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Številka: 6008-7/2018- 38  
Datum: 16. april 2018  
  
  

ZADEVA:  

Spoštovani!  

Obveščamo vas, da je vikend za radovedne in bistre glave z naslovom »Jurčkova 
potepanja in raziskovanja« v CŠOD JURČEK, v Kočevju tik pred vrati. Ker sva se z 
učiteljico Dušanko Filipič dogovorili, da bova vse informacije posredovali učencem na 
sestanku, katere si morajo ne samo zapomniti, ampak jih tudi prenesti staršem. Mislim, 
da so učenci prenesli vse tisto, kar je pomembno. So?  
Kljub temu pa le še nekaj pomembnih stvari, ki se dotikajo tudi vaše starševske skrbi.  
  

Odhod izpred šole bo ob 9.00 uri. Zbirno mesto je v šoli. Učenci lahko pridejo v šolo ob 
8.30 in imajo šolsko malico. Kosilo bo v petek odpovedano.  
  

Učencem sva predstavili program od petka do nedelje, ki je usmerjen v aktivno delo 
učencev. V Kočevje pridemo ob 11.30 uri, kjer bomo imeli kosilo in popoldanske 
aktivnosti v Kočevju. Učenci bodo iskali skriti zaklad – o katerem ne smeva preveč 
govoriti, vendar bodo aktivni v skupinah. Raziskovalni duh bomo popestrili z njihovo 
ustvarjalnostjo do večerje. Domski red je določen s strani učiteljev v CŠOD Kočevje, zato 
smo vse aktivnosti prilagodili temu.   
Nastanitev v CŠOD Jurček smo že uredili. Učenci so se razdelili po sobah, poskušali smo 
upoštevati vse želje. V domu bomo prebivali sami, razen določenih pohodnikov, ki bodo 
tam prespali.  
V Kočevju  smo brez avtobusa, zato bomo hodili do mesta Kočevja in ostalih destinacij 
peš. Učencem sva povedali, da je izrednega pomena udobna obutev, oblačila za sonce 
in dež ter tudi dobra volja. Kljub temu zaprošamo starše, da samo pregledajo, če imajo 
učenci v kovčku ali potovalki pomembne stvari, ki so zapisane na obvestilu CŠOD 
Kočevje.  
POMEMBNO pa še:  
Pribor za osebno higieno   

 zobna pasta in ščetka za zobe, milo, glavnik, papirnati robčki, 1 brisača, krema za 

sončenje ( visok faktor).  
Oblačila   

* spodnje perilo za 3 dni,  trenerka, udobni čevlji za hojo ter manjši nahrbtnik ali torbica 
(za malico, vodo in mapo ), lahke srajce, majice s kratkimi rokavi, majice in pulover, 
vetrovka, čepica ali kakšno pokrivalo, kopalke, pižama, copati (obvezno!).  
Tehnični pripomočki  

• vrečka za umazano perilo, dežnik, 1 brisača, posteljnina,  
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• dogovorjena vsota denarja (največ 20€),  

• najljubše družabne igre, ki niso računalniške igrice,   
• zvezek, pisalo, navadni svinčnik, barvice ali flomastri,  
• mobitel -  Učenci bodo uporabljali mobitele zaradi iskanja podatkov, slikanja in 

snemanja. Zaprosili smo jih, da samo tisti, ki imajo to možnost.   

Ne pozabite: - na tabletke proti slabosti - na zdravstveno kartico, na spisek 
prehrambenih in zdravstvenih posebnosti otroka, na morebitna zdravila z navodilom 
za uporabo (nujno sporočiti učiteljicama).  
  

V soboto bomo odšli v kočevski pragozd, kjer si bomo ogledali in raziskali skrivnosti 
gozdov. Delo bo pestro tako dopoldan, kot popoldan. Zvečer pa sledi po »delu«, še 
zabava v domu Jurček.   
V nedeljo pa bomo odšli do kraške reke Rinže, kjer bo sledila vožnja s kanuji.  
Obiskovalce seznanijo s tovrstno dejavnostjo z dvema večjima kanujema, ki sprejmeta 
vsak po 12 oseb. Do kosila bomo poskušali tudi spakirati. Odhod je načrtovan ob 15.00 
uri iz Kočevja. Prihod domov  predviden ob 17.30 uri.  
  

V kolikor so vse informacije prenesli tako kot midve, vas prav lepo pozdravljava in 
sporočava, da bodo učenci tri dni nedosegljivi, saj želimo, da se predajo svojim 
dogodivščinam. V kolikor bi starši želeli še kakšno informacijo, sta tukaj tudi telefonski 
številki naju:  
  

 

Ker se obe zavedava, da se je potrebno vedno potruditi za kakovost, vam obljubljava, 
da se bova potrudili. Program so tokrat oblikovali učitelji v domu CŠOD Jurček.  
  

Dober vikend Vam želim! ;-)   
  

(Vprašanja  do danes so bila: Ali je v domu WI-FI? Če lahko prinesemo računalnik? Ali 
lahko prinesemo kitaro? Ali lahko prenesemo ukulele? Ali prinesemo kopalke? Ali smo 
lahko v sobah sami? A so sobe lepe? Računalnike ne smemo prinesti?   
  

Odgovori niso potrebni, kajne?  
  

   

Pripravila: Andreja Ninković, spec.  
  

  

 Ravnateljica:  

                     dr. Stanka Preskar  
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