
 1. PROGRAM ŠOLE V NARAVI – 6. r. – ALPSKO SMUČANJE – Dom CŠOD Bohinj - 22. - 26. 1. 2018 
 

PONEDELJEK 22. 1. 2018 TOREK 23. 1. 2018 SREDA 24. 2. 2018 

7.15  Zbor pred šolo 7.00 - 8.00  Vstajanje, umivanje, pospravljanje sob 7.00 - 8.00  Vstajanje, umivanje, pospravljanje sob 

7.30 Odhod avtobusa 8.00 - 8.30 Zajtrk 8.00 - 8.30 Zajtrk 

8.15 Prihod do doma CŠOD Bohinj, (naš bus) do Vogla 8.30 - 9.00 Odhod na smučanje (najeti bus) 8.30 - 9.00 Odhod na smučanje (najeti bus) 

9.30 - 11.00 Smučanje po skupinah na Voglu 9.00 - 11.00 Smučanje po skupinah 9.00 - 11.00 Smučanje po skupinah 

11.00 - 11.30 Malica (s sabo vzamemo šolsko) 11.00 - 11.30 Malica na smučišču 11.00 - 11.30 Malica na smučišču 

11.30 - 12.45 Smučanje po skupinah 11.30 - 12.45 Smučanje po skupinah 11.30 - 12.45 Smučanje po skupinah 

13.00 Odhod z gondolo z Vogla 13.00 Odhod z gondolo z Vogla 13.00 Odhod z gondolo z Vogla 

13.45 Prihod v dom CŠOD (najeti bus) 13.45 Prihod v dom CŠOD (najeti bus) 13.45 Prihod v dom CŠOD (najeti bus) 

13.45 - 14.30 Kosilo 13.45 - 14.30 Kosilo 13.45 - 14.30 Kosilo 

14.30 - 15.30 Hišni red in namestitev po sobah 14.30 - 15.30 Odmor 14.30 - 15.30 Odmor 

15.30 - 18.30 Izbrane vsebine 15.30 - 18.30 Izbrane vsebine 15.30 - 18.30 Izbrane vsebine 

18.30 - 19.00 Večerja 18.30 - 19.00 Večerja 18.30 - 19.00 Večerja 

19.00 - 19.30 Odmor 19.00 - 19.30 Odmor 19.00 - 19.30 Odmor 

19.30 - 21.00 Večerna animacija 19.30 - 21.00 Večerna animacija 19.30 - 21.00 Večerna animacija 

21.00 - 22.00 Priprava na spanje 21.00 - 22.00 Priprava na spanje 21.00 - 22.00 Priprava na spanje 

22.00 - 7.00 Nočni počitek 22.00 - 7.00 Nočni počitek 22.00 - 7.00 Nočni počitek 

ČETRTEK 25. 1. 2018 PETEK 26. 1. 2018 NATANČNO PREBERITE! 

7.00 - 8.00  Vstajanje, umivanje, pospravljanje sob 7.00 - 8.00  Vstajanje, umivanje, pospravljanje sob Z otrokom se bom pogovoril o disciplini 

8.00 - 8.30 Zajtrk 8.00 - 8.30 Zajtrk (ki je predpogoj za varnost udeležencev) 

8.30 - 9.00 Odhod na smučanje (najeti bus) 8.30 - 9.00 Odhod na smučanje (najeti bus) v šoli v naravi. V primeru kršitve zahtevane 

9.00 - 11.00 Smučanje po skupinah 9.00 - 11.00 Smučanje po skupinah discipline soglašam s predhodnim odhodom 

11.00 - 11.30 Malica na smučišču 11.00 - 11.30 Malica na smučišču mojega otroka domov, katerega bom prišel 

11.30 - 12.45 Smučanje po skupinah 11.30 - 12.15 Smučanje po skupinah iskat na dogovorjeno mesto. Za omenjeni 

13.00 Odhod z gondolo z Vogla 12.30 Odhod z gondolo z Vogla dogovor sem dosegljiv kadarkoli na 

13.45 Prihod v dom CŠOD (najeti bus) 13.00 Odhod v dom CŠOD (naš bus)  telefonski številki, ki sem jo zapisal na 

13.45 - 14.30 Kosilo 13.45 - 14.30 Kosilo IZJAVI. V primeru predhodnega 

14.30 - 15.30 Odmor 15.00 Odhod domov odhoda mojega otroka domov bom 

15.30 - 18.30 Izbrane vsebine 16.00  Prihod v Gorje pred šolo pokril skupne stroške celotne šole v 

18.30 - 19.00 Večerja POSTELJNINA: najemnina v domu stane dodatnih naravi (stroški učiteljev, avtobusa). 

19.00 - 19.30 Odmor 4,40 eur zato jo imejte raje s sabo; spalne vreče niso O morebitnih zdravstvenih težavah 

19.30 - 21.00 Večerna animacija dovoljene: rjuha za jogi, dimenzije 190 x 90 cm, mojega otroka bom obvestil vodjo šole 

21.00 - 22.00 Priprava na spanje prevleka za vzglavnik in prevleka za odejo. v naravi pred odhodom. 

