Škofja Loka, 12. 5. 2014

Osnovna šola Jela Janežiča
Podlubnik 1
4220 Škofja Loka

Obvestilo za starše - CŠOD 2014- dom Soča, Tolmin
V okviru letnega delovnega načrta OŠ Jela Janežiča bomo tudi letos organizirali šolo v naravi
za učence posebnega programa. Potekala bo od 19. 5. 2014 do 23. 5. 2014. Učenci bodo
nastanjeni v prostorih »CŠOD Soča« v Tolminu
spletna stran: http://www.csod.si/dic.php?p=dom&domid=18
Program, nastanitev, lokacija in cena so bili predstavljeni na roditeljskem sestanku.
V nadaljevanju vam podajamo še: seznam opreme, ki jo morajo učenci imeti s seboj, ura
odhoda in ura prihoda, način komunikacije in obrazec o dajanju zdravil in posebnostih
otroka. Le-te starši razrednikom pisno napišite (bolezni, zdravila - doziranje).
Zdravnik je v bližini – oddaljen 500 m. Možnosti imate tudi, da si učenci posteljnino
izposodijo, cena je 4,40 eurov.
Učenci bodo dosegljivi na šolski telefon 051/418-687 v večernih urah od 17.00 – 18.00.
ODHOD: ponedeljek, 19.05.2014 ob 8.15 (zjutraj v šolo pridejo z običajnim prevozom)
PRIHOD: petek, 23.05.2014 od 14.00 – 14.30 (odpeljete jih starši)
Lep pozdrav.

Učitelji PP

OBLAČILA, POSTELJNINA:
 spodnje perilo : 8 spodnjih hlač, 3 spodnje majice
 1 pižama
 5 parov nogavic
 2 x zgornji del trenirke
 4 trenirke (hlače) ali 4 tanke hlače
 6 majic s kratkimi rokavi
 2 kratke hlače
 2 tanka puloverja z dolgimi rokavi
 toplejša jakna (termoflis)
 tanjša jakna ali vetrovka
 Če se vaš otrok še kdaj pomoči, bi bilo dobro, da spakirate 2 dodatna kompleta rezervnih oblačil
(spodnje hlačke, spodnja majica, nogavice, hlače, majica).
 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, prevleka za vzglavnik (1X dodatne posteljnina, če jih učenec
potrebuje)
PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO:















vrečka za umazano perilo
velika brisača za tuširanje
3 male brisače(100 x 50cm)
tekoče milo
šampon
zobna pasta
zobna ščetka
glavnik
krema za obraz
krema za sončenje
mazilo proti klopom
higienski vložki
papirnati robčki
osebna zdravila Z NAVODILI ZA
UPORABO(če jih predpiše
zdravnik) in zdravila, ki jih otrok
jemlje v primeru glavobola ali
slabega počutja

OBUTEV:





čisti telovadni copati (za športno dvorano)
močnejši čevlji za pohode
copati za v dom
rezervni čevlji

DRUGO:














zdravstvena izkaznica- obvezno!
osebni dokument
baterija (za nočni pohod)
manjši nahrbtnik za pohode
plastenka za vodo za na pohode
najljubša knjiga, strip, karte, spomin…
sončna očala (če jih uporablja)
manjša vsota denarja (5 €)
naslovi sorodnikov, prijateljev za pisanje
razglednic
puščica – svinčniki in barvice
znamke
dežnik
kapa (sonce!!)

Oblačila naj bodo označena. Vsa oblačila naj otrok pozna, zato naj aktivno sodeluje pri pakiranju.
Copati za po domu naj bodo na vrhu potovalne torbe (da se takoj ob vstopu preobuje). Mobitele naj
otroci pustijo doma, saj bomo v primeru vprašanj učiteljice dostopne na šolski mobitel. Vse dodatne
informacije lahko dobite v času pogovornih ur pri razrednikih ali po telefonu.

Osnovna šola
JELA JANEŽIČA
4220 Škofja Loka
Podlubnik 1
Tel..: (04) 506 1411
Fax.: (04) 506 1419
E-mail: os.jj-skofjaloka@guest.arnes.si

SOGLASJE STARŠEV, DA STROKOVNI DELAVCI DAJO ZDRAVILO OTROKU

Podpisani _________________________________________ (ime in priimek) dajem soglasje
strokovnim delavcem šole, da v primeru epileptičnega napada mojega otroka
_____________________________________________ (ime in priimek otroka) dajo zdravilo
____________________________ (naziv zdravila), ki sem ga dne ______________________
prinesel/la v šolo.

Pripis:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Škofja Loka, dne _______________________

Podpis staršev

___________________________

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.00 vstajanje, higiena,

7.00 vstajanje, higiena,

7.00 vstajanje, higiena,

7.00 vstajanje, higiena,

pospravljanje sob

pospravljanje sob

pospravljanje sob

pospravljanje sob

8.00 ZAJTRK

8.00 ZAJTRK

8.00 ZAJTRK

8.00 ZAJTRK

10.00 - 12.00

8.45 - 13.00

5. PU

Prihod skupine, nastanitev, seznanitev z

1. NARAVO.

dejavnostmi

GOZD, NJIVA IN POLJE

8.45 - 13.00

5. PU

1. TOLMINSKA KORITA

8.45 - 13.00

5. PU

1.

1. NARAVO.

- 13.00
5. PU

ČUTILA, ŽIVO NEŽIVO

1. ŠPORT
OGNJI IN OGNJIŠČA

12.15 KOSILO

13.30 KOSILO

13.30. KOSILO

13.30. KOSILO

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00 UPČ

14.00 – 15.00 UPČ

14.00 – 15.00 UPČ

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

15.00 - 18.00

UVODNI SESTANEK
14.00 – 15.000 UPČ
15.00 - 18.00

4PU

1. DRUŽB.

4PU

1. PLEZANJE, LOKOSTRELSTVO.

4PU

1. ORIENTACIJSKI SPREHOD

TOLMIN, SPOZNAVANJE OKOLICE

4PU

12.30

1. MEDPRED.

Zaključni zbor po končanih

ZAČUTIMO OKOLJE

aktivnostih

sodelovanje, razlike

13.00. KOSILO
odhod skupine

18.30 VEČERJA

18.30 VEČERJA

18.30 VEČERJA

18.30 VEČERJA

19.00 – 20.00 UPČ

19.00– 20.00 UPČ

19.00– 20.00 UPČ

19.00– 20.00 UPČ

20.00 - 21.00

20.00 -

20.00 -

20.00 - 21.00

A. B. sk.

A.B. sk.

A.B. sk.

ZAKLJUČNI VEČER S PLESOM

PREDSTAVITEV TOLMINA,VOD. OGLED

SPOZNAJMO SE

TEKMUJMO ZA ZABAVO

Program pripravijo učenci

21.00

MESTA
22.00 – 7.00 N O Č N I

POČITEK

21.00

