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LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

OBVESTILO UČENCEM 6. RAZREDA IN STARŠEM
za šolo v naravi v NEREZINAH na MALEM LOŠINJU
KDAJ: 11. september – 16 .september 2017
ODHOD:11. IX. 2016 ob 6.30 uri iz IDRIJE s parkirišča za šolo, ob 6.45 iz Godoviča
PRIHOD: 16. IX. 2016 okrog 20. ure (sporočilo bo na spletni strani šole)
- ZA PREHOD ČEZ MEJO BOŠ RABIL OSEBNO IZKAZNICO ali POTNI LIST(VIZO)
- POTRDILO ZA PREHOD ČEZ HRVAŠKO MEJO (bo pripravila šola)
KAJ BOŠ RABIL V ŠOLI V NARAVI?
- zdravstveno kartico
- veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja- kartica in list
- troje kopalk
- komplete spodnjega perila za šest dni
- obutev: cokle ali sandale, telovadne copate, čevlje, nogavice ( več parov)
- pribor za osebno higieno: plastičen kozarček, zobna ščetka, zobna pasta, milo, krema za sončenje,
papirnati robčki
- pokrivalo za glavo- kapa, klobuk
- brisače, vsaj dve večji in tri manjše
- kratke hlače, majice
- toplo jopico, trenirko, toplejša oblačila
- vetrovko in dežnik
- pižamo
- nekaj ščipalk za pripenjanje perila
- pisalni in risalni pribor( svinčnik, kemični svinčnik, suhe barvice,čopiče, flomastre, škarje,
beležko,tempera barve, lepilo za papir )
- nekaj denarja- kune
- baterijsko svetilko
- nahrbtnik ali torbo primerno za plažo in pohode- ne vrečko
- družabne igre( karte, človek ne jezi se, igračo…)
- knjigo za branje
- plavalna očala ali masko, če jih imaš
Za malico bo poskrbela šolska kuhinja. Hrane ne rabiš.
Mobilni telefon pusti doma, da te ne bo oviral pri dejavnostih!
Informacije o otrocih boste lahko dobili pri razrednikih na telefon 041 475 380 med 14.00 in 14.30 uro
ali na tajništvu šole 37 26 200 ter na spletni strani šole.
Posvet z zdravnikom je možen preko e- naslova: borut.kavcic@zd-idrija.si ali na tel. 051 415 302,
dodatne informacije o šoli v naravi boste starši lahko dobili na OŠ Idrija v pisarni pomočnice Z. Rejc
ali na telefon 041 467 007.

NAVODILA




Učenci naj prvi šolski dan prinesejo s seboj osebne dokumente, da bomo z njih prepisali številke
dokumenta, ki jih potrebujemo ob prijavi učencev v naselju.
Pri pakiranju naj bo vaš otrok zraven. S seboj naj vzame tista oblačila oziroma obutev, ki jih
pozna.
Predvidevamo, da bo vaš otrok v šoli v naravi potreboval od 100 do 150 kun (sladoled, nakup
razglednice, spominki, …).
Zdenka Rejc
pomočnica ravnateljice

