
NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI 
CŠOD RAK  

 marec 2014 



Pomen šole v naravi 
• Razvoj šole v naravi je šel naprej in vloga šole v naravi se spreminja. Že 

dolgo ŠN ni več samo tečaj smučanja, tečaj plavanja ali pok v naravi. 
Verjetno se bomo vsi strinjali, da imajo otroci čedalje manj izkušenj z 
življenjem in bivanjem v naravi. 

• Integralni pedagoški proces (prepletajo se vsebine različnih predmetnih 
področij). 

• Zelo učinkovito – ”bogato” -  učenje. 
• Velika motivacija. 
• Kulturni odnos do narave ter spoštovanje naravne in kulturne dediščine.  
• Krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci. 
• Drugačno skupno sodelovanje med učenci in učitelji (pristnejši odnos). 
• Navajanje na samostojnost, red,… 

• Otroci potrebujejo praktične izkušnje iz narave, da bodo razumeli naravne 
procese. 

• Šola v naravi je na tak način postala podpora in nadgradnja 
učnega načrta pri vseh predmetih.  

 



• Število udeležencev šole v naravi je vsako leto višje. Čeprav mora 
šola organizirati šolo v naravi vsaj dvakrat v času obveznega 
izobraževanja ene generacije, je vedno več šol, ki šolo v naravi ali 
tabore organizirajo vsako leto. Mnoge šole organizirajo šolo v 
naravi same, mnoge šole pa se odločajo za organizacijo šole v 
naravi v sodelovanju s CŠOD.  

• Šole izpeljejo šolo v naravi s pomočjo CŠOD, ker: 

• - so v CŠOD zaposleni učitelji, ki sodelujejo pri izvedbi šole v naravi, 
dodatno pa jih ni potrebno plačati, 

• - ugodne cene bivanja in hrane 

• - učitelji v CŠOD natančno poznajo teren, kjer potekajo dejavnosti, 

• - so domovi urejeni po normativih, ki so potrebni za bivanje šolskih otrok in 
mladine, 

• - je v domovih veliko opreme (kolesa, čolni, smuči, loki, plezalna oprema, 
pelerine), ki jih lahko šole brezplačno uporabljajo. 

• Zavedamo se, da je šola v naravi vedno bolj potrebna.  

• PRIDRUŽITE SE NAM V NAJBOLJŠI UČILNICI NA SVETU – V 
NARAVI. 



Šola v naravi na OŠ Cirkulane-Zavrč 

• Letna šola v naravi s 
poudarkom na 
plavanju (5. razred) 

• Zimska šola v naravi s 
smučarskim tečajem 
(6. razred) 

• Športno naravoslovni 
tabor (7. razred) 



Dom RAK 
Značilnosti naravnega okolja 

Obsežni jelovo-bukovi gozdovi v neposredni bližini Cerkniškega jezera, ki se v 
Sloveniji raztezajo od hrvaške meje do Trnovskega gozda. Poleg običajnih 
gozdnih živali so se tu ohranili nekateri redki in ogroženi veliki sesalci (rjavi 

medved, volk, ris, divja mačka). V bližini doma je veliko zanimivih biotopov z 
bogato floro in favno. 

Področje je znano po izjemnih kraških posebnostih: naravni mostovi, ponikalnice, 
izvirne in ponorne kraške jame. 
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Dom RAK 
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Bivalni pogoji: 

Jedilnica 50 sedežev 

Učilnica  25 sedežev 

Sobe v brunarici 6-posteljna soba    2 x           

  7-posteljna soba    1 x 

   1-posteljna soba    1 x  

Sobe v hiši 6-posteljna soba    3 x           

  3-posteljna soba    3 x           

   2-posteljna soba    1 x           

(skupne kopalnice, ločeno za dečke in deklice     5 x) 

Skupno število ležišč 50 za učence in 3 za učitelje  
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Program šole v naravi 
URA   PONEDELJEK. TOREK  SREDA ČETRTEK PETEK 

7.00 VSTAJANJE 
JUTR. TELOV.  

  Dežurni: Leopold Mišič Dežurni: Violeta Dežurni: Samo Dežurni: Mira  

8.00 ZAJTRK 

08.45 – 
  
  
  
  
  
  
13.00 

DEJAVNOSTI V 
PROGRAMU 
  
ODMOR –MALICA 
  
DEJAVNOSTI V 
PROGRAMU  

  
SPREJEM, 
NAMESTITEV 
  
UVODNI ZBOR 
Igor P. 

