PLAVALNA ŠOLA V NARAVI
ZA UČENCE 4. RAZREDA
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
1. Kraj in čas izvedbe:
CŠOD Spuhja, Ptuj
od ponedeljka, 11. 12. 2017 do petka, 15. 12. 2017
2. Odhod:
ponedeljek, 11. 12. 2017, ob 8.10 izpred športne dvorane, kjer
se učenci zberejo ob 8.00
3. Prihod:
petek, 15. 12. 2017, predvidoma med 15.30 in 16. uro starši pridete po svoje otroke pred športno dvorano
4. Izračun stroškov na učenca:
bivanje, prehrana, prevoz, izvajanje programa
112,48 €
vstopnina za bazen
40,00 €
vstopnina za grad Ptuj
3,00 €
sredstva ekskurzij MIZŠ
-1,44 €
SKUPAJ
154,04 €, zaokrožimo na 155,00 €
* v primeru preplačila bomo učencem tako kot vsako leto vrnili denar
5. Učitelji, izvajalci, spremljevalci:
Marija Glavan, razredničarka in vodja ŠVN, Darja Žonta Kozinc, razredničarka PŠ Svibno, Vijoleta Ernestl,
učiteljica ŠPO
6. Potrebna oprema:
Osebni dokumenti:
kartica zdravstvenega
zavarovanja

Za bivanje:
1 rjuha, 1 prevleka za odejo, prevleka
za vzglavnik*
pribor za osebno higieno
platnena vreča za umazano perilo
2 brisači
zaščitna krema za sonce
plastenka 0,5 l
ročna ali čelna svetilka

*posteljnino si je možno izposoditi
tudi v domu po predhodni najavi
(cena izposoje 4,40 €), ki jo učenci
poravnajo v CŠOD sami ob prihodu
oz. odhodu

Oblačila in obutev:

Za šport in razvedrilo:

spodnje perilo

pisalni in risalni pribor

nogavice
pižama
trenirka
rezervne dolge hlače
majice
debelejši pulover
vetrovka
kapa
telovadni copati
sobni copati
močnejši čevlji za pohode z
dobro profiliranim
podplatom

manjši nahrbtnik za pohode
loparji za namizni tenis
loparji za badminton in žogice
inštrumenti (kitara, orglice…)
razne družabne igre

dežnik ali pelerina

7. Ostalo:
 učenci naj imajo s seboj zdravstvene kartice
 če učenec jemlje zdravila ali ima kakšne težave, naj o tem obvesti učitelje spremljevalce
 vsak učenec naj ima s seboj toliko prtljage, kot jo lahko nese sam
 učenci naj imajo s seboj le tisto, kar potrebujejo. Za odtujene predmete ne moremo prevzeti
odgovornosti
 telefonska številka CŠOD, vodja Aleksej Kuzmin: 02 778 50 41 ali 031 607 582.
Želimo vam uspešne priprave in obilo prijetnega pričakovanja.
Katja Selčan,
ravnateljica

