
 

 

 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI Z VSEBINAMI ALPSKEGA SMUČANJA 

GORENJE (9. 3. 2020 – 13. 3. 2020) 

 

 

 

Zimska šola v naravi bo potekala od ponedeljka, 9. 3. 2020, do petka, 13. 3. 2020, 

v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje. 

V ponedeljek, 9. 3. 2020, se bomo ob 8.45 uri zbrali na Glavni avtobusni postaji. 

Ob 9.00 se bomo odpravili proti Gorenju, kjer se bomo nastanili v domu CŠOD 

Gorenje. Učenci se bodo, razdeljeni v skupine po predznanju, učili in 

izpopolnjevali, tehniko alpskega smučanja in izvajali druge aktivnosti. Vsak dan 

popoldan bodo imeli tudi pouk. 

Aktualne dogodke dneva boste lahko spremljali na šolski spletni strani. 

Povratek bo v petek, 13. 3. 2020 na Glavno avtobusno postajo okoli 14.45. 

Številka šolskega mobilnega telefona je   031 776 779 . 

OPOZORILO: ne pozabite na zdravstveno kartico in opremo navedeno na 

priloženem seznamu. 

 

Vse spremembe ali vprašanja mi lahko sporočite na mail:  

lucija.vrhovsek@3os-celje.si. 

 

Lep smučarski pozdrav. 

 

Vodja šole v naravi 

Lucija Vrhovšek Jančič 

 

 

mailto:lucija.vrhovsek@3os-celje.si


SEZNAM OSEBNIH STVARI, KI JIH PRIPOROČAMO 

 ZA ZIMSKO ŠOLO V NARAVI 

 

OSEBNI DOKUMENT: 

• zdravstveno kartico. 
 

ZA BIVANJE V SOBI: 

• 1 rjuha (90 x 200 cm), 

• 1 prevleka za odejo, 

• 1 prevleka za vzglavnik, 

• pižama, 

• pribor za osebno higieno (zobna ščetka, pasta, milo, krema za obraz), 

• 2 brisači, papirnati robčki, 

• sobni copati (shranjeni v potovalki na vrhu), 

• vrečka za umazano perilo. 
 

OBLAČILA IN OBUTEV: 

• spodnje perilo (5 kos), 

• majice (5 kos), 

• nogavice (5 parov), 

• trenirka, 

• dolge hlače, 

• debelejši pulover, 

• športna oprema (za športne dejavnosti v domu), 

• dvoranski copati (za športne dejavnosti v dvorani). 
 

SMUČARSKA OPREMA: 

• kapa, 

• čelada (lahko si jo izposodi na domu) 

• podkapa, šal, 

• smučarska očala, 

• smučarska jakna – bunda, 

• smučarske hlače, 

• smučarske rokavice (priporočamo še rezervne), 

• debelejše nogavice za smučanje (2 para), 

• smučarski čevlji, 

• smuči , 

• palice, 

• zaščitna krema za sonce, 

• močnejši visoki čevlji za pohode (lahko zimski čevlji), 

• nahrbtnik ali torba za smučarske čevlje, 

• plastenka 0,5 l ali čutara. 
 

ZA POUK IN RAZVEDRILO: 

• zvezek in pisalo, 

• pribor za pisanje in risanje, 

• družabne igre, 

• knjiga (OBVEZNO), 

• svetilka (po želji). 


