
Poletna šola v naravi 

Žusterna 2021 

1. Čas trajanja: od 7.6.2021-11.6.2021 

2. Spremljevalci: Barbara Filej, Zora Korenč, Veronika Šinigoj, Duška Suzić, Katarina Kete Rodman, 

Jernej Ferjančič in Aljaž Dolgan. 

3. Odhod: Zbor učencev na parkirišču za šolo je ob 7.45.. Otrok naj doma zajtrkuje, v primeru da mu je 

na avtobusu slabo, naj starši poskrbijo da vzame tableto proti slabosti. S seboj bomo vzeli šolsko 

malico, ki jo bomo pojedli nekje na poti. 

4. Povratek: Predviden povratek 11.6.2021 je med 14.30 in 15.00. Učenci bodo starše poklicali nekje 

30 minut pred prihodom do šole, v kolikor bodo potrebovali prevoz. Prosim, da straši pričakate 

otroka na parkirišču za šolo. 

5. Seznam potrebščin je v prilogi na koncu besedila. Vse potrebščine naj bodo v eni potovalni torbi 

oziroma v kovčku. Prtljago pripravite skupaj z otrokom, še najbolje je da jo zloži v kovček sam, da bo 

vedel kaj in kje ima v potovalki. Stvari lahko tudi označite.  

Na vrhu potovalke naj ima otrok pripravljene kopalke, brisačo in natikače za v bazen, saj bomo 

takoj po prihodu v hotel odšli v bazen. 

6. Žepnina: Po vaši presoji naj ima otrok s seboj nekaj žepnine, vendar ne več kot 5 eur. 

7. Uporaba telefonov: Otrok naj mobilni telefon pusti doma, v kolikor bo potrebno, vas bomo 

poklicali. Za nujne klice, lahko kontaktirate razredničarke. 

8. Upoštevanje pravil: Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev, pravila hišnega reda, ki veljajo v 

hotelu Žusterna in pravila kopališkega reda. V kolikor pride do večjih kršitev, ste starši, na poziv 

učitelja, dolžni priti svojega otroka iskat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM OPREME ZA POLETNO ŠOLO V NARAVI 

 

*kopalke 2X (1x oprijete) 

*natikače za bazen 

*brisača za bazen ali kopalni plašč 

*kapa za plavanje (poljubno) 

*plavalna očala (poljubno) 

*fen (poljubno) 

 

*spodnje perilo 4X 

*nogavice 

*majice – kratki rokavi 

*kratke hlače 

*trenirka 

*vetrovka 

*copati za hotel 

*telovadni copati 

 

*klobuk ali kapa s šiltom 

*krema za sončenje 

*sončna očala (poljubno) 

*toaletna torbica s priborom 

*zdravstvena izkaznica 

*zaščitne maske 

*peresnica 

*manjši nahrbtnik 

*družabne igre 

 


