ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
24. 1.–28. 1. 2022

RIBNICA NA POHORJU
Spomini udeležencev na lepa doživetja in prijetne utrinke iz šole v naravi se v pogovorih prenašajo na mlajše generacije, zato verjetno tudi vaš otrok nestrpno
pričakuje odhod v šolo v naravi.

ODHOD:
v ponedeljek, 24. 1. 2021, zbor ob 7.15 (testiranje) in odhod ob 7.40 izpred OŠ Brezovica.
POVRATEK:
v petek, 28. 1. 2021, ob 13.30 z Ribnice na Pohorju, prihod na Brezovico med 16.30 in 17.00.
SPISEK OPREME:
Oprema in oblačila za delo na snegu:
 Smuči in smučarske palice (speto skupaj),
 smučarski čevlji, čelada (OBVEZNA za vse!),
 smučarska očala.
Pred odhodom doma preglejte ustreznost opreme!
 Torba ali vreča za prenos smučarskih čevljev in čelade,
 bunda, tople smučarske hlače (po možnosti 2x),
 puli, pulover,
 smučarska kapa, dva para rokavic,
 debelejše termo nogavice (dva para),
 toplo spodnje perilo – smučarsko spodnje perilo,
 zaščitna krema za obraz in ustnice.
*Smučarska oprema naj bo na vrhu potovalke, da se lahko učenci takoj oblečejo za smučanje.
Ostala oblačila:
 Hlače ali trenirka za bivanje v domu,
 puli, pulover,
 tople nogavice,
 spodnje perilo,
 pižama,
 močnejši zimski čevlji ali škornji za pohod,
 telovadni copati.

Pribor za osebno higieno:
 Milo in glavnik,
 zobna ščetka in pasta,
 osebna zdravila (priložena navodila za jemanje),
 platnena vrečka za umazano perilo,
 testi za samotestiranje (3x).
Druga oprema:
 Zdravstvena kartica,
 pisalni pribor, 1 zvezek, knjiga za branje,
 naslovi sorodnikov in prijateljev (po želji),
 pisemska ovojnica z znamko (po želji),
 družabne namizne igre,
 bidon za tekočino (bodimo prijazni do okolja),
 naglavna ali ročna svetilka.

POMEMBNO:
Posteljnine in brisače so v apartmajskem naselju, zato jih ni potrebno jemati seboj.

Uporaba osebnih telefonskih aparatov in drugi elektronskih naprav ni dovoljen.

Mens sana in corpore sano.
"Zdrav duh v zdravem telesu."

VAŠI UČITELJI:
Diana Drobnič - smučanje
Alenka Kos - smučanje
Gabrijela Marinko - smučanje
Bojan Raušl - smučanje
Primož Susman - spremljevalec
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