POLETNA ŠOLA V NARAVI
FIESA, 5. 9. – 9. 9. 2016
5. razred

OPREDELITEV ŠOLE V NARAVI IN NJENIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH
CILJEV
Šola v naravi je posebna vzgojno-izobraževalna oblika s ciljno načrtovanim vzgojnoizobraževalnim programom, v katerem je osrednji vsebinski sklop narava.
Globalni vzgojno-izobraževalni cilj šole v naravi je prek neposrednega doživljanja narave in
različnih dejavnosti v njej vzgojiti mladega človeka za življenje v naravi in z njo, hkrati pa ga
vzgojiti za ohranjanje naravnega okolja in naravne dediščine. Globalni cilj je mogoče
uresničevati prek delnih ciljev:
- seznanjati mlade z različnimi prostočasnimi dejavnostmi v naravi ter jih tako
usmerjati v dejaven, koristen, kulturen in zdrav način preživljanja prostega časa v
naravnem okolju;
- prispevati k socializaciji učencev: celodnevno skupno bivanje zahteva podrejanje
skupnim pravilom, jih vzgajamo k strpnosti do drugih, prevzemajo odgovornost in
preko neformalnega učenja vplivamo na oblikovanje ustreznih navad in vedenjskih
vzorcev;
- načrtno spoznavati učence in se jim v neformalnem okolju kar najbolj približati z
namenom, da oblikujejo medsebojno zaupanje in spoštovanje;
- prispevati k bolj veselemu in srečnejšemu otroštvu, kajti sreča in zadovoljstvo sta
pomembna za zorenje mladostnika:
- navajati za samostojnost, razvijanje osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za
življenje.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE VSEBINE V POLETNI ŠOLI V NARAVI
Vzgojno-izobraževalne vsebine delimo na več sklopov:
1. V prvi sklop uvrščamo dejavnosti, ki so povezane z okoljem, v katerem se odvija šola
v naravi. Sem spadajo: nekatere vzgojno-izobraževalne vsebine (slovenski jezik,
likovna vzgoja, glasbena vzgoja, matematika …), spoznavanje bližnje okolice,
orientiranje, krajši izleti, nevarnosti, na katere lahko naletimo na morju, varstvo
narave, spoznavanