
 
 

 
 

TABOR 
 

GREMO MI PO SVOJE V  

RAKOV ŠKOCJAN 

 
»Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.« 

(kitajski) 

 
 

10. 5. –12. 5. 
2019 

 



To kar so otroci nekoč pridobili mimogrede, med igranjem na travniku in v gozdu, jim 
sedaj poskušamo načrtno in sistematično približati na taborih. 

 Potrebujejo praktične izkušnje iz narave, da bodo razumeli naravne procese. 
 Morajo streljati z lokom, da bodo razumeli učiteljevo primerjavo pri obravnavi sile 

– “.. To je, kot če napnete tetivo loka.” 
 Morajo metati kamenčke v vodo, da bodo razumeli interferenco valov. 
 Morajo prijeti močerada, da bodo razumeli pomen vlažne in sluzaste kože za 

dihanje. 
 Morajo narediti luknjo v močvirnata tla, da bodo razumeli nivo podtalnice. 

 
V aktivnem sodelovanju na taborih nadarjenih učencev iščemo nove ideje, ki se jih 
trudimo razvijati in udejanjiti. Učimo se prisluhniti drug drugemu, spoštovati drugačne 
zamisli in hkrati pošteno, korektno izražati svoje mnenje. 
Učimo se zaupati sebi in drugim, razvijamo sodelovalni odnos in pripadnost. Ozavestiti 
skušamo svoja šibka in razvijati močna področja ter se preizkusiti v najrazličnejših novih 
dejavnostih in znanjih. 
Ključni namen tabora je prizadevati si in biti ustvarjalen in pripravljen pogledati čez 
lastno obzorje. 
 
PROGRAM DEJAVNOSTI 

 MATEMATIKA/LOGIKA 
o Kdo je bil' 
o Preštevanje kalorij 
o Zabavna matematika 

 ANGLEŠČINA 
o Baseball 

 NARAVOSLOVJE/GEOGRAFIJA/ 
o Raziskujem Kras in Rakov Škocjan (živali, kraški pojavi in voda na Krasu) 

 ŠPORT 
o Mali nogomet 
o Namizni tenis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PRIPOROČEN SEZNAM POTREBŠČIN 
 

 OSEBNI DOKUMENTI 
o osebni dokument 
o zdravstvena izkaznica 

 
 ZA BIVANJE V SOBI 

o 1 rjuha 
o 1 prevleka za odejo 
o 1 prevleka za vzglavnik 
o pižama 
o pribor za osebno higieno 
o 2 brisači 
o papirnati robčki 
o sobni copati (shranjeni v potovalki na vrhu) 
o vrečka za umazano perilo 
o vazelin 

 
 OBLAČILA IN OBUTEV 

o spodnje perilo  
o majice 
o nogavice  
o trenirka 
o dolge hlače 
o debelejši pulover 
o jakna/bunda 
o kapa 
o močnejši visoki čevlji za pohode 
o športni copati 
o dežnik/pelerina 
o manjši nahrbtnik 
o plastenka 0,5 l ali čutara 
o zaščitna sredstva proti klopom 

 
 ZA DELAVNICE ALI RAZVEDRILO 

o zvezek in pisalo  
o družabne igre  
o svetilka 

 
 
 
 
 
 



ŠE NEKAJ KRATKIH NAVODIL 
 
Priporočamo, da potrebščine za tabor spravite v potovalno torbo. Otroci naj svojo 
garderobo in ostalo pripravijo sami. Manjši nahrbtnik potrebujejo za  pohod. 
 
Vljudno vas prosimo, da telefonirate samo v nujnih primerih. Kontakt v času tabora 
(Špela 041 229 846). 
 
Mobilni telefoni niso dovoljeni. 
 
Za prehrano je v domovih CŠOD v celoti poskrbljeno (vključno z malico in sadjem, ki je 
vedno na razpolago), zato je nezaželeno, da učenci prinašajo s seboj kakršnokoli hrano 
oz. prigrizke, saj na ta način porušijo načela zdrave prehrane in močno poslabšajo 
higienske razmere v sobah, ki so namenjene spanju in počitku. Prosimo, da starši to 
upoštevate. 
 
ARAŠIDI in izdelki iz arašidov PREPOVEDANI! 
 
Prosimo vas, da vaš avto (ob povratku učencev) parkirate tako, da bo avtobus lahko 
pripeljal na postajo pred šolo. 
 
V želji, da bi tabor v celoti uspel in ostal otrokom v lepem spominu, vas  lepo 
pozdravljamo! 
 
 
Vodja tabora: Špela Kobetič                     
Ravnatelj: Boris Jemec 
  



Osnovne informacije 
 
ODHOD:      
petek, 10. 5. 2019, ob 16. uri izpred šole (zbor ob 1545). 
 
PRIHOD:  
nedelja, 12. 5. 2019, odhod iz Rakovega Škocjana ob 1400 uri, predviden prihod pred šolo 
ob 1530 uri. 
 
NASTANITEV: 
CŠOD Rak 
 
 
Spremljevalke 
Špela Kobetič, vodja tabora 
Stanka Kočar, profesorica matematike 
Alenka Bičanič, profesorica angleškega jezika 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


