OBVESTILO ZA ODHOD V DUGO UVALO – 2016
Odhod: ponedeljek, 13. junija 2016, ob 6.30 izpred šole na Lošci 1, natovarjanje od 6.15 ure dalje.
Prihod na Vrhniko v soboto, 18. junija 2016, predvidoma ob 15.30 uri. Prihod bo odvisen od vremena
v Dugi uvali. Morebitno spremembo sporočimo v petek, 17. 6., ob 17.30 po Radiu 1 Vrhnika.
Malica: za malico prvi dan oz. za pot poskrbite sami; menimo, da bo dovolj 1 sendvič in 2-3 pollitrske
plastenke negazirane pijače. Plastenke že doma označijo (podpišejo) s flomastrom. Potrebovali jih
bodo za nošenje pijače (lahko tudi v bidonu) na plažo in pri obrokih. V naselju bo vedno zagotovljena
ohlajena pijača, ob odhodu na plažo pa preverimo, če jo je učenec vzel s seboj. Odsvetujemo: večjo
količino hrane, sladkarije, čipse, smokije … .
ČSlabost: Će je otroku na avtobusu slabo, naj zaužije tableto proti slabosti uro pred odhodom
avtobusa, po uri in pol vožnje bomo imeli postanek, še prej je postanek na meji.
Naslov: HOSTEL CVRČAK DUGA UVALA
Ime in priimek otroka, razred
52 208 Krnica
Hrvaška – Hrvatska – Croatia (eno od teh imen)

P.S.: Svetujemo, da je ponedeljek, 13. 6., zadnji dan za pošiljanje pošte. Tako jo bodo še
prejeli do petka. Lahko pišete že danes.

Fax: v recepciji naselja je št. faxa 00 385 52 553 234. Ker je kombiniran s telefonom vas
prosimo, da ga uporabljate le do 8. ure zjutraj in po 20. uri zvečer. Tako
ne bomo motili dela v recepciji.
Na e-naslov vbizj@11sola.si lahko pošljete sporočilo. Otroku ga bomo natisnili in izročili.
Telefoniranje: 00 385 52 553 281 (kuhinja) v času zajtrka in po kosilu. Ure sporočimo po
Radiu 1. Po zajtrku in po kosilu bo dežurni učenec pri telefonu in bo po prenosni zvezi
sporočil ime otroka, ki ga kličete. Vsekakor bo preteklo nekaj časa, da klicani učenec pride k
telefonskemu aparatu.
Radio 1 Vrhnika 90,6 Mhz.: Po Radiu 1 se bomo iz Duge uvale javljali neposredno v program.
Prvič bo javljanje v ponedeljek ob prihodu (cca 9.30), nato vsak dan ob isti uri. Običajno
sporočimo potek dnevnega programa v šoli v naravi, vreme, temperature. Pomembno je, da
imate aparat nastavljen na frekvenco 90,6

Mhz.

Informacije bomo podajali tudi po šolskem spletnem naslovu: www.osivanacankarja.si/ v
ponedeljek od 10.30 ure dalje.
Mobiteli, vrednejši predmeti (dragi CD predvajalniki, ure, nakit …) naj ostanejo doma

!!!

V ponedeljek, 20. 6. 2016, so učenci doma. Kdor potrebuje varstvo ali prehrano, naj zjutraj sporoči v
šolo. Od torka do petka, 24. 6. 2016, pridejo učenci v šolo kot običajno.
Zdravnik: Z nami bo zdravnica doc. dr. Rina Rus, dr. med, specialistka pediatrije.
Pred vstopom v avtobus učenec pokaže učiteljici potni list ali osebno izkaznico. Dokumente (osebno
izkaznico ali potni list, zdravstveno kartico, evropsko kartico) bo učiteljica pobrala po prehodu meje.
Kot smo povedali na sestanku, naj imajo dečki klasične športne (kratke) kopalke (ne bermuda: dlje
se sušijo, problem pri preoblačenju, slabši čas pri plavanju za rezultat …).
Za plavanje v bazenu z ogrevano morsko vodo priporočamo plavalna očala, ni pa nujno.
Nekaj mask in plavuti za potapljanje bomo imeli na razpolago. Le v primeru, če že imate masko za
potapljanje in plavuti doma, naj jih otrok vzame s seboj.
Ne pozabite kape s ščitnikom ali klobuk (sonce) ter kapa ali trak za ušesa (za primer hladnejšega
vremena).

Vrhnika, 8. 6. 2016

Vodja ŠVN: Vinko Bizjak

