
LETNA ŠOLA V NARAVI  
       S TEČAJEM PLAVANJA 

od 26. 5.  do  30. 5. 2014 

T E R M E    Č A T E Ž 



ZAKAJ LETNA ŠOLA V NARAVI 

 NAUČITI SE ENE OD TEHNIK PLAVANJA (usvojiti bronastega 
delfinčka). 

 Poznati higieno v vodi in ob njej, nevarnosti skakanja na glavo, 
nevarnosti v globoki vodi. 

 

 

 ZNANJE PLAVANJA  JE 
 

                 

                      ŽIVLJENJSKEGA POMENA. 

 



UDELEŽENCI 
 

UČENCI: 5. a in 5. b, 

                   5. r – Studeno, Bukovje, Planina  
 

RAZREDNIČARKE:  
   Martina Sedej – Filipčič, Nevenka Trenta, 

   ravnateljica ga. Sabina Ileršič Kovšca 
 

 VADITELJI:  
    Jana Čelan, Jasna Kožar, Tjaša Mahnič,   

    Andreja Milavec 

    Mitja Muha, Tine ščuka,  Anton Perenič 

 
 PEDAGOŠKI  VODJA: Martina Sedej-Filipčič 

 

     

 

     



ODHOD 
 V PONEDELJEK, 26. 5. 2014 

 

 5. a,b / Studeno / Bukovje: 

    - ob 8.00       - šolsko postajališče pred centralno       

                            šolo 

 Planina 

    - ob 8.20       - avtobusno postajališče v Planini 

                            (nasproti pošte) 

 GROSUPLJE 

 ČATEŽ – OBVESTILO:  telefonski klic otroka 



KAJ VSE MORA BITI V POTOVALKI? 

 

 zdravstvena kartica, 

 toaletni pribor (milo, šampon, zobna pasta in ščetka, glavnik, krema za obraz, 

   robčki…) 

spodnje perilo, 

pižama,  

6 parov nogavic 

6 majic s kratkimi rokavi (ena naj bo stara za v vodo), 

2 jopici ali puloverja, 

 

 

1 dolge hlače, 

2 kratkih hlač 

vetrovka ali zložljiv dežnik, 

trenirka, 

športni copati, 

natikači, 

šolski copati z gumijastimi podplati ( za hojo po hotelski sobi ), 



najmanj dvoje kopalk (oprijete),  

dve večji brisači, 

torba za nošenje brisač, kopalk, … na bazen 

sončna očala, 

kapa s ščitnikom, 

krema za sončenje z zaščitnim faktorjem 20 ali več, 

  

krema ali sprej proti komarjem, 
 

knjiga za branje, 

razne igre (karte, šah, domine,…), 

zemljevid RS, 

zvezek, 

lepilo, škarje, 

peresnica (barvice, flomastri, svinčnik, nalivno pero,…), 

vrvica, ščipalke. 

 



S SEBOJ NE JEMLJI !!! 

 

 SLADKARIJ. 

 NAKITA.  

 DRUGIH VREDNIH STVARI. 

   Razrednik NE ODGOVARJA za izgubljene 

drage stvari (video igrice, fotoaparat, 

zlatnino,…), zato je bolje, da takšne stvari 

ostanejo doma.  

 



NAMESTITEV 

 HOTEL TOPLICE 

- KLJUČ – KARTICA 

 

- Posteljnina. 

- Brisače za osebno higieno. 

- Sušilec za lase. 

 

- Televizija. 

- Mini bar. 
 

Možnost uporabe stacionarnega telefona. 

 

BALKON 

 

 

 

 

 



1.DAN  -  POPOLDAN 
 

 KOSILO, POČITEK 

 

PREIZKUS PLAVANJA. 

RAZVRSTITEV V SKUPINE 

   GLEDE NA ZNANJE PLAVANJA. 

  (NORMATIVI: 8 učencev NEPLAVALCEV, 12 učencev PLAVALCEV) 
KAPICE,  IME SKUPINE. 

DELO PO SKUPINAH. 

 
 VEČERJA, VEČERNA DEJAVNOST, POČITEK 

 



URNIK  DELA 

 VSTAJANJE. 

 UMIVANJE, OBLAČENJE, POSPRAVLJANJE. 
USMERJENE DEJAVNOSTI. 

 PLAVANJE. 

 KOSILO. 

 POČITEK. 

 USMERJENE DEJAVNOSTI. 

 PLAVANJE. 

 VEČERJA. 

 VEČERNE DEJAVNOSTI. 

 PRIPRAVA NA NOČNI POČITEK. 

 NOČNI MIR. 

 



PROGRAM PLAVANJA 

 Prilagajanje na vodo. 

