OSNOVNA ŠOLA STRANJE

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
na
MARIBORSKEM POHORJU
2019

ČANDROVA IN RUŠKA KOČA NA POHORJU
14. 1. – 18. 1. 2019

OSNOVNE INFORMACIJE
ODHOD:

PONEDELJEK, 14. 1. 2019 OB 9.00 URI IZPRED ŠOLE

PRIHOD:

PETEK, 18. 1. 2019, ODHOD S POHORJA OB 13.30 URI,
PREDVIDEN PRIHOD PRED ŠOLO MED 15.30 IN 16.00 UR0

NASTANITEV:

ČANDROVA IN RUŠKA KOČA NA POHORJU
FRAJHAJM 42, 2208 POHORJE

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
na
MARIBORSKEM POHORJU
2019

14. 1. – 18. 1. 2019

Spoštovani starši
Veseli nas, da ste se odločili svojega otroka poslati v šolo v naravi, saj
ima ta dejavnost zelo velik pomen. Cilj šole v naravi je preko
neposrednega doživljanja narave in različnih dejavnosti v naravi vzgojiti
mladega človeka za življenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga vzgojiti za
ohranjanje naravnega okolja in naravne dediščine. Otroci so aktivni od
jutra do večera, prav tako pa tudi vsi učitelji, ki so z njimi. Velik poudarek
je na vzgojnih vrednotah in oblikovanju ustreznih navad in vedenjskih
vzorcev: navajanje na življenje v skupini, spoštovanje in upoštevanje
drugih, strpnost, pomoč, odgovornost, higienske navade, navade v
prehranjevanju, pravilen odnos do denarja, seznanjanje mladih z
različnimi dejavnostmi v naravi ter s tem usmerjanje v dejaven, koristen,
kulturen in zdrav način preživljanja prostega časa v naravnem okolju.

Da bi dosegli vse cilje, smo pripravili pester in zanimiv program:
1. Alpsko smučanje
2. Pohodništvo
3. Popoldanske dejavnosti
4. Večerne dejavnosti

PRIPOROČEN SEZNAM POTREBŠČIN

 Oprema in oblačila za delo na snegu
- smuči, smučarski čevlji, smučarske palice, smučarska očala in
čelada,
- smučarski kombinezon ali bunda in smučarske hlače, smučarske
rokavice,
kapa, šal,
- dolgo toplo spodnje perilo, tople dokolenke, puli, pulover,
zimski čevlji.
 Rezervna oblačila:
- trenirka ali hlače za bivanje v domu,
- puli ali srajca, majica (3 kom),
- nogavice (5-8 parov), copati,
- spodnje perilo,robci, pižama.
 Pribor za osebno higieno:
- milo, mazilo za ustnice, zaščitna krema za obraz,
- glavnik, zobna ščetka, krema za zobe,
- brisača in sušilec za lase (po potrebi),
- osebna zdravila (če jih ima), zdravilo proti slabosti med vožnjo.
 Drugo:
- potrjena zdravstvena kartica, obliži …
- pisalni pribor,
- knjiga za branje,
- naslovi sorodnikov, znancev,
- namizne ali družabne igre za prosti čas (po potrebi).

Učenke in učenci posteljnine ne rabijo nositi s seboj (jo dobijo v koči)!

ŠE NEKAJ NAVODIL

Priporočamo, da pred odhodom v šolo v naravi doma še posebej
preverite smučarsko opremo, saj je slabo vzdrževana ali poškodovana
oprema pri uporabi nevarna.
Učenci/ke naj imajo s seboj manjšo vsoto denarja (za sok, kartice,
spominke … do 15,00 EUR-ov). Učenci imajo v Čandrovi koči vsak dan
na voljo čaj.
Učenci naj mobitele in ostale elektronske naprave pustijo doma.
Glede na časovne možnosti bomo na spletni strani šole objavili kakšen
utrinek oz. prispevek o dogajanju.
Starše prosimo, da ob povratku otrok parkirate avtomobile na parkirišču
in s tem omogočite varen prevzem prtljage ter smučarske opreme na
avtobusni postaji.
V želji, da bi šola v naravi v celoti uspela in ostala otrokom v lepem
spominu, vas lepo pozdravljamo!

Smučarji se ne rodijo kot smučarji; vsak gib, vsako veščino, ki iz
nesmučarja naredi smučarja, je treba osvojiti v potu prizadevanj.
Milan Maver

Vodja šole v naravi: Gašper Ribič

Ravnatelj: Boris Jemec

