Dodatna in rezervna oblačila:
* Za bivanje v domu (trenirka), rezervne dolge hlače,
* močnejši čevlji za pohode (rezervni čevlji),
* copati, pižama, robci,
* rezervno spodnje perilo,
* rezervne nogavice in rokavice.

Pribor za osebno higieno in zaščito:
* Zobna ščetka, zobna krema, glavnik, milo, 2 manjši brisači,
* zaščitno mazilo za ustnice,
* zaščitna krema za obraz,
* osebna zdravila (OBVEZNO OBVESTITI UČITELJA!),
* plastenka ali termovka za pijačo.

ZIMSKA ŠOLA V
NARAVI
2019/ 2020
AREH NA POHORJU
27. 1. —31. 1. 2020
SPREMLJEVALCI:
Zdenka Krošl, prof.

Druga oprema:

Kristijan Kralj, prof.

* Zdravstvena izkaznica,
* zvezek, pisalni pribor,
* namizna ali druga družabna igra,
* dogovorjen manjši znesek za manjše vsakodnevne potrebe
(do 20 EUR!).

Iztok Kapušin, prof.

Elvis Antončič, prof.
Boštjan Tomazin, prof.
Ognjen Saje, prof.
Nina Brudar, prof.

Okvirni urnik:

CILJI ZIMSKE ŠVN


7.00

vstajanje, pospravljanje sob,



7.45

zajtrk,

Oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja gibanja;



8.40

odhod na smučišče,



9.00 - 12.00

alpsko smučanje,

Razvijanje različnih osebnostnih lastnosti;



12.30

kosilo,

Spoznavanje vsebin iz naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi;



14.00 - 16.00

alpsko smučanje,



16.15

počitek, malica

Socializacija posameznika, vzgajanje za medsebojno
strpnost, spoštovanje, drugačnost;



17.30

popoldanske aktivnosti,



18.30

večerja,

Spodbujanje sproščenosti, prijateljstva in medsebojne
pomoči;



19.45



Razvijanje odgovornosti za lastno varnost in zdravje



21.00

priprava na spanje,



Nuditi učencem nepozaben teden med vrstniki.



22.00

spanje.




Pridobivanje splošno uporabnih znanj in praktičnih
veščin za življenje;







ODHOD: 27. 01. 2020 OB 8.00
IZPRED ŠOLE
PRIHOD: 31. 01. 2020
OKOLI 17.00 PRED ŠOLO
TELEFONSKE ŠTEVILKE:
HOTEL ZARJA 02 60 36 000
ŠOLSKI MOBITEL 031 744 433

večerne aktivnosti (nočni pohod, družabne igre,
ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice, zaključni ples) ,

Oprema in oblačila za delo na snegu:
* Smuči, smučarske palice, smučarski čevlji, smučarska čelada,
* smučarsko perilo (lahko tudi dolge pajkice, žabe), podkapa,
* tople dokolenke (smučarske nogavice),
* puli ali pulover,
* smučarski kombinezon ali smučarske hlače in bunda,
* tople, nepremočljive rokavice,
* smučarska očala, sončna očala,
* topla kapa.

