Osnovna šola Danile Kumar
Podpisani starši/skrbniki potrjujemo in v
celoti
soglašamo
s
predlaganim
nadstandardom ter prijavljamo svojega
otroka
_________________________________,

CILJI ŠVN
•
•
•

učenca/ko 6. ___ razreda,

Učenci se naučijo živeti v skupnosti z drugimi,
učijo se samostojnosti.
Naučijo se smučati in teči na tekaških
smučeh.
Izpopolnijo znanje smučanja in teka na
smučeh do take stopnje, da ga lahko
uporabljajo kot športno rekreacijo.

Poleg tega bodo učenci spoznali še:
• zgodovino smučanja s poudarkom
bloškem smučanju,
• razvoj smučarske opreme,
• nevarnosti v gorah in na smučišču,
• prvo pomoč na smučišču,
• pravila vedenja na smučišču,
• zakon o varnosti na javnih smučiščih.

na

v program zimske šole v naravi.

Plačilo
V enem znesku

ZIMSKA ŠOLA V
NARAVI –
PLANICA 2023
(6. A, 6. B)
9. 1. 2023 ─ 13. 1. 2023
INFORMATIVNO GRADIVO

PRIJAVNICA

Datum
20. 12. 2022

V štirih
delih

Prvi obrok 50€
20. 10. 2022
Drugi obrok 50€
20. 11. 2022
Tretji obrok 50€
20. 12. 2022
Četrti obrok
20. 2. 2023
(poračun)
Stroške programa bomo poravnali:
Prijava je dokončna in jo je možno preklicati le zaradi
posebnih okoliščin (bolezni in podobno).

Prijavnico oddajte razredničarki/razredniku
do 19. septembra 2022.
Datum prijave:

Podpis staršev:

______________

______________

Zimska šola v naravi bo organizirana, če se bo prijavilo
vsaj 75 % šestošolcev.

O D H O D IN POVRATEK
•
•

V ponedeljek, 9. 1. 2023, ob 8.30 s parkirišča
za trgovino TUŠ pri Ruskem carju.
V petek, 13. 1. 2023, okrog 16. ure na isto
mesto.

Obvestiti bi vas želeli tudi o normativih, ki veljajo za
alpsko smučanje:
• na vsakih 12 smučarjev je potrebno zagotoviti
1 učitelja smučanja (za smučarje začetnike je
normativ 10).
CENA

NASTANITEV IN NASLOV
CŠOD Planica
Rateče 167
4283 Rateče
045884571

Največ 210 EUR (odvisno od števila prijavljenih) –
plačate lahko v treh delih. Pred odhodom je za
potrditev udeležbe potrebno plačati najmanj 30 %
zneska kot predplačilo, možno je tudi 100%
predplačilo.
V primeru težav s plačilom se oglasite pri šolski
svetovalni službi do 27. 9. 2022.

URNIK
7.20
7.45
9.00–13.00
13.45
15.00–17.15

18.30
19.15–20.45
21.00–21.30
21.30

Bujenje
Zajtrk
Smučanje
Kosilo
Popoldanski program (tek na smučeh,
igre na snegu, obisk gozdarja, zgodovina
smučanja in pravila vedenja na
smučišču)
Večerja
Večerna animacija (pohod, kviz, nočno
smučanje, ples)
Priprava na spanje
Spanje

VODITELJI PROGRAMA
Smučarske veščine bodo učence učili učitelji športne
vzgoje, ki so zaposleni na šoli, in zunanji učitelji z
ustreznim strokovnim znanjem. Za usklajeno delo bo
skrbel učitelj – pedagoški vodja.

Cena zajema:
nočitev, prehrano, smučarske karte, 1x nočno
smučanje, obisk gozdarja, avtobusni prevoz in stroške
plačila smučarskih učiteljev ter spremljevalcev.

INFORMACIJE
Podrobnejše informacije o poteku šole v naravi vam
bodo z veseljem podali učitelji športne vzgoje v času
dopoldanskih ali popoldanskih govorilnih ur.
V času, ko bo potekala šola v naravi, lahko želene
informacije dobite na telefonski številki šole (01/5636
820). Vodstvo šole sproti obveščamo o poteku
programa.
Smuči, palice, smučarske čevlje in čelado si učenci
lahko sposodijo v šoli ─ dogovorite se z učiteljem
športne vzgoje.

