
ORGANIZACIJA ŠOLE V NARAVI ZA UČENCE 1. RAZREDOV NA 
SLEMENU 

 
DATUM (1. b in POŠ Topolšica): 13., 14., 15., maj 2009 
DATUM (1. a in 1. c): 20., 21., 22., maj 2009 
 
ORGANIZACIJA: Martina Žohar, Mihaela Ovčjak, Saša Kokol 

 Lilijana Ograjenšek, Tatjana Drev, Maja Tajnik, Lilijana Neuvirt 
 
Učenci v treh dneh raziskujejo travnik (rastline in živali), gozd, obiščejo kmetijo 
in tako pridobivajo kakovostno in trajno znanje preko terenskega dela. Gibanje v 
naravi spodbuja njihov odgovoren odnos za varovanje okolja. Z odsotnostjo od 
doma se krepi njihova samostojnost, odgovornost, skrb za sebe in druge, med 
vrstniki pa pridobivajo na socialnih veščinah, komunikaciji in kulturi.  
 
CILJI ŠOLE V NARAVI:  
 

• oblikovanje učenčeve osebnosti: samozavest, samostojnost, strpnost, samodisciplina, 
redoljubnost, 

• razvijanje pozitivnega odnosa do sošolcev, učiteljic, narave in tuje lastnine, 
• razvijanje spoštljivega odnosa do naravnega, kulturnega in družbenega življenja, 
• odkrivanje in spoznavanje žive in nežive narave, njene raznolikosti, povezanosti in 

spremenljivosti, 
• oblikovanje pozitivnega odnosa do živih bitij in narave kot celote, 
• razvijanje odgovornega odnosa do okolja in spodbujanje interesa za varovanje narave, 
• spoznavanje živih bitij in njihovih življenjskih okolij, 
• razvijanje sposobnosti orientacije v naravni pokrajini, 
• skrb za skladen telesni in duševni razvoj, 
• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev. 

 
V šoli v naravi bo veliko možnosti za zabavno in izkušenjsko učenje, za učenje z 
veliko gibanja. Učne vsebine so organizirane tako, da nadgradijo vsebine iz 
učnega načrta.  
 
LETOŠNJA ŠOLA V NARAVI JE SESTAVLJENA IZ: 

• naravoslovnih dejavnosti TRAVNIK, KMETIJA (rdeča nit), ki jih 
povezujemo s športnimi, 

• sprostitvenih dejavnosti (animacija učiteljic, iniciativa otrok), ki zgornje 
dopolnjujejo, 

• večerne animacije (analiza opravljenega dela čez dan in kulturne oz. 
družabne prireditve), 

• prehrana,  
• počitek, 
• osebna higiena in spanje. 



Spoštovani starši! 
 
Skupaj z otrokom stvari označite in pripravite v potovalko: 

• igračka za spanje 
• majhen nahrbtnik za pohod 
• spalna vreča 
• trenerka (2 kom.) 
• majice s kratkimi rokavi (3 kom.) 
• spodnje perilo (4 kom.) 
• kratke hlače (2 kom) 
• nogavice (3 kom.) 
• pižama 
• pribor za osebno higieno (zobna ščetka, glavnik, robčki, brisača) 
• kapa ali trak 
• pulover z dolgimi rokavi, termoflis ali vetrovka  
• športna obutev, škornji, dežnik ali palerina 
• družabne igre 
• AUTAN in krema za sončenje 
• vrečka za umazano perilo 
• baterija 
• potrjena zdravstvena izkaznica 
• morebitna osebna zdravila 
• mala denarnica in 5 evrov 
• copati naj bodo na vrhu v potovalki 

 
Vse spremljevalke šole v naravi se zavedamo odgovornosti, ki jo prevzemamo. Da bo delo lahko 
potekalo kot je načrtovano, da bo zanimivo in varno obenem, bomo poskrbele me. Vas, spoštovani 
starši, pa prosimo, da se tudi Vi doma natančno pogovorite s svojim otrokom, kakšno obnašanje se 
pričakuje od njih, kaj smejo in česa ne. Nevzdržno in nepotrebno bi bilo, da bi zaradi morebitnih 
(zlasti vedenjskih) težav z enim samim učencem za dejavnosti prikrajšali celotno skupino. Prosimo 
Vas, da preberete priloženo izjavo in s podpisom izrazite svoje strinjanje z njeno vsebino. 
Podpisano naj prinese v šolo Vaš otrok. 
 
Prepričane smo, da boste razumeli naše ravnanje. Tako nam boste pri uspešni izvedbi šole v naravi 
pomagali tudi Vi. 
___________________________________________________________ 

IZJAVA 
 

Starši učenca/ke ______________________________________ s 

podpisom izjavljamo, da bomo v primeru, če naš otrok ne bo upošteval navodil 

učiteljic, še isti dan sami prišli po svojega otroka na lokacijo, kjer se bo 

odvijala šola v naravi. 

 
 
 



Urnik načrtovanih dejavnosti: 
 
 
SREDA 
 

-  8.00  odhod iz Šoštanja 
-  9.00  prihod na Sleme, malica, namestitev v sobe 
- 10.00  naravoslovni dan TRAVNIK, športne aktivnosti 
- 13.00  kosilo, počitek 
- 15.00  obisk kmetije, učni listi, del. listi, DZ, lovec 
                   športne aktivnosti (nogomet, gumitvist, badminton…) 
-    19.00  večerja 
-    20.00   nočni pohod s svetilkami 
-    21.30  umivanje, spanje 

 
 

ČETRTEK 
 
 

-  7.30 – 8.30 bujenje, umivanje, jutranja telovadba 
-  8.30   zajtrk 
-  8.45  športni dan/POHOD, športne aktivnosti 
- 13.00  kosilo , počitek 
- 15.00  gozdar, presenečenje, reševanje del . listov, športne  

aktivnosti 
-    19.00  večerja 
-    20.00  čarovnik ali ples v pižamah, petje/karaoke 
-    21.00  umivanje, spanje 

                      
 
PETEK 
 
 

- 7.15 – 8.00 bujenje, umivanje, jutranja telovadba 
- 8.15  zajtrk, pospravljanje prtljage 
- 9.00  delo v delavnicah:  

• likovna (voščenka, tempera)   
• športna (vlečenje vrvi, skakanje v vrečah, valjanje 

drv…)  
- 11.00  kosilo 
- 12. 00 - 12.30 odhod domov, prihod v Šoštanj 


