
Spoštovani starši! 

Pred vami je informativni bilten iz življenja in dela 
šole v naravi, ki ni samo tečaj plavanja, ampak je na 
poseben način organiziran pouk, ki se iz učilnice 
preseli v drugo okolje. Učenci bodo imeli pouk 
nekoliko drugače, saj bodo doživeli preplet številnih 
naravoslovnih, kulturnih, športnih in zabavnih vsebin.  

Namen šole v naravi je: 
 učenje plavanja in izpopolnjevanje plavalnih 

tehnik, učenje skokov, … 
 spoznavanje določenih vsebin iz 

naravoslovja, življenja v naravi ter kulture 
in športa  

 pridobivanje znanj, potrebnih za varstvo in 
izboljšanje okolja ter s tem oblikovanje 
pozitivnih vedenjskih vzorcev 

 pridobivanje praktičnih izkušenj 
(utrjevanje novih življenjskih situacij) 

 socializiranje posameznika in skupine 
(vzgajanje za medsebojno strpnost) 

 privzgajanje odgovornosti za lastno varnost 
in zdravje ter odnos do osebne in družbene 
lastnine  

 vzpodbujanje prijateljstva in medsebojne 
pomoči  

 spoznavanje z različnimi bivalnimi okolji 

 
Da bi dosegli vse cilje, smo pripravili pester in 
zanimiv program: 
 
1. Plavanje in aktivnosti v vodi: prilagajanje na vodo, 
učenje osnovnih tehnik - prsno plavanje, kravl in 
hrbtno plavanje. 
 

2. Učne vsebine: dnevi dejavnosti in pouk 
 

3. Sprostitvene dejavnosti:   
- elementarne in štafetne igre,  
- športne igre,  
- ples,  
- in še marsikaj. 

PRIPOROČEN SEZNAM POTREBŠČIN 
 
OBLAČILA IN OBUTEV: 

 

   a)  ZA DELO V VODI/OB VODI 
  dvoje kopalke  
  večja brisača ali kopalni plašč 
  zaščitna krema proti soncu 
  lahko pokrivalo (kapa) 
  športni copati, natikači 
  mala plastenka za pijačo (0,5 l) 
  plavalna očala (neobvezno) 
  manjši nahrbtnik 

 
  b)  ZA BIVANJE V HOTELU IN ZA ŠPORT  

 trenirka ali hlače  
 topla oblačila za primer hladnega vremena 
 lahka jakna 
 nogavice  
 copati 
 kratke majice, hlače 
 spodnje perilo in pižama 
 vrečka za umazano perilo 

 
PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO: 

 milo, mazilo za ustnice, krema za obraz  
 papirnati robčki 
 glavnik ali krtača, sušilec za lase 
 elastika za spenjanje dolgih las 
 zobna ščetka, zobna krema 
 osebna zdravila (če jih ima) 
 zdravilo proti slabosti med vožnjo 

 
DRUGO: 

 zdravstvena kartica, zdravstvena kartica za 
tujino, osebna izkaznica ali potni list  

 šolske potrebščine po navodilu učitelja 
(pisalni pribor, mapa, barvice, škarje) 

 knjiga za branje 
 namizne ali družabne igre za prosti čas  
 zložljiv dežnik 

 
 

ŠE NEKAJ KRATKIH NAVODIL 
 
 Priporočamo, da potrebščine za v šolo v naravi 

spravite v potovalno torbo. Otroci naj svojo 
garderobo in ostalo pripravijo sami. Manjši 
nahrbtnik potrebujejo za odhod na kopališče. 

 
 Za odhod v šolo v naravi ne kupujte novih oblačil, 

otroci naj na pot odidejo v preprostih in udobnih 
oblačilih. 

 

 Prosimo, da otroci prvi dan s seboj ne nosijo 
malice (razen kakšno pijačo), ker bodo ob prihodu 
imeli najprej kosilo.  

 

 Učenci lahko imajo s seboj le manjšo vsoto 
denarja (do 10,00 € oz. 75 HRK). 
 

 Prosimo vas, da o morebitnih pomembnih 
posebnostih svojega otroka pravočasno obvestite 
razrednika (bolezni, jemanje zdravil, nagnjenost 
k alergijam…). 
 

 Telefonirajte samo v nujnih primerih (kontakt: 
041/279-889). Otroci naj s seboj ne jemljejo 
mobilnih telefonov. V nujnih primerih vas bo 
poklicala učiteljica na telefonsko številko, ki ste 
nam jo zaupali. 

 

 Če vaš otrok težko prenaša vožnjo z avtobusom in 
je nagnjen k bruhanju, naj pred odhodom vzame 
ustrezno zdravilo proti slabosti. Zdravilo naj ima 
tudi s seboj za povratno vožnjo. 

 

 Vljudno vas naprošamo, da ob čakanju na povratek 
otrok iz Poreča vaš avto parkirate tako, da bo 
avtobus lahko neovirano ustavil pred šolo na 
avtobusni postaji. 

 
Vsi, ki delamo v šoli v naravi želimo, da naši otroci 
preživijo čudovite dneve in se vrnejo domov zdravi, 
nepoškodovani, zadovoljni in obogateni z novimi 
spoznanji in izkušnjami. 

  



 
 
 

 
 
 
ODHOD:      
ponedeljek, 06. 06. 2022, ob 9. uri izpred 
šole (zbor ob 845) 
 
 
PRIHOD:  
petek, 10. 06. 2022, odhod iz Poreča ob 
1400, predviden prihod pred šolo približno 
ob 1700  
 
 
NASTANITEV: 
Hostel Šiška, Poreč (Špadiči) 
Špadiči 15a 
52440 Poreč 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
      pripravila:                              ravnatelj:        
         Mateja Hari                           Boris Jemec 
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