
Dragi učenci, spoštovani starši! 

Bliža se letna šola v naravi, ki jo bomo preživeli v Zambratiji (Hrvaška) med 

8.6.2015 in 12.6.2015. 

Učenci bodo zaposleni od jutra do večera. Poleg učenja plavanja bodo imeli 

tudi učne ure z razredniki, ustvarjalnice, ki bodo tematsko vezane na morje, 
športne aktivnosti, različne igre.. 

Učenci bodo morali skrbeti za red in čistočo tako osebno, kot v bivalnih 
prostorih.  

Zaradi intenzivnosti druženja z vrstniki bo poleg zabave prav gotovo prišlo 
tudi do kakšnega prepira ali solz zato mobilni telefoni niso zaželeni, saj ima 

tedenska ločitev otrok od staršev velik socializacijski pomen.   

Za vse elektronske naprave, osebno lastnino in denar odgovarjajo učenci 
sami. 

Priporočamo, da imajo učenci s seboj manjšo količino hrvaških kun, ki si jih 
pravočasno priskrbite že v Sloveniji (sladoled, razglednica, znamka) in da 

uredite zdravstveno zavarovanje za tujino. 

Prosimo vas, da do odhoda poravnate vse finančne obveznosti v zvezi s šolo 

v naravi. 

Naslov: 

Istrska ulica 13 
52475 Zambratija 

Hrvaška 
Telefon (za nujne primere): 00 385 52 759 521 
 

Seznam opreme 

 

Kuverto z osebno izkaznico ali potnim listom ter zdravstveno izkaznico  

boste pred odhodom avtobusa oddali razredničarki. 

Predlagamo, da pakirate skupaj z otrokom, da bo vedel kaj ima s seboj. 
Priporočamo, da oblačila, brisače… ustrezno označite in ne kupujte novih 

stvari, ker jih otrok ne bo prepoznal. 

Potovalna torba ali kovček naj bo označen. 

Garderoba: 

 copate (naj bodo na vrhu), 

 2  veliki kopalni brisači, 
 kopalni plašč, 

 2 kopalke, 
 2 brisači za tuširanje, 

 kapa s šiltom oz. klobuk, 
 natikači, 



 superge, 

 spodnje perilo, 
 nogavice, 

 majice (kratek rokav), 

 2 kratke hlače, 
 dolge hlače, 

 trenirka, 
 toplejša jopica z dolgimi rokavi, 

 pelerina ali dežnik. 

Toaleta: 

 krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem (50), 
 zobna krtačka, 

 zobna pasta, 
 tekoče milo, 

 šampon, 
 glavnik. 

Šolske potrebščine: 

 peresnica, barvice, škarje, lepilo, zvezek za pisanje dnevnika. 

Potrebščine za prosti čas: 

 manjši nahrbtnik, 
 bidon ali 0,5 l plastenka za pijačo, 

 družabne igre npr. karte, knjiga za branje, igračka brez katere ne gre. 

Organizator letne šole v naravi: Jelka Černe 
 

 
 
 