 Vaje potapljanja, za gledanje pod vodo, dihanje, 

plovnost, drsenje. 

 Učenje: - prsne tehnike plavanja, 

                 - tehnike kravla, 

                 - tehnike hrbtnega plavanja, 

                 - skoka na noge in glavo. 

 Dopolnilni program: igre v vodi, gusarski otok, 

tobogan, bazen z valovi … 



PREIZKUS PLAVANJA PO 

NORMATIVIH ZA DELFINE 

 BRONASTI, SREBRNI IN MODRI 
KONJIČEK. 

 

DELFINČEK (moder). 

 

 BRONASTI, SREBRNI IN ZLATI DELFIN. 



PROGRAM USMERJENIH 

DEJAVNOSTI 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Koledar vremena. 

Začutimo okolje. 

 

 DRUŽBA 

Skica od doma do Čateža. 

Čatež - turistični kraj. 

Orientacija. 

 



 SLOVENŠČINA 

Pisanje razglednic. 

Legenda o Čatežu. 

 

 MATEMATIKA     

     Utrjevanje računskih operacije,    

     merske enote, miselni orehi 

 

 LIKOVNA UMETNOST 

   Oblikovanje različnih izdelkov. 

 

 GLASBENA UMETNOST 

    Priprava na zaključni večer. 

 

 



VEČERNE DEJAVNOSTI, 

DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE 

    PONEDELJEK 

 PREDAVANJE O REDU IN OBNAŠANJU V 

LETNI ŠOLI V NARAVI ter NEVARNOSTIH V 

VODI, OPEKLINE  

 SPREHOD IN OGLED TERM 

 

   TOREK 

 MEDRAZREDNE IGRE 
 



 

 

 SREDA 

    Z BRODOM ČEZ SAVO. 

 

 

 ČETRTEK 

    ZAKLJUČNI VEČER. 

 

 

 PETEK 

    POVRATEK DOMOV. 

 

 
    



POVRATEK 
 V PETEK, 30.5.2014  

     - MED 15.00 IN 16.00 

     5 .a, b  Studeno, Bukovje 

     - šolsko postajališče pred   

        centralno šolo 

 PLANINA 

    - šolsko postajališče v    

      Planini 

 OBVESTILO -    

    TELEFONSKI KLIC  

     OTROKA 

 



KAJ PA …  

 

 

 Če je otrok na dieti, če jemlje zdravila, ali ima ostale 

zdravstvene posebnosti se posvetujte z zdravnikom ter  

     o tem predhodno  obvestite razrednika in ga seznanite z vsemi    

     podrobnostmi  (PISNO / SOGLASJE  STARŠEV). 

 

 

 Če otrok zboli?  

    Če ima otrok zvišano temperaturo, skušamo temperaturo, po   

    predhodnem telefonskem  pogovoru s starši, znižati.  

    Če temperatura ne pade, starši pridejo po otroka.  

 

 Če se otrok poškoduje?  

     Manjše rane, praske, žulje ipd. oskrbimo učitelji / vaditelji . Če je   

     poškodba hujša,  otroka odpeljemo v zdravstveni dom in o tem   

     obvestimo starše. 

 

 



KAJ PA …  
 
 

 Če otrok povzroči škodo (razbita šipa, poškodovan 

inventar ipd.)?   

    Povzročeno škodo krijejo starši. 
 
 

 

 Če otrok nagaja, ne upošteva navodil ipd.?   

 

V primeru, ko je obnašanje učenca nevarno za njegovo 

zdravje in življenje ali za zdravje in življenje drugih, se z 

njim temeljito pogovorimo. V dogovoru z razredničarko 

in po pogovoru s starši skušamo poiskati najboljšo 

rešitev nastalega stanja.  



KAJ PA …  
 

 Mobitel?   

    Da. Klic domov – po večerji. 

 

 Nakupovanje?  

    Da, vendar samo organizirano  in sicer: 

    razglednice z motivi kraja, manjše spominke,  

    1x sladoled. 

 

Koliko denarja naj vzame otrok s seboj? 
 

NE VEČ KOT 20 € 
Z OTROKOM SE POGOVORITE O RAVNANJU Z DENARJEM. 

 

Šolo v naravi smo že vplačali, pa je otrok zbolel in ne 

gre tja.    Denar dobite povrnjen. 



CENA IN NAČIN PLAČILA 

CENA :  PREDVIDOMA 119,16 € 

 

NAČIN PLAČILA:  

- V ENKARTNEM ZNESKU, 

- V DVEH MESEČNIH OBROKIH, 

- V TREH MESEČNIH OBROKIH. 

 

MOŽNOST SUBVENCIJE – VLOGA STARŠEV. 




