo. Obvezno naj imajo pokrivalo, ki jih bo ščitilo pred 

sončnimi žarki. 
 

Če je otroku na avtobusu pogosto slabo, mu že doma dajte tabletko proti 

slabosti. 

 

  

 

 

 

 

 



SEZNAM OPREME IN POTREBŠČIN ZA LETNO ŠOLO V 

NARAVI V PACUGU (Starši, pripravite jo skupaj z otroki!)  
 

DOKUMENTI: 

 Kartica zdravstvenega zavarovanja. (Otrok bo zanjo skrbel sam!) 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE: 

 Pisalo. 

 Barvice. 

 Voščenke. 

 Zemljevid Slovenije.  

 Mapa s trdimi platnicami. 

 Ravnilo ali geotrikotnik. 

 Lepilo. 

 Škarjice. 

 Podloga za sedenje. 
 

ŠOLA PLAVANJA: 

 Vsaj dvoje kopalk (Obvezno!).  

 Kopalna brisača. 

 Plavalni čevlji (Priporočeno zaradi kamnitih tal v vodi).* 

 Krema z zaščitnim faktorjem SPF 50 ali UV STOP majica z dolgimi rokavi 

(OBVEZNO!!!). 

 Pokrivalo (čepica, klobuček) (Obvezno!). 

 Natikači ali sandali. 

 Sončna očala (neobvezno). 
 

*Plavalni čevlji so lahko iz neoprena ali iz gume. »Kroksi« in sandali iz penaste gume niso 

plavalni čevlji in jih otrok ne bo smel uporabljati za šolo plavanja. 

ŠPORTNE IN DRUGE AKTIVNOSTI: 

 Športni copati (superge). 

 Kratke hlače. 

 Več majic s kratkimi rokavi. 

 Dolge športne hlače in pulover, jopica oz. oblačila za hladnejše dni. 

 Vetrovka ali anorak.  

 Dežnik. 

 Hišni copati. 

 Ročna ali naglavna svetilka. 

 Nahrbtnik s plastenko ali s stekleničko za vodo. 



OSEBNA HIGIENA IN ZDRAVILA: 

 Dve brisači za tuširanje. 

 Brisačka za obraz. 

 Zobna ščetka. 

 Zobna pasta. 

 Gel za prhanje. 

 Šampon za lase. 

 Krema za obraz. 

 Sredstvo proti pikom komarjev. 

 OSEBNA ZDRAVILA – V PRIMERU, DA IMA VAŠ OTROK ZDRAVSTVENE TEŽAVE ALI 

UŽIVA ZDRAVILA, PRED ODHODOM OBVESTILO V PISNI OBLIKI ODDAJTE ENEMU OD 

UČITELJEV SPREMLJEVALCEV, KI GA BO IZROČIL VODJI LETNE ŠOLE V NARAVI LUCIJI 

ERČULJ. OBVESTILO NAJ BO V ZAPRTI KUVERTI, NA KATERI NAJ BO IME, PRIIMEK IN 

RAZRED OTROKA, BREZ ZDRAVSTVENE IZKAZNICE!!! 
 

PROSTI ČAS: 

 Osebna igrača (pliško), na katero je otrok navezan. 

 Družabne igre (preprostejše, trajajo do 20 minut). 

 Knjiga - obvezno. 

 Denar. 
 

Prinos mobilnih telefonov, pametnih ur in drugih elektronskih naprav v letno šolo v naravi 

ni dovoljen. V primeru, da bo otrok (kljub dogovoru na skupnem roditeljskem sestanku) 

omenjene naprave imel v svoji prtljagi, jih bo vodja šole v naravi zadržala do konca 

bivanja in jih vročila staršem po vrnitvi. 

Vodstvo šole bo dnevno obveščeno o dogajanju v letni šoli v naravi. Skupna obvestila bodo 

objavljena na šolski spletni strani pod rubriko PACUG 2019/20. 

PODATKI O NASTANITVI: Otroško letovišče zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik, 

Pacug 32, 6320 Portorož. V šoli v naravi bodo učitelji za starše dosegljivi na telefonski številki: 

031 694 186 med 13. in 14. uro ter 19. in 19.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 


