SEZNAM POTREBNE OPREME ZA ŠOLO V NARAVI
PLANICA 13. 1. – 17. 1. 2020
Osebni dokumenti:
 potrjena zdravstvena izkaznica in osebna
zdravila
Za bivanje:
 1 x rjuha, 1 x prevleka za odejo ter
prevleka za vzglavnik*
 zobna ščetka in zobna pasta
 milo
 pribor za osebno higieno
 papirnati robčki
 platnena vreča za umazano perilo
 2 brisači
 1 plastična ali termo steklenica 0,5 – 1 L
 zaščitna krema za sonce
 zaščito mazilo za ustnice
 sončna očala - priporočljivo
Za izvajanje pouka:
 šolske potrebščine: pisalni in risalni
pribor
 manjši nahrbtnik za pohode

Oblačila in obutev:
 spodnje perilo
 tanjše in debelejše – smučarske nogavice
 pižama
 trenirka ali toplejša oblačila za bivanje v
domu
 tople rezervne dolge hlače
 majice, puli, pulover
 debelejši pulover ali termovelur
 bunda in smučarske hlače ali smučarski
kombinezon
 kapa, tople rokavice, smučarske rokavice,
smučarska očala
 telovadni copati
 copati za v dom
OBVEZNO!
 smučarski čevlji
 močnejši planinski čevlji za pohode z
dobro profiliranim podplatom
*CŠOD Planica leži na skoraj 1000 m nad morjem, kar pomeni
zimske pogoje gibanja v naravi. Primerna obutev je zato ena od
osnovnih potreb za zagotavljanje varnosti posameznika in
udeležbe v zimskem programu.



oprema za alpsko smučanje (če imate
svojo)**

Za šport in razvedrilo:
 čelna svetilka ali baterija za nočni
pohod – ni obvezno
 razne družabne igre in instrumenti***
 kopalke in dodatna brisača (v primeru
slabega vremena obisk bazena)
nekaj žepnine (10 € – 15 € in nič več)
*posteljnino si je možno izposoditi v domu – cena kompleta znaša 4,40 € / teden

**Če imate svojo opremo za alpsko smučanje (smuči, palice, čelada), jo pred odhodom preglejte.
***O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in si jih med
seboj porazdelite; tako si boste popestrili prosti čas med bivanjem v domu.
Vsa oprema naj bo v primerni veliki potovalni torbi, copati pa obvezno na vrhu.

TELEFONE PUSTITE DOMA!!!

