
Šola v naravi - Terme 3000  

 

Spoštovani starši! 

Hitro se približuje dan, ko bodo učenci 6. razreda odšli v šolo v naravi. Spodaj imajo učenci seznam, ki jim bo 

pomagal pri pripravi stvari.  Zapisani so tudi dogovori o obnašanju v šoli v naravi in protokol testiranja za 

učence. Kot veste, lahko v Terme 3000 pripeljemo samo zdrave in testirane učence. Ti se bodo testirali  v 

Dvorani Zlatorog ob 7:30 – pred odhodom in to bodo opravili delavci ZC Celje.  To bo veliko prispevalo k 

temu, da bomo v šolo v naravi odpeljali zdrave otroke. Prosim, da spodaj označite ali soglašate s testiranjem 

otroka – pogoj za udeležbo ŠVN. 

Mobilne in vse druge elektronske naprave ostanejo doma. Izjema so fotoaparati (ne na mobilnih napravah, 

ampak tisti, ki so namenjeni le fotografiranju). V primeru, da se vseeno kakšna nedovoljena naprava prikrade v 

Moravske toplice, jo bomo zasegli in vam jo vrnili ob povratku. V času bivanja v šoli v naravi, so za učence 

odgovorni spremljevalci, zato se od učencev pričakuje, da bodo dosledno upoštevali navodila in dogovore, saj 

gre v prvi vrsti za njihovo varnost. V primeru kršenja dogovorov, bomo obvestil starše. V primeru ponavljanja 

kršenja dogovorov, pa bo učenec predčasno odšel domov.   

Naj bo šola v naravi čas, ko bodo učenci preživeli čim več časa v komunikaciji drug z drugim, ob družabnih igrah 

in s čim več gibanja v naravi. Želimo, da ŠVN izkoristimo najbolje in s tem učencem omogočimo tisto, za kar so 

bili prejšnje šolsko leto prikrajšani.  Prepričani smo, da jih bomo lahko po vrnitvi iz ŠVN pohvalili.  

***************************************************************************************** 

SEZNAM POTREBŠČIN 

DOKUMENTI 

-  Veljaven potni list oz. osebna izkaznica, 

-  potrjena kartica zdravstvenega zavarovanja. 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

- Pisalo 

- barvni svinčniki, 

- mapa s trdimi platnicami, 

- nekaj ščipalk za obešanje perila. 



ŠOLA PLAVANJA 

- Vsaj TROJE kopalk, 

- Vsaj DVE kopalni brisači oz. kopalni plašč, 

- pri daljših laseh priporočamo kopalno kapo oz. pripomoček za spenjanje las, 

- pokrivalo za glavo: topla kapa, ki pokriva ušesa, 

- čiste natikače oz. sandale (za v bazenski kompleks). 

ŠPORTNE IGRE IN DRUGE AKTIVNOSTI 

- Športni copati, 

- kratke hlače, 

- več majic, 

- dolge športne hlače in pulover, jopica (trenirka) oz. topla športna oblačila, 

- vetrovka ali anorak, 

- bunda 

- hišni copati, 

- dežnik (najboljše zložljiv). 

OSEBNA HIGIENA IN ZDRAVILA 

- Brisače, 

- zaščitna maska (za vsak dan nova), 

- zobna ščetka, zobna pasta, 

- gel za prhanje, šampon za lase. 

- OSEBNA ZDRAVILA – ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL OBVEZNO V PISNI 

OBLIKI SPOROČITE RAZREDNIČARKI. 

PROSTI ČAS 

- Družabne igre, 

- knjiga, 

 

 

 

Strinjam se, da se otrok ____________  ___________ iz 6. ___, pred odhodom v ŠNV testira. Z 

otrokom se bom pogovoril o primernem obnašanju v ŠVN in o tem, da mora dosledno 

upoštevati navodila učiteljev spremljevalcev. Moja telefonska številka je _______________. 

 

                                                                            Podpis starša____________________ 


