
ŠOLE V NARAVI 
 
Šola bo del pouka za nekatere razrede organizirala v obliki šole v naravi, izvedla pa bo tudi tabore z različnimi 
vsebinami, in so ponujeni kot nadstandardna dejavnost. 
Izkušnje kažejo, da je to  kljub zahtevnejšim pripravam in večjim finančnim sredstvom dobra oblika vzgoje in 
izobraževanja, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in staršev. 
Šola omogoča plačilo v več obrokih. Starši, ki bi kljub temu imeli težave s plačilom šole v naravi, naj se obrnejo 
na šolsko svetovalno službo oziroma na šolski socialni sklad. 
Pred izvedbo šole v naravi ali tabora bodo vodje sklicali roditeljski sestanek za starše udeležencev. 
 

RAZRED UČITELJ 
ORGANIZATOR 

VSEBINA IN KRAJ CENA DATUM 

5. Zdenka Košnik Letna šola v naravi Čatež 146,39 € 14. 9.–18. 9. 2020 

2.–5.  Lota Gasser Vončina Smučarski tabor Krvavec Ca. 230 € 15. 2.–19. 2. 2021 

2.- 5.  Zdenka Košnik Plavalni tabor Čatež Ca. 170 € 14. 6.–18. 6. 2021 

6. Emilijan Grgić Zimska šola v naravi Kope Ca. 253 € 25. 1.–29. 1. 2021 

7.–9. Mateja Iskra/  
Lori Podgornik 

Ekskurzija Nemčija 
(nadstandard) agencija 

Ca. 270 € Ob ustreznih razmerah 
povezanih s Covid-19 

 
 
 
 

 
TEČAJNE OBLIKE POUKA 
 

 TEČAJNA DEJAVNOST VSEBINA NOSILEC DATUM 

1. kolesarski tečaj za učence 5. razreda praktična vožnja s 
kolesom 

Emilijan Grgić april, maj 2021 

2.  kolesarski tečaj za učence 6. razreda praktična vožnja s 
kolesom 

Emilijan Grgić sep., okt. 2020 

3. plavalni tečaj za učence 1. in  
                                       3. razreda 

plavanje v bazenu 
Tivoli 

Tanja Strojan 
Cirila Jeraj 

po poslanem 
razporedu, če ne 
bo omejitev Covid 
19 

4. plavalni tečaj za učence 6. razreda preverjanje znanja 
plavanja 

Dušan Grabnar termin še ni 
določen 

5. plavalni tečaj za učence 7. razreda plavalni tečaj za 
neplavalce 

Dušan Grabnar termin še ni 
določen 

6. Izbirni predmet Organizmi v 
domačem okolju 

Izbirni predmet Alenka Malešič Četrtek predura, 
terenske vaje v 
drugih dnevih 

 
 
 


