
Odhod:    3. 9. 2018 ob 8.00 izpred OŠ Bizeljsko 

Prihod :   7. 9. 2018  predvidoma ob 15.00 

Posebna obvestila učiteljice: 
 Če je otrok na dieti, če jemlje zdravila ali ima ostale zdravstvene posebnosti, se posvetujte 

z zdravnikom ter o tem predhodno pisno obvestite razredničarko in jo seznanite z 
vsemi podrobnostmi. 

 Razrednik NE ODGOVARJA za izgubljene drage stvari (foto aparat,…), zato je bolje, da 
takšne stvari ostanejo doma. Mobitel naj otrok pusti doma. 

 V manjšem nahrbtniku, ki ga bo imel otrok tudi za pohode, naj ima malico za 
prvi dan (en sendvič in zdrav napitek). 

 

 Telefon za NUJNE primere 
 CŠOD Čebelica:  07 348 90 12, 031 607 570 
 učiteljici: 041 500 065           

 
SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 

Osebni dokumenti:  
 zdravstvena izkaznica  

Posteljnina: 
 1 rjuha,  
 1 prevleka za odejo, 
 1 prevleka za vzglavnik 

(Ali izposoja v CŠOD - 4,40 €. 
V tem primeru naj imajo denar s 
seboj.) 
Oblačila za bivanje:  
 spodnje perilo  
 nogavice 
 pižama 
 trenirka 
 dolge hlače 
 majice  
 debelejši pulover 

 vetrovka 
 sobni copati 

Za osebno higieno: 
    milo 
    zobna ščetka s pasto 
    2 brisači 
    glavnik, vazelin za ustnice 
    papirnati robčki 
    vreča za umazano perilo 

 

Oprema za delo na terenu: 
 močnejši čevlji za pohode 
 plastenka za pijačo – 0,5 l 
 dežnik ali pelerina 
 manjši nahrbtnik za pohode 

Za učenje in prosti čas: 
 pisalni in risalni pribor  
 zvezek  za  NIT 
 manjša družabna igra 
 knjiga 

Ostalo:  
 3 € (za panjske končnice + 

razglednico) 
 žepnina (po presoji, vendar NE več 

kot 10 €) 
 po potrebi tablete proti slabosti na 

avtobusu  

 
POZOR: Vsa prtljaga naj bo podpisana oz. 
označena. 
 
PRIPOROČAMO: Vsa oprema naj bo v 
kovčku ali potovalni torbi, copati pa na 
vrhu, da jih otrok ob prihodu lahko takoj 
uporabi. 
 

 

 ŠOLA V NARAVI 

CŠOD ČEBELICA 
3. 9. 2018 – 7. 9. 2018 

 

 


