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SPISEK OPREME ZA LETNO ŠOLO V NARAVI 
 

1. Oblačila za  plažo in kopanje 

- manjši nahrbtnik, torba ali vrečka za kopalno opremo, 
- majice s kratkimi rokavi, 

- kratke hlače, 
- 2 kopalni brisači,               - kopalke (dvoje ali troje ),   

- obutev za plažo,     - zaščitna krema za obraz,   
- po možnosti sončna očala, pokrivalo (ruta ali kapa), 

- bidon ali plastenka za vodo, 

- plavalna očala, maska. 
 

2. Oblačila za dom    
- trenirka, dolge hlače,                                                 copati naj bodo na vrhu torbe 

- majice, 

- pulover,                                            - superge, sandali, natikači, 
- spodnje perilo,                                   - vetrovka. 

- nogavice, 
- pižama,                                         

- copati, 
 

3. Pribor za osebno higieno  

- brisače (1x mala in 1x velika),                                              - krema za obraz, robčki, 
- milo ali tekoče milo,                                                             - osebna zdravila (daš učitelju), 
- zobna krema (pasta) in zobna ščetka,                                    - vrečka za umazano perilo, 
- glavnik, sušilnik za lase,                                                       - zaščita proti komarjem. 

- zaščitno mazilo za ustnice, 

 
4. DRUGA OPREMA 

- zdravstvena kartica, evropska zdravstvena kartica (modra) 
- osebni dokument (veljaven!!!), 

- knjiga za branje (BZ), 

- namizna družabna igra (Aktiviti, Ugani kdo…), 
- CD s priljubljeno glasbo, 

- baterijska svetilka, ročna ura, 
- dežnik ali dežni plašč, 

- denar za osebne potrebe in za vožnjo z ladjico 60 kun. 
 

5. Potrebščine za pouk - OBVEZNO                                                

- zemljevid,              
- veliki črtasti zvezek za SLJ, 

- mapa z elastiko, 
- urejena puščica (škarje, lepilo).   

   

PRENOSNI TELEFON NI DOVOLJEN!!! 
 

PROSIMO, DA O VSEH ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH ALI O MOREBITNIH ZDRAVILIH, 
KI JIH JEMLJE VAŠ OTROK, OBVESTITE VODJO ŠOLE V NARAVI ALI RAZREDNIKA! 
 

 Vodja LETNE ŠOLE V NARAVI: 
                      Mojca Štangar 
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Spoštovani starši! 

 

V PONEDELJEK, 11.9.2017 bomo odpotovali v letno šolo v naravi 
v Poreč – Špadiči. 

 
Zbor pred šolo: 7.00 

 
Povratek v Ljubljano: PETEK, 15.9.2017 OB 17.00 

 
PRENOSNI TELEFON NI DOVOLJEN!!! 
Informacije dobite v tajništvu šole! 

 
PROSIMO, DA O VSEH ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH ALI O MOREBITNIH 
ZDRAVILIH, KI JIH JEMLJE VAŠ OTROK, OBVESTITE VODJO ŠOLE V 

NARAVI ALI RAZREDNIKA! 
      
Naslov bivanja:   Počitniški dom Špadiči (Omladinski hotel »Šiška«) 
                               Špadiči 15a 
                                52440 Poreč 
                                Republika Hrvaška 
 
NAHRBTNIK: pripravljen za plavanje (brisača, 2 kopalke, natikači, bidon z vodo)!!! 
 
NAMIG: Vsak otrok se zelo razveseli prejete pošte (poslana naj bo dovolj zgodaj – 

vsaj 2 dni pred odhodom). 
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