
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI CŠOD KRANJSKA GORA 2015 

 

 

DAN ODHODA: PONEDELJEK, 16. 2. 2015 

 

ZBOR PRED ŠOLO JE: OB 8. 00 uri 

 

ODHOD: OB 8. 15 uri 

 

PRIHOD:  PETEK, 20. 2. 2015 med 15. 30 in 16.00 uro 

 

NASLOV: CŠOD Kranjska Gora 

Vitranška 9, 4280 Kranjska Gora 

04 588 15 84 

031 607 575 

Erika Melihen (pedagoški vodja) 

krgora@csod.si 

 

 

 

SEZNAM POTREBNE OPREME 

 

 

 alpske smuči, smučarske čevlje, smučarske palice, smučarska čelada (OBVEZNA!!), smučarska očala, 

sončna očala, (pred odhodom preglejte smučarsko opremo, velikost čevljev, nastavitev vezi),  

 bunda, smučarske hlače ali kombinezion, dva para smučarskih rokavic, dve kapi, 

 puli ali (3 – 5 kom.), dva puloverja, trenirko za bivanje v hotelu, 

 spodnje perilo (6 majic, 6 spodnjih hlač, nogavice, žabe (6 – 8 kom) eno ali dve pižami), 

 šolski copati (bivanje v hotelu), pohodni čevlji ali toplo visoko zimsko obuvalo za hojo po snegu, 

 plastenko, sušilec za lase (ni obvezno), 

 toaletne potrebščine (zobna ščetka, zobna krema, milo, šampon, glavnik, papirnati robci, zaščitno kremo za 

obraz in ustnice – labelo, itd..), 

 šolske potrebščine (peresnico z barvicami in flomastri), gradivo za izdelavo plakata (slike iz revij na temo 

zima, zimski športi, zimska krajina, zimska športna oprema, živali pozimi), 

 družabne igre (monopoli, karte), svetilka (ni obvezno), 

 zdravstveno kartico (osebna zdravila), 

 pisno seznanite učitelja o morebitnih zdravstvenih težavah vašega otroka (alergije, posebna prehrana, 

jemanje zdravil, močenje postelje…), 

 nekaj žepnine (10 € – 15 € in nič več!!), 

 obesek za smučarsko karto (ski-zip) (ni obvezno), 

 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, prevleka za vzglavnik (učenci prinesejo s seboj), 

 V primeru slabega vremena bomo imeli aktivnosti v bazenu, zato imejte s seboj kopalke in brisačo. 

 

Učenci, ki imajo svojo smučarsko vozovnico, morajo pisno obvestiti učitelja športne vzgoje pred odhodom.  

Učenci, ki nimajo svoje smučarske opreme, si jo lahko brezplačno izposodijo v šoli. Izposojo bomo opravili po 

novem letu. 

 

Prostore doma bomo delili z gojenci Centra Janeza Levca iz Ljubljane.  

 

Vse dodatne informacije v zvezi zimsko šolo v naravi lahko dobite pri učitelju ŠV. 

 

dusan.grabnar@guest.arnes.si 

 

 

Ljubljana, 11.  2.  2015                                           Vodja ZŠVN: Dušan Grabnar 
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