
 
Poslovili se bomo v ČETRTEK,  
6.4.2017 
 

 
Pred šolo se bomo zbrali ob 16.40, 
avtobus pa nas bo proti Parizu 
        odpeljal ob 17.00. 
 
Vrnemo se v PONEDELJEK, 10.4.2017. 
Pred šolo nas boste zagledali  
v popoldanskih urah. 
 

SPREMLJEVALCI 
 
Franci Hočevar 
Lori Podgornik 
Mateja Iskra 
Milena Fekonja 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 
 

 
 

PARIZ 

(6.4.2017 – 10.4.2017) 
 

OŠ 

Spodnja Šiška 

 

 
 

KAJ BOMO DELALI? 
 

 Si ogledovali znamenitosti, 
 če bo čas likovno ustvarjali; 
 reševali naloge na delovnih listih; 
 si med potjo ogledali kakšen film; 
 poslušali francosko glasbo; 
 spoznali kulturno, nacionalno in socialno 

raznolikost Francije; 

 se preizkusili v francoščini; 

 spoznali kulturno, nacionalno in socialno 
raznolikost Francije; 

 se medsebojno boljše spoznali; 

 se veliko naučili, predvsem pa pridobili 
veliko novih življenjskih izkušenj. 

 
 

 
 



 
 
 

Nastanjeni bomo v HOTEL IBIS PORTE 
D’ORLEANS, 33 rue Barbès,  

92120 MONTROUGE, FRANCE 
(Tel: (+33)1/42316700) 

kjer bomo imeli zajtrk in večerjo. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

PRIPOROČLJIV 
SEZNAM POTREBŠČIN 

 
◦ veljavni osebni dokument, 
◦ evropska kartica zdravstvenega zavarovanja 

(če jo imajo), 
◦ zdravila, če jih učenec jemlje,  
◦ denar (20€ za varščino v hotelu, kar dobijo 

vrnjeno in denar za osebne potrebe – 
prigrizki, pijača, vstopnina za ladjico in 
Eiffelov stolp, če bodo šli), 

◦ perilo za 5 dni, 
◦ nogavice, 
◦ pižama, 
◦ copati za hotelsko sobo, 
◦ udobni čevlji (par rezervnih čevljev ali 

superg), 
◦ po potrebi očala z dioptrijo, sončna očala, 

leče), 
◦ toaletne potrebščine (zobna krtačka, zobna 

pasta, milo, glavnik, papirnati robčki), 
◦ zaščitna krema za obraz, 
◦ šolske potrebščine: pisala, skicirni blok, 

brošura z delovnimi listi, ki jo dobijo od 
učiteljic, govorni nastop, 

◦ anorak in/ali dežnik, 
◦ toplejšo jakno, 
◦ ostala oblačila po potrebi (majice z dolgimi 

rokavi, majice s kratkimi rokavi, hlače, 
krila…), 

◦ vzglavna blazina in manjša odeja za na 
avtobus, 

◦ manj pokvarljiva hrana za na pot, 
◦ pijača (najboljše voda). 
 
 
 
 
 

 
Lahko tudi: 
 
 
◦ knjiga, 
◦ kakšen francoski film ali glasba, 
◦ če želijo, lahko vzamejo s seboj telefon ali 

MP3 (med razlago izklopijo!!!). 

 
 

NEKAJ NASVETOV 
 
 

 Morebitne zdravstvene težave napišite in 
še pred odhodom oddajte učiteljem 
spremljevalcem. 

 Pakirajte skupaj z otrokom, da bo vedel, 
kje ima kaj. 

 Odsvetujemo predmete večje vrednosti. 
 Priporočamo torbico/žepek iz blaga za 

denar in dokumente, ki jo nosimo okrog 
pasu, pod hlačami/krilom ali okrog vratu, 
pod puloverjem. 

 učenci naj bodo udobno oblečeni in obuti 
za na pot!!! 

 
 

 


