
SPISEK OPREME ZA LETNO ŠOLO V NARAVI 
 

1. Oblačila in obutev za kopanje  
- manjši nahrbtnik, torba ali vrečka za kopalno opremo, 
- 2 kopalni brisači,                
- kopalke (dvoje ali troje),             
- obutev za na plažo (japanke - natikači),                                                                      
- pokrivalo (ruta ali kapa),                                               
- bidon ali plastenka za vodo, 
- plavalna očala, maska (po želji) 
 
2. Oblačila za dom    
- trenirka, dolge hlače, kratke hlače                      COPATI NAJ BODO NA VRHU TORBE 
- majice z dolgimi in kratkimi rokavi, 
- pulover,                                             
- superge,  
- spodnje perilo,                                    
- nogavice, 
- pižama,                                         
- copati, 
-vetrovka. 
 
3. Pribor za osebno higieno  
- brisače (1x mala in 1x velika),                                              - krema za obraz, robčki, 
- tekoče milo,                                                                       - osebna zdravila (daš učitelju), 
- zobna krema (pasta) in zobna ščetka,                                    - vrečka za umazano perilo, 
- glavnik, sušilnik za lase (za dolge lase)                                   - zaščitno mazilo za ustnice, 
- krema z zaščitnim faktorjem, 
 
4. DRUGA OPREMA 
-  knjiga za branje (BZ), 
- namizna družabna igra (Aktiviti, Ugani kdo…), 
- baterijska svetilka, ročna ura (če jo imaš) 
- dežnik ali dežni plašč, 
- denar za osebne potrebe in izlet z ladjico (150 kun)  
 
5. Potrebščine za pouk - OBVEZNO                                                
- zemljevid Slovenije,              
- MAT DZ 1,  
- mapa z elastiko ali prozorna mapa, 
- urejena puščica, škarje, lepilo, flumastri, 
- bela (enobarvna, rabljena) majica za poslikavo, 
- čopiči.   
   
6. KUVERTO s kontakti staršev, zdravstveno kartico, evropsko zdravstveno kartico in denarjem, naj 
ima otrok v potovalki. 
 
OB ODHODU RAZREDNIČARKI ODDAJTE: 

- VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT OTROKA ZA PRESTOP MEJE,  

- TUJI DRŽAVLJANI POLEG OSEBNEGA DOKUMENTA POTREBUJEJO TUDI USTREZNO 
POTRDILO O BIVALIŠČU,  

- VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA.  
 
O VSEH ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH ALI O MOREBITNIH ZDRAVILIH, KI JIH JEMLJE VAŠ 
OTROK, NUJNO OBVESTITE RAZREDNIKA – EVIDENČNI LIST OTROKA, ki ga otroci dobijo 1. 
šol. dan in ga je potrebno oddati do petka, 2. 9. 2022). 
 

 Vodja LETNE ŠOLE V NARAVI: 
                                                                                                                        Denis Kozina 

 



 
 

Spoštovani starši! 
 

V PONEDELJEK, 5. 9. 2022 bomo odpotovali v letno šolo v naravi 
v Umag. 

 
 

Zbor pred šolo: PONEDELJEK, 5. 9. 2022 OB 7. 00 uri 
 

Povratek v Ljubljano: PETEK, 9. 9. 2022 OB 16. 30 uri 
 

 
PRENOSNI TELEFON NI DOVOLJEN! 

 
Informacije dobite v tajništvu šole. 

 
 

V ŠOLO V NARAVI GREDO LAHKO LE ZDRAVI OTROCI. OTROK, KI IMA 
KAKRŠNEKOLI ZNAKE PREHLADA, MORA OSTATI DOMA. 
 
 
 
 
 
Naslov bivanja:   Hostel Bežigrad 
                               Ljubljanska 5 
                                52470 Umag 
                                Republika Hrvaška 
                                     +385911434459 


