
Letna šola v naravi – Umag 
11. 9. – 15. 9. 2017 

 
 

 
ODHOD: v ponedeljek, 11. 9. 2017 ob 8.00 

izpred šole v Šmartnem. 
 

POVRATEK: v petek, 15. 9. 2017 okrog 17.00  
pred šolo v Šmartnem. 

NASLOV: 
Počitniški dom Umag, Hostel Bežigrad 

Ljubljanska 5 
52470 Umag 

Republika Hrvaška 
Tel.: + 385 52 759 531 

E-pošta: mladez@pu.htnet.hr 

 
Prosimo Vas, da kličete le v nujnih primerih. Dnevne informacije o poteku šole v naravi dobite v 
tajništvu šole in na http://sports.splet.arnes.si/sole-v-naravi/.  
 

Na roditeljskem sestanku za šolo v naravi ste starši sprejeli sklep, da otrok v šoli v naravi ne potrebuje 
mobilnega telefona. Učitelji ne prevzemamo nobene odgovornosti za mobilne telefone, če jih bodo 
imeli otroci s seboj. Prav tako je bil sprejet sklep, da imajo otroci s seboj največ 100 HRK za osebne 
potrebe (sladoled, razglednice, trgovina,…).  
 
Naši cilji v letni šoli v naravi: socializacija učencev, učenje osnovnih tehnik plavanja, spoznavanje 
primorskega sveta, pouk v naravi, delo v skupinah, športne aktivnosti in zabavno druženje…  
 

V sklopu šole plavanja bodo učenci razdeljeni v več skupin (homogene glede na predznanje), plavalni 
učitelj bo prilagodil tehnike učenja svoji skupini. Po programu bomo izvajali elementarne igre v vodi, 
različne športne igre, preizkus plavanja za osvojitev »delfinčka« ter podelitev diplom in priponk.  
 

V okviru rednega pouka bomo spoznavali posebnosti in značilnosti primorskega sveta, merili in 
opazovali vremenske pojave, hodili na izlete v bližnjo okolico, izdelovali različne tehniške izdelke, 
risali in slikali, …  
 

Zabavno in družabno življenje bo obsegalo družabne večere, ogled filma, »igre brez meja«, 
tekmovanja za »t´hinsko rožco« in »t´hinsko korenino,… 
 

Učitelje, ki bodo spremljali učence, obvezno obvestite o zdravstvenih oz. drugih posebnostih vašega 
otroka.  
 
Opozarjamo vas, da morebitni obiski motijo delovni ritem otrok in povzročajo čustveno 
vznemirjenost. Odsotnost od doma omogoča otrokom osamosvojitev ter socializacijo v skupini in jih 
zrelostno oblikuje, zato obiski niso zaželeni. O vseh težjih obolenjih ali hujših poškodbah Vas bomo 
vsekakor  takoj obvestili. Prosimo Vas, da opozorite otroka, naj se o morebitnih težavah, ki se bodo 
pojavile v šoli v naravi, pogovorijo s svojo učiteljico ali vodjem skupine. Spodbudite svojega otroka k 
lepemu vedenju in disciplini ter ga opozorite na njegove dolžnosti in pravice. Tako tudi Vi prispevate 
k boljšemu počutju vseh udeležencev in uspešni izvedbi letne šole v naravi.  
 
Ne pozabite na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja: 
https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/obrazec?openform. 
 
Učenci naj imajo na dan odhoda pri sebi na avtobusu pisemsko ovojnico z dokumenti. 
Malico za na pot bodo učenci dobili v šoli. 

Pedagoški vodja letne šole v naravi:  
Samo Poljanšek 

 
 



SEZNAM OPREME: 
 
o Pisemska ovojnica z imenom in priimkom 

učenca/ke, v njej pa:  

 veljavni osebni dokument (osebna 
izkaznica ali potni list) 

 evropska kartica zdravstvenega 
zavarovanja 

 zdravstvena kartica 

 listek s telefonsko številko na kateri ste 
najlažje dosegljivi in opisom otrokovih 
zdravstvenih posebnosti (če je to 
potrebno) – alergija, astma, druge 
težave… 

o spodnje perilo (5x, za vsak dan posebej) 
o nogavice (5x) 
o kopalke (2x – najmanj) 
o kratke majice (5x) 
o kratke hlače (3x) 
o trenirka 
o pulover 
o dolge hlače (športne) 
o anorak ali dežnik 
o superge 
o lahko obuvalo (natikači, sandali) 
o brisače (dve za plavanje – večji, vsaj ena za 

osebno higieno) 
o pokrivalo (kapa s šiltom) 
o sončna očala (če ima) 
o toaletne potrebščine 
o krema za sončenje (ustrezen faktor) 
o sredstvo proti komarjem (ne v razpršilu!!!) 
o manjši nahrbtnik (za plavanje, izlete,…) 
o plastenka za pijačo 
o svetilka na baterije (ni nujno) 
o družabna namizna igra 
o nekaj denarja za sladoled, razglednice,…  
o vreča za umazano perilo (iz blaga) 
o pižama, copati 
o REZERVNA OBLAČILA ZA HLADNEJŠE VREME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predstavitev delavnika: 

 

7.00 Vstajanje 
 

7.30 Zajtrk 
 

8.00 Pouk v naravi 
 

10.00 Učenje plavanja, dejavnosti ob vodi 
 

12.30 Kosilo, počitek 
 

14.00 Učenje plavanja, dejavnosti ob vodi 
 

18.00 Načrtovan športni program in pouk 
 

19.00 Večerja 
 

19.30 Usmerjen večerni družabni program 
 

21.30 Večerna higiena, odhod k počitku 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

POTREBŠČINE ZA POUK: 
 

o mapa s trdimi  platnicami 
o puščica (pisala, barvice, flomastri) 
o šablonsko ravnilo 
o lepilo 
o selotejp 
o škarje 
o silikonska pištola (če imate, ne 

kupujte!) 
 

 

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU 
Šmartno 27 A 

1219 LAZE V TUHINJU 
Tel.: 01 / 834 72 00 
Fax: 01 / 834 72 00 

E-mail: Projekt.osljsmt@guest.arnes.si 
 


