
OSNOVNA ŠOLA MEŽICA 
Partizanska cesta 16 
2392 Mežica 
 
Datum: 8.4.2019 

 
 

ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 5. RAZREDOV  
V POREČU – MATERADA 

OD 2.9. - 7.9.2019 
 

 
ODHOD:  PONEDELJEK,  2.9.2019 ob 6.00 uri izpred šole Mežica 
POVRATEK:  SOBOTA, 7.9. 2019, prihod v Mežico v večernih urah 
 
NASLOV:   POČITNIŠKI DOM ZPM 
   VIRC D.O.O. 
   MATERADA 38, p.p. 108 
   52440 POREČ 
   HRVAŠKA 
 
  GSM  (službeni): 051 317 325 
 
 
UČENCI NAJ IMAJO V OSEBNI PRTLJAGI: 
 

 VELJAVEN POTNI LIST ali OSEBNO IZKAZNICO 

 ZDRAVSTVENO KARTICO 

 EVROPSKO KARTICO ZDRAVSTVENEGA  ZAVAROVANJA (kartica s 
potrdilom zavarovanja) 

 Denar - KUNE (za sladoled, pijačo – cca. 20 HRK/ na dan) 
- EVRE ( Postojna, pijača, sladoled,…) 

 
Če otrok jemlje zdravila, naj bodo v posebni torbici z natančnimi navodili za jemanje 

le teh in potrdilom zdravnika. 
Vsa prtljaga naj bo primerno označena. 

Če je otroku na avtobusu slabo, naj vzame pred vožnjo tabletko. 
Na pot naj ne nosi preveč hrane, saj nas v Poreču čaka kosilo. 

Informacije o nastanitvi in vračanju bodo javljene na šolo in Koroški radio. 
Spremljevalci za garderobo učencev ne odgovarjajo, zato je bolje, da cenjeni premeti 

ostanejo doma. 
 

Na avtobusu in na samem letovanju se je otrok dolžan držati reda in navodil 
svojega učitelja! 

 
VSEM UDELEŽENECEM LETNE ŠOLE V NARAVI 

         ŽELIMO VELIKO VESELE DRUŽBE 
IN PRIJETNEGA POČUTJA. 

 
Vodja šole v naravi: 

Mateja ZORMAN  



V KOVČKU MORA BITI PROSTOR ZA: 

 
 toaletne potrebščine (milo, zobno ščetko, pasto, glavnik, kremo…) 

 pokrivalo za glavo  

 olje ali kremo za sončenje 

 brisače za umivanje in kopanje  

 dvojne kopalke 

 spodnje perilo 

 kratke hlače 

 majice 

 pižamo 

 trenirko 

 natikače 

 športne copate 

 vetrovko ali dežnik 

 oblačilo za hladnejše dni 

 baterijo za nočni pohod 

 pribor za pisanje in risanje (peresnica) 

 naslov za pisanje razglednice 

 manjši zvezek 

 škarje, lepilo 

 družabne igrice 

 zanimivo knjigo 

 in po želji MP3 ali USB z najljubšimi skladbami 

 

KAJ BOMO POČELI NA MORJU? 
UČNE DEJAVNOSTI: 

 raziskovanje morja in obale 

 pisanje razglednic 

 anketiranje 

 1. domače branje 

 spoznavanje značilnosti primorskega sveta 

 Program Varno s soncem 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI: 

 plavanje 

 športne igre 

 tekmovanja 

 sprehodi 

 

KULTURNO-ZABAVNE AKTIVNOSTI: 

 ogled mesta Poreč 

 nakupovalni dan 

 risanje ali oblikovanje 

 zabavni večer  

 družabne igre 