22.00 - 7.00 Nočni počitek 2. OPREMA  UČENCEV  ZA ŠOLO  V  NARAVI 

SMUČARSKA OPREMA (servisirana in prilagojena otroku!) 
 

1. Alpske smuči, smučarski čevlji, palice, smučarska 

čelada - kdor tega nima si bo BREZPLAČNO 

izposodil v šoli ali domu CŠOD Bohinj, 

2. smučarska očala - obvezno. 

 

PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO 
 

1. Milo, ščetka za zobe, zobna 

pasta, glavnik, zaščitna krema proti 

soncu, krema za ustnice, papirnati 

robčki, sušilec za lase-fen, 

2. dve brisači (za obraz in noge), 

3. platnena vreča za umazano 

perilo; vrečka za malico. 
 

 

DRUGA OPREMA  
 

1. Manjši nahrbtnik za pohode, knjiga 

za branje, razne družabne igre, 

zvezek in ravnilo, pisalni in risalni 

pribor, čelna ali žepna svetilka (če 

jo že imate, ne kupovati nove!), 

2. denar 10-20 eur, DROBIŽ!!! 
3. plastenka ali termos steklenica ali čutara 

(0,5 – 1 L). 

 

OBLAČILA 
1. Smučarski kombinezon ali bunda in smučarske hlače, debelejši pulover ali 

termovelur, kapa, trak, rokavice (bolje usnjene kot volnene) (2 para), planinski čevlji, 

2. trenirka, rezervne dolge hlače, srajce, majice (5), copati, superge, dežnik, 

3. spodnje perilo (5), primerno število nogavic (5 parov),  pižama ali spalna srajca. 

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, (telovadni) copati 

pa na vrhu, da jih ob prihodu lahko takoj uporabijo. 

OBVEZNA OPOZORILA! 
 

1. S SEBOJ NAJ IMAJO POTRJENO KARTICO 

ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA! 

2. VSI PREDMETI NAJ BODO OZNAČENI! 

3. KOVČEK ALI POTOVALKA NAJ IMA 

TOČNO OZNAČEN NASLOV LASTNIKA! 

4. TELEFONSKO ŠTEVILKO STARŠEV DOMA 

ALI V SLUŽBI! 

NAŠ NASLOV:     

Dom CŠOD Bohinj, Ribčev Laz 63, 

 4265 Bohinjsko jezero 

bohinj@csod.si 

 

Vodja doma Boštjan Gradišar, 

031 607 567 – samo za nujne klice! 

Uporaba mobilnih telefonov je omejena. Zaradi pedagoškega procesa je uporaba dovoljena le v prostem času, med programom in na terenu niso dovoljeni in zvečer pred spanjem jih 

pobiramo zaradi nočnega miru. Glede na naše izkušnje priporočamo, da učenci puščajo telefone doma in se tako izognejo morebitni izgubi ali kraji. V domu ni telefona na kartice. 

3. ŠOLA V NARAVI – IZJAVA - Izjavo vrne vaš otrok čimprej ali najkasneje do petka, 8. 12. 2017 Nenadu Pilipoviču.  

--Odrežite----------------------------------------------------------------------------------------------------- Izjava 
Podpisani(a)____________________ (mati, oče ali skrbnik) imam (potrebujem) za svojega otroka __________________ učenca(ke) ______ razreda OŠ Gorje opremo 

za alpsko smučanje za ŠN v domu CŠOD Bohinj, smučanje na Voglu (22. - 26. 1. 2018): 

Oprema za alpsko smučanje: (obkrožite)     

Opremo za alpsko smučanje bom preskrbel  sam.        DA 

Opremo za alpsko smučanje bi si rad izposodil.            DA               Potrebujem:   smuči  DA          palice  DA          čevlje  DA          čelada  DA 
 

NATANČNO PREBERITE: z otrokom se bom pogovoril o disciplini (ki je predpogoj za varnost udeležencev) v šoli v naravi. V primeru kršitve zahtevane 

discipline soglašam s predhodnim odhodom mojega otroka domov, katerega bom prišel iskat na dogovorjeno mesto. Za omenjeni dogovor sem dosegljiv 

kadarkoli na telefonski številki ____________________________. V primeru predhodnega odhoda mojega otroka domov bom pokril skupne stroške celotne 

šole v naravi (stroški učiteljev, avtobusa). O morebitnih zdravstvenih težavah mojega otroka bom obvestil vodjo šole v naravi pred odhodom. 
 

V šoli v naravi bomo zanimive dogodke ovekovečili na slikah in videoposnetku (ustrezno obkrožite): 

Moj otrok je lahko na videoposnetku:           SOGLAŠAM        NE SOGLAŠAM 

Moj otrok je lahko na slikah:                        SOGLAŠAM        NE SOGLAŠAM                          Podpis staršev ali skrbnikov: ______________________________ 

 


