
Obvestilo učencem 5. razreda in staršem za šolo v naravi 

v Savudriji 
 
ODHOD AVTOBUSA: Ponedeljek, 2.9.2019, ob 8.00 iz avtobusnega postajališča Spodnja Idrija 

 

PRIHOD AVTOBUSA: Petek, 6.9. 2019 okoli 17. ure (otroci bodo starše lahko  poklicali, ko 
bomo v Godoviču). 

 
1. Veljavna osebna izkaznica ali potni list, zdravstvena izkaznica, veljavno evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja (kartica + list!). Otrok naj ima vse pripravljeno, ker 

bo pred vstopom na avtobus dokumente oddal učitelju razredniku, 

2. troje kopalk, 

3. podvodna maska, dihalka, plavutke, 

4. tanka bombažna majica – z dolgimi rokavi, ena slabša majica s kratkimi rokavi za v 

vodo, 

5.  torba ali nahrbtnik za na plažo, 

6. spodnje perilo za pet dni (tudi nogavice), 

7. obutev: sobni copati, športni copati, obutev za na plažo, obutev za vodo, 

8. pižama, 

9. obleka za bivanje (sami presodite, koliko obleke otrok dejansko potrebuje), trenirka ali 

druga oblačila za večere in hladnejše vreme, 

10. vetrovka, zložljiv dežnik, 

11. pribor za osebno higieno, plastični lonček, zobna ščetka, zobna pasta, milo, šampon, 

glavnik, papirnati robčki, dolgolaske naj imajo balzam za lase za lažje česanje, sušilec 

za lase, 

12. krema za sončenje, sončna očala, zaščita proti komarjem, klobuk ali drugo 

pokrivalo, 

13. dve veliki brisači za na plažo, dve veliki brisači za osebno higieno – tuširanje, 

14. vrvica in nekaj ščipalk za sušenje perila, 

15. polivinilasta vrečka za umazano perilo, 

16. pisalni pribor, flomastri, barvice, zvezek 

17. družabne igre, 

18. žepna svetilka, 

19. denar za ladjico, sladoled … (ne priporočamo več kot 200 hrk). 

Prosimo, da ima otrok v nahrbtniku posebej pripravljeno brisačo in kopalke, ker bodo 

plavali, preden se bodo selili v sobe. 

Za vse svoje stvari bo moral otrok skrbeti sam, zato skupaj z njim skrbno načrtujte prtljago. Za 

denar in ostale stvari, ki jih bo otrok imel s seboj, učitelji ne odgovarjajo. 

 

V primeru, da bo otrok imel mobilni telefon, naj ima tudi polnilec. Otroka naučite poiskati 

operaterja. 

Na potovalni torbi naj ima pritrjen kartonček s polnim domačim naslovom in telefonom, v 

torbi pa popoln seznam garderobe, vključno z oblačili, ki jih ima na sebi. Otrok naj sodeluje 

pri pakiranju, da bo poznal svoje stvari! 



POSEBNO OBVESTILO: obvestilo o morebitnih zdravstvenih posebnostih (diete, alergije…) 

vašega otroka izročite v pisemski ovojnici učitelju razredniku pred odhodom na avtobus. V 

primeru pogostega obolenja ušes naj ima otrok s seboj tanjšo kapo in čepke za ušesa. 

Za malico bo poskrbela šolska kuhinja. Informacije o otrocih boste tekom šole v naravi dobili na 
spletni strani šole. 


