
 
 
 
ODHOD: PONEDELJEK, 13. september 
2021, ob 8.00 izza športne dvorane. 
 
 
O našem prihodu v Savudrijo boste 
obveščeni na šolski spletni strani. 
 
VRNITEV: PETEK, 17. september,  
             okoli 16.30 ure na isto mesto. 
 
na e-mail: solavnaravi@os-fa.si 
 
 
Za letno šolo v naravi se je prijavilo 80 
učencev. Učence bodo spremljali razredni in  
plavalni učitelji. V domu je stalna 
zdravstvena oskrba.  
Pri pouku bodo učenci reševali delovni 
zvezek v naravi in s pomočjo narave.  
Razdeljeni bodo v plavalne skupine glede 
na plavalno predznanje in bodo svoje znanje 
in tehniko plavanja izpopolnjevali.  
 
S seboj lahko prinese plavalna očala. 
 
PRIPOROČAMO, da ima otrok s seboj okoli 
100 kun. 
 
Mobilni telefon in ostale elektronske naprave 
naj pusti doma.  

 
 
 
 
 
 
 

Kaj potrebuje učenec s seboj v šolo v 
naravi?  
V nahrbtniku na avtobusu: 
 

➢ veljavno osebno izkaznico ali potni 
list 

➢ masko 
➢ zdravstveno KARTICO 
➢ telefonske številke staršev 

malico za na pot in plastenko/bidon vode. 
Pripomočki za pouk: 
➢ pisala 
➢ suhe barvice, flomastre 
➢ lepilo 
➢ škarje 
➢ trdo mapo 
➢ pločevinko* po navodilu učiteljice 
Oblačila in športni pripomočki: 

➢ trenirko ali toplo oblačilo 2 x 
➢ pižamo 
➢ brisačo za na plažo 2 x 
➢ brisačo za umivanje 3 x 
➢ toaletne potrebščine 
➢ kratke majice 
➢ nogavice 5 x 
➢ spodnje perilo 5 x 
➢ copate, natikače, superge 
➢ kopalke 3 x ! 
➢ kapo ali trak 
➢ kremo za sončenje 
➢ vrečko iz blaga za umazano perilo 
➢ nahrbtnik za na plažo 
➢ družabne igrice (tudi za na plažo) 
➢ kopalni plašč* ni obvezen 
➢ plavalna očala* če želi 
➢ copate za v vodo* po želji 
➢ sušilnik za lase – fen 
➢ dežnik ali/in vetrovko 
➢ kljukice ali »klinčke« za pripenjanje 

perila 
➢ manjšo svetilko* ni nujno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…kamor lahko potujejo le zdravi učenci. 

 

13.9. do 17.9.2021 
 

 
 

OBISKUJTE SPLETNO STRAN ŠOLE 
www.os-fa.si 

O aktivnostih vas bomo sproti obveščali, 
ogledali si boste lahko fotografije o 

našem delu. 
 

 

 



 
KAJ BOMO PA PPOČELI? Kaj bomo pa počeli? Kaj bomo pa počeli? Kaj bomo pa počeli? Kaj bomo pa počeli? Kaj bomo pa počeli? Kaj bomo pa počeli?  

 8.30 do 9.45 10.00 do 12.15 14.00 do 17.00 17.15 do 18.15 20.00 do 21.45 

 
Ponedeljek, 
13. 9. 
 

Ob 8.00 odhod iz  
Kamnika, v Savudrijo 
predvidoma prispemo  
okoli 11.30 ure. 

Prihod v Savudrijo. 
Namestitev v sobah, 
himna. 
 
Savudrijska himna 

 
 
Plavanje in igrice v 
vodi. 
 
Družabne igre. 

Plavanje.  
 
V vodi se igramo.  
 
Napišemo 
razglednice. 
 

OGLED OKOLICE 
ČAROBNI 
SAVUDRIJSKI 
SVETILNIK 
 
V Savudriji je vila 
polna lepih sob… 

Torek, 
14. 9. 

Pouk. 
Začutimo morsko obalo.  
Kraj našega bivanja. 

Plavanje.  
Ugotavljamo  
nepravilnosti v  
znanju plavanja, jih 
odpravljamo, v vodi  
se sprostimo. 

Plavanje. 
Osvajamo nova  
znanja, urimo. 
 
 

 
Športne 

dejavnosti 

 
 
 
STARA 
SAVUDRIJA 

 
sreda, 
15. 9. 
 

Pouk 
 
Značilnosti morja.  
Življenje v morju. 

Plavanje. 
Osvajamo nova znanja, 
urimo. 
 
Skoki v vodo. 

Plavanje. 
Osvajamo nova  
znanja, urimo. 
 
Prstomet - “balinčki”. 

 
 

Likovne delavnice 

 
 

IGRE BREZ MEJA 

četrtek, 
16. 9. 

Pouk 
Živali na kopnem.  
Rastline na kopnem. 
 
Uredimo dnevnik. 
Izdelamo akvarij. 

Plavanje. 
Družabne igre. 
 

Štafetne igre v vodi 
Plavanje.  
 
Preverjanje znanja 
plavanja, »tekmovanje 
za delfinčke«. 

 
 

Športne 

dejavnosti 

 
  
KVIZ  /  

NARAVOSLOVNE 

ŠKATLE  
 

petek,  
17. 9. 

Pospravljanje, pakiranje,  
sobe izpraznimo. 
Pregledamo pozabljene 
stvari. 

 Savudrijski akvatlon 

 
 

Odhod domov okoli 
13. ure.  
V Kamnik pridemo  
okoli 16.30 ure. 

  

 
** Če bo lepo vreme, bo šlo kot po maslu. Če pa nam vreme ne bo naklonjeno, bomo sproti spreminjali termine dejavnosti in se prilagajali. 
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