  
CERKNIŠKO JEZERO  
2. sk 
  
  
  
ZELŠKE JAME 1.sk. 
  

  
  
UNŠKA KOLIŠEVKA 
  
  
  
  

  
PLEZANJE 
  
MENJAVA SKUPIN 
  
OD KOTLA DO TKALCA  

  
ORIENTACIJSKI TEK 
  
  
MENJAVA SKUPIN 
  
POSTANIMO 
STEZOSLEDCI 
  

13 – 14.30 KOSILO  13.30 
  
PROSTOČASNE 
DEJAVNOSTI  

Dežurni: Igor P. Dežurni: L. Mišič Dežurni: Samo 
Razdrih 

Dežurni: Mira KOSILO 
  
ZAKLJUČNI ZBOR 
Igor P. 

14.30  -  
  
  
  
17.20 

DEJAVNOSTI V 
PROGRAMU  
  
  
ODMOR 
  
DEJAVNOSTI V 
PROGRAMU  

  
CERKNIŠKO JEZERO  
1. sk. 
  
ZELŠKE JAME  2. sk. 
  

  
REKA RAK 
  
MENJAVA SKUPIN 
  
BOGASTVO GOZDA 
  

  
LOKOSTRELSTVO 
  
 MENJAVA SKUPIN 
  
PREŽIVETJE V 
NARAVI 

VIDIM,SLIŠIM, 
USTVARJAM 
  
MENJAVA SKUPIN 
  
VESLANJE  
  

  
Dežurna : Mira Korošec 
  

  
  

17.20 -20.00 PROSTOČASNE 
DEJAVNOSTI  
VEČERJA (18.30) 

Dežurni: Leopold 
Mišič 

Dežurni: Violeta Lovko Dežurni: Samo 
Razdrih  

Dežurni: Mira Korošec 
  

  

20.00 -21.00 VEČERNA ANIMACIJA NOČNI SPREHOD 
  

SOCIALIZACIJSKE  IGRE 
  

URŠULIN VEČER 
  

FINTE IN FORE  
  

21.00 -22.00 PRIPRAVA NA POČITEK         

22.00 - 7.00 NOČNI POČITEK 



Pomembni podatki: 

• Datum: od 10. do 14. marca 2014  

• Nastanitev: CŠOD RAK 

• Prehrana (4 obroki dnevno) 

• Cena 102 EUR - na 3 obroke * (končna cena odvisna 
od števila udeležencev) 

• Spremljevalci: Petra Bratuša, Nastja Pančič Čurin, 
Mitja Vidovič 

• Prevoz plača občina 

• Prijavnice vrnite do petka, 29. 11. 2013 



Seznam opreme: 

• Učenci lahko imajo mobilne telefone zraven, vendar morajo biti ti tekom dneva izključeni, hranijo 
jih učitelji.  Učenci pokličejo domov zvečer. Za mobilne telefone otroci odgovarjajo sami. 

• Starši pakirajte opremo skupaj z otroki, da bodo vedeli, kaj vse je njihovo. 

Osebni dokumenti:   Oblačila in obutev: 

1. potrjena zdravstvena izkaznica,  
2. polnoletni - osebna izkaznica. 

  1. spodnje perilo, 
2. nogavice, ki segajo vsaj 2 prsta iz čevljev 

    1. pižama, 

Za bivanje:   1. trenirka (pozimi toplejša), 

  1. rezervne dolge hlače, 
2. srajce, majice, 

1. zobna ščetka s pasto,   1. debelejši pulover, 

1. milo,   1. bunda (poleti vetrovka), 

1. glavnik, 
2. vazelin za ustnice, 
3. papirnati robčki, 
4. platnena vreča za umazano perilo, 
5. 2 brisači, 
6. mazilo ali sprej proti klopom, 
7. 1 plastična steklenička 0,5 l. 

  1. kapa (pozimi tudi rokavice in šal), 
2. športni copati, 
3. sobni copati, 
4. močnejši čevlji za pohode in rezervni čevlji  !!!!! 
5. čutara ali manjša plastenka za pijačo 
6. dežnik, 
7. Čelna ali ročna svetilka 

    Za šport in razvedrilo: 

    1. loparji za namizni tenis, 

Za učenje:   1. loparji za badminton in žogice, 

1. pisalni in risalni pribor,   1. inštrumenti (kitara, orglice…), 

1. zvezek in ravnilo,   1. razne družabne igre. 

1. manjši nahrbtnik za pohode.    Žoge za nogomet in košarko 

      



HVALA ZA POZORNOST 


