
 

 

 

 

  
 

 

Datum: 22. 11. 2013           Evid. št.: 

ŠOLA V NARAVI 7. RAZRED – RAKOV ŠKOCJAN 

CŠOD RAK 2014 
 

Spoštovani starši in učenci! 

 

Pošiljamo Vam ponudbo s prijavnico za šolo v naravi za učence 7. razreda. Šola v naravi je pedagoški 

proces izven sedeža šole, ki ima pri otrocih poseben pomen. Takrat se še posebej krepijo vezi med učenci, 

saj so skupaj 24 ur, kar jim daje možnost razvijanja pristnih prijateljskih odnosov. Ker učenje v šoli v naravi 

poteka v sproščenem vzdušju, so otroci zelo motivirani, zato je učenje zelo učinkovito.  

 

V naravoslovno šolo v naravi se bodo letos sedmošolci odpravili na kraško pokrajino, v Rakov Škocjan. 

Nastanjeni bodo v domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Rak. Čudovita, mirna okolica, lepa narava, 

dobri pogoji bivanja, dobri pogoji za izvedbo vseh dejavnosti in prijazno osebje nas že pričakujejo.  

 

Šola v naravi bo potekala od 10. do 14. marca 2014. Glavne dejavnosti šole v naravi so spoznavanje 

značilnosti okolja (narava, običaji), športne in kulturne aktivnosti.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Pomembni podatki: 

Dejavnost:  Naravoslovna šola v naravi 

Kraj:   Rakov Škocjan, dom CŠOD 

Datum:   10. 3.–14. 3. 2014 

Predvidena cena (25 udeležencev): 102 EUR (na tri obroke, končna cena je odvisna od dejanskega števila 

udeležencev) 

(Cena vključuje: nastanitev in posteljnino, prehrana, stroški spremljevalcev – učiteljev). 

Stroške prevoza bosta pokrili obe občini ustanoviteljici. 

 

 

Prosimo, izpolnite spodnjo prijavnico in jo vrnite razrednikom najkasneje do 29. novembra 2013. Odjave 

(pravočasne) so možne le v primeru bolezni (zdravniško potrdilo) ali v drugih izjemnih primerih po dogovoru z 

razrednikom. V primeru zdravstveni posebnosti učenca morate o tem pisno obvestiti razrednika. Za učence, 

ki se šole v naravi ne bodo udeležili, bo organiziran pouk. 

 

Želimo si, da bi se šole v naravi udeležili vsi učenci. Omogočamo vam plačilo v treh obrokih. Seznam 

potrebne opreme boste prejeli v obvestilu mesec dni pred odhodom. 

 

Lep pozdrav! 

 

Razredničarki:                                 Ravnateljica: 

 

Nastja Pančič Čurin, Petra Bratuša                                      Suzana Petek 

 

(Prosimo izpolnite anketo, odrežite in vrnite razredniku) 

PRIJAVNICA ZA NARAVOSLOVNO ŠOLO V NARAVI, RAKOV ŠKOCJAN 2014 

 

Ime in priimek učenca:____________________________________ Razred:________________________ 

 

Udeležba naravoslovne šole v naravi (Rakov Škocjan, 10. 3.–14. 3. 2014) 

 

       DA      NE   (ustrezno obkrožite) 

 

Podpis staršev: ___________________________________ 

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane 
Telefon: 02/761-0041 

Tel/fax:  02/795 2240 

 Spletna stran: www.cirkulane-zavrc.si 

e pošta: mboscir2s@guest.arnes.si 
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