SEZNAM OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA ZIMSKO ŠOLO V NARAVI
1. OPREMA IN OBLAČILA ZA DELO NA SNEGU:
• ustrezne smuči, smučarske palice, smučarski čevlji,
• dva para rokavic,
• dva para nogavic (tanke bombažne in debelejše termo)
• vetrovka ali nepremočljiva trenerka,
• smučarski kombinezon ali smučarske hlače in bunda,
• obvezna je kapa in trak za ušesa,
• toplo spodnje perilo, pulover ali majica,
• snežke, pohodni čevlji ali drugo toplo nepremočljivo obuvalo.
• smučarska očala
• smučarska čelada -OBVEZNA
• kopalke in brisača
2. REZERVNA OBLAČILA
• hlače za bivanje v hotelu ali trenerka,
• srajca ali pulover, majica,
• tople nogavice,
• sobni copati
• spodnje perilo,
• robčki,
• pižama,
• športni copati za telovadnico
PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO IN ZAŠČITO
• brisača za osebno higieno
• glavnik,
• zobna ščetka in zobna pasta,
• zaščitno mazilo za ustnice,
• zaščitna krema za obraz,
• osebna zdravila,
• lahko tudi sončna očala.
3. DRUGA OPREMA IN PRIPOMOČKI
A. Obvezno:
• zdravstvena kartica
• pisalni pribor, zvezek – listi za ustvarjanje
• manjša vsota denarja (za čaj na smučišču, za razglednico)
• plastenka za vodo ali čaj
B. Neobvezno:
• knjiga za branje
• namizna ali družabna igra,
• manjši instrument
• telefon
Učenci naj imajo na potovalni torbi ali nahrbtniku napisano priimek in ime. Prav tako naj imajo na listu napisan seznam
opreme, ki jo bodo vzeli s seboj (tako bodo lahko ob odhodu domov preverili, če jim morda kaj ne manjka).
Odhod v šolo v naravi je v PONEDELJEK , 20.1.2020 ob 8.00 izpred šole v Vipavi, vrnemo se v PETEK , 24. 1.
2020 okrog 18.00 pred šolo v Vipavi.
PREVERITE SMUČARSKO OPREMO!
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z šolo v naravi lahko dobite pri profesorici Petri Batagelj – (petra.batagelj@os-vipava.si )
Telefon na katerega bomo dosegljivi na Rogli je 041 619 127 (Mojca).

