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Spoštovani starši, 

 

Vaš otrok se bo 4. septembra 2017 udeležil letne šole v naravi. 

 Priporočamo, da ima s seboj naslednjo opremo: 

 

 spodnje perilo, 

 toplo oblačilo za slabo vreme ( trenirka), 

 majice s kratkimi rokavi, 

 2 kratke hlače, 

 1 dolge hlače, 

 nogavice, 

 1 pulover ali jopico, 

 pižama, 

 1 par čevljev, 

 1 par copat ( obvezno), 

 natikači ali sandali ( cokli prepovedani), 

 športni copati, 

 sandali za v vodo ( po želji), 

 najmanj 2 kopalke, 

 najmanj 2 brisači za osebno higieno, 

 2 brisači za na plažo ( temnejše barve), 

 pokrivalo, 

 krema za sončenje, 

 toaletni pribor ( milo, zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, šampon za lase), 

 dežnik ali palerina, 

 peresnica s šolskimi potrebščinami ( pisala, barvice, flomastri, škarje,...), 

 najljubša igrača, igra, knjiga,.. za prosti čas, 

 platnena vreča za umazano perilo, 

 Ovojnica z naslednjimi podatki:  

      Na ovojnici naj bo otrokovo ime in priimek, v njej pa:  

            - domača in službena telefonska številka obeh staršev, 

            - posebna opozorila, navodila ali želje ( jemanje zdravil , alergije, diete, ipd. ) 

      - zdravstvena kartica, 

      - zdravniško potrdilo v primeru, da ima otrok kronična obolenja ali je alergičen na določena zdravila, 

      - dogovorjena količina denarja (10 eurov). 

 

            

          Ovojnico oddajte spremljevalcu na dan odhoda.    

     Gradivo za šolo v naravi bodo otroci dobili na Debelem rtiču. Na dan odhoda bomo vzeli s seboj šolsko 

malico, zato naj otroci ne nosijo hrane s seboj. 
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    Na otroka, ki moči posteljo, opozorite učitelja, da bo z njim primerno ravnal in poskrbel za posteljo, 

otroku pa dajte s seboj dodatno perilo. 

 

Na potovalni torbi mora biti prilepljena ali privezana kartica z  imenom in priimkom otroka ter  naslovom, v 

notranjosti pa prilepljen seznam garderobe.  

 

   Otrokom pogosto pišite. Prihod pošte je najbolj pričakovan trenutek dneva. 

   Poskrbite, da čakanje ne bo zaman. 

 

     NASLOV: Ime in priimek otroka, OŠ Horjul, 

                       MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE DEBELI RTIČ 

  JADRANSKA CESTA 73 

6280 ANKARAN - ANCARANO 

 

 

 

Otroku ne dajajte s seboj dragih igrač in drugih dragih predmetov. 

 

       

V primeru, da otrok iz opravičenega vzroka ( bolezen ) ne bi mogel oditi v šolo v naravi, morajo starši to 

sporočiti v šolo.  

 

 

 

 

 

Lepo vas pozdravljam.                                                                                 Alenka Krušič, 

                                                                                                             vodja ŠVN 

 

 

Horjul, 29. 6. 2017 
     


