
 
 
 
Učenci naj mobitele in predmete večje vrednosti (verižice, 
prstane…) pustijo doma. 
 
V primeru težav (zdravstvene, čustvene…) učiteljica        pokliče 
starše. 
 
V nujnih primerih starši pokličejo pomočnico ravnateljice go. Nejo 
Bobnar (041 325 433). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠPORTNO- NARAVOSLOVNI 
TABOR 

 
 

2. a, 2. b    20. 3. – 22. 3. 2017 
2. c, 2. e   22. 3. – 24. 3. 2017 
2. d, 2. g   27. 3. – 29. 3. 2017 

 
 

Dom ČEBELICA 

Dolenja vas pri Čatežu 19 

8212 Velika Loka 

 

 
http://www.csod.si/dom/cebelica  

 
 
 

 



Zbor v šoli ob 8.00, povratek  predvidoma ob 15.00. 
 

Program: 
 
1. dan 
8. 00 zbor v šoli 
8.30 odhod z Vrhnike 
namestitev v sobe 
predstavitev hišnega reda 
ogled okolice 
13.00 – 15.00 kosilo in počitek 
naravoslovna in športna dejavnost  
18.30 večerja 
družabni večer 
priprava na spanje 
21.00 nočni počitek 
 
2. dan 
7.00 vstajanje, osebna higiena in jutranja telovadba 
urejanje in pospravljanje sob 
8.00 zajtrk 
naravoslovna dejavnost  
13.00 – 15.00 kosilo in počitek 
športna dejavnost  
18.30 večerja 
družabni večer 
priprava na spanje 
21.00 nočni počitek 

 
3. dan 
7.00 vstajanje, osebna higiena in jutranja telovadba 
urejanje in pospravljanje sob 
8.00 zajtrk 

športna dejavnost  
13.00 – 13.30 kosilo  
14.00 odhod proti domu 

 
Otrok potrebuje: 
- zdravstveno izkaznico, 
- 2 trenirki, 
- 2 bombažni majici z dolgimi rokavi, 
- debelejši pulover (flis), 
- 2 majici s kratkimi rokavi, 
- spodnje perilo in nogavice za vsak dan, 
- pižamo, 
- vetrovko - bundo, 
- kapa, šal, rokavice 
- nepremočljivo obutev , 
- 2 para zimskih čevljev, 
- sobne copate, 
- toaletni pribor, 
- ena brisača, 
- vrečko za umazano perilo, 
- pelerino ali zložljiv dežnik, 
- zaščitno sredstvo proti klopom, 
- peresnico (svinčnik, barvice, flomastri), 
- manjši nahrbtnik za pohode. 

 
Oblačila in obutev naj bodo primerna letnemu času. V primeru 
napovedanega dežja naj ima nepremočljivo obutev. 

 Ker je v domu veliko stopnic, naj bo oprema zložena v potovalko 
ali v manjši lažji kovček. Kovčke nosijo do sob učenci sami. 

Vsak učenec potrebuje prevleko za prešito odejo, prevleko za 
vzglavnik in rjuho. Posteljnino pa si lahko izposodite za 4. 40 eur 
(točno pripravite v ovojnici z imenom otroka). 


