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OBVESTILO   STARŠEM   UČENCEV     4. RAZREDOV, 

KI SE BODO UDELEŽILI PLAVALNE ŠOLE V NARAVI – ČATEŽ 2015. 

 
1. SEZNAM PRIPOROČLJIVE OPREME 
- kopalke (2) 
- dve kopalni brisači 
- kopalni plašč ali jopica s kapuco 
- športna oblačila (kratke, dolge  hlače in majice) 
- kapa s »šildom« 
- volnena kapa ali trak  (v primeru slabega vremena) 
- ustrezna oblačila za  hladno vreme (vetrovka, trenirka, jopica ali pulover) 
- pižama ali spalna srajca 
- spodnje perilo za vsakodnevno preoblačenje 
- nogavice 
- ustrezna obutev (športni copati-superge, copati za v sobo, natikači za bazen) 
- zložljiv dežnik oziroma pelerina  
- pribor za osebno higieno (milo, zobna ščetka, zobna pasta, šampon, glavnik,    
  krema za obraz ) 
- vrečka za umazano perilo 
- manjši nahrbtnik za nošenje opreme na bazen 
- prazna plastenka za napitek (bidon) 
- pisalni pribor (trda mapa, ki bo služila kot podlaga za reševanje in shranjevanje         
   listov, puščica  s svinčnikom, suhimi barvicami, nalivno pero ali moder kemični svinčnik, radirka) 
- priljubljena igrača, družabna igra 
- znamke (za pošiljanje razglednic, naslovi) 
- krema za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem 
- zdravstvena kartica 
- domača lekarna (glede na vaše dosedanje izkušnje sami najbolj veste, če ima  
  vaš otrok težave, kadar se dalj časa kopa v bazenu - klor in giba na soncu )  
- denar za vožnjo z brodom ter za razglednice in spominek  (15 evrov)  
Za vožnjo z avtobusom do Kostanjeviške jame in ogled pod vodstvom jamarja bo plačilo na zadnji 
položnici. 
 
Otroci naj  pustijo mobilne telefone in druge dragocenosti doma. 
 
Da bo vaš otrok vedel, kaj ima s seboj, pakirajta skupaj! 
V potovalno torbo priložite tudi seznam potrebščin in opreme, ki jo bo imel vaš otrok s seboj. Če je 
mogoče, naj bodo vse stvari označene ali podpisane.  
Prosimo vas, da podpišete potovalko in pripišete telefonsko številko, na katero vas v nujnem 
primeru lahko pokličemo. 
 

2. ZAVAROVANJE: Če vaš otrok ni nezgodno zavarovan, uredite zavarovanje pri svoji 
zavarovalnici – šola tega ne ureja. 
                                                                                  

 Če je otroku med vožnjo rado slabo, mu dajte pred odhodom tableto proti slabosti. Eno 
tabletko mu spravite na ustrezno mesto, da jo bo vzel pred povratkom domov.            

 
 
 


