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PO, 12. 2. 2018
P=pohod; D=drsanje
PRIHOD V ŠOLO:
P-8.20; D-8.20
ODHOD:
P-9.15; D-9.20
POTREBŠČINE:
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PO, 12. 2. 2018
P=pohod; D=drsanje
PRIHOD V ŠOLO:
P-8.20; D-8.30
ODHOD:
P-9.15; D-9.20
POTREBŠČINE:
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P-Pohodni čevlji, topla oblačila,
pijača, rezervna oblačila, hlače
za sneg
D-drsalke,čelada, topla obleka
(puloverji, puliji, spodnje majice),
lahko kombinezon ali
nepremočljive hlače in bunda,
toplo pokrivalo, tople
nepremočljive rokavice, tople
nogavice, rezerven par nogavic,
da se preobuje, če je moker; za
preobleči pa še: spodnjo majico,
mikico, pulover, dodatne hlače,
žabe, skratka ves rezerven
komplet vseh oblačil, v katerih bo
prišel zjutraj v šolo.

P-Pohodni čevlji, topla oblačila,
pijača, rezervna oblačila, hlače
za sneg
D-drsalke,čelada, topla obleka
(puloverji, puliji, spodnje majice),
lahko kombinezon ali
nepremočljive hlače in bunda,
toplo pokrivalo, tople
nepremočljive rokavice, tople
nogavice, rezerven par nogavic,
da se preobuje, če je moker; za
preobleči pa še: spodnjo majico,
mikico, pulover, dodatne hlače,
žabe, skratka ves rezerven
komplet vseh oblačil, v katerih bo
prišel zjutraj v šolo.

P-Pohodni čevlji, topla oblačila,
pijača, rezervna oblačila, hlače
za sneg
D-drsalke,čelada, topla obleka
(puloverji, puliji, spodnje majice),
lahko kombinezon ali
nepremočljive hlače in bunda,
toplo pokrivalo, tople
nepremočljive rokavice, tople
nogavice, rezerven par nogavic,
da se preobuje, če je moker; za
preobleči pa še: spodnjo majico,
mikico, pulover, dodatne hlače,
žabe, skratka ves rezerven
komplet vseh oblačil, v katerih bo
prišel zjutraj v šolo.

P-Pohodni čevlji, topla oblačila,
pijača, rezervna oblačila, hlače
za sneg
D-drsalke,čelada, topla obleka
(puloverji, puliji, spodnje majice),
lahko kombinezon ali
nepremočljive hlače in bunda,
toplo pokrivalo, tople
nepremočljive rokavice, tople
nogavice, rezerven par nogavic,
da se preobuje, če je moker; za
preobleči pa še: spodnjo majico,
mikico, pulover, dodatne hlače,
žabe, skratka ves rezerven
komplet vseh oblačil, v katerih bo
prišel zjutraj v šolo.

P-Pohodni čevlji, topla oblačila,
pijača, rezervna oblačila, hlače
za sneg
D-drsalke,čelada, topla obleka
(puloverji, puliji, spodnje majice),
lahko kombinezon ali
nepremočljive hlače in bunda,
toplo pokrivalo, tople
nepremočljive rokavice, tople
nogavice, rezerven par nogavic,
da se preobuje, če je moker; za
preobleči pa še: spodnjo majico,
mikico, pulover, dodatne hlače,
žabe, skratka ves rezerven
komplet vseh oblačil, v katerih bo
prišel zjutraj v šolo.

PROSTOR: Rožnik,
drsališče Lucky Luka
SPREMLJEVALCI:
M. Kodrca, T. Strojan,
M. Dovžan Kukić, N.
Gončin,

PROSTOR: Rožnik,
drsališče Lucky Luka
SPREMLJEVALCI:
M. Kodrca, U. Gale,
M. Dovžan Kukić, M.
Starešinič Becele, S.
Miklavc Pintarič, T. Cvetko

PROSTOR: Rožnik,
drsališče Lucky Luka
SPREMLJEVALCI:
C. Jeraj, V. Fujs, S.
Miklavc Pintarič, M.
Pavlović,

PROSTOR: Rožnik,
drsališče Lucky Luka
SPREMLJEVALCI:
C. Jeraj, K. Plos, V. Fujs,
M. Pavlović

PROSTOR: Rožnik,
drsališče Lucky Luka
SPREMLJEVALCI:
T. Hrovat, T. Cvetko, U.
Gale, K. Winkler,
K. Plos

PRIHOD V ŠOLO:
P-12.15; D-12.30
CENA: P-/; D-8 €
PREHRANA: malica ob
8.30 v učilnici, kosilo po
vrnitvi.
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ZAKLJUČEK: 12.45
CENA: P-/; D-8 €
PREHRANA: malica ob
8.30 v učilnici, kosilo po
vrnitvi.
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V primeru, da starši ne morejo
plačati stroška dneva dejavnosti,
lahko zaprosijo za pomoč Šolski
socialni sklad OŠ Spodnja Šiška.
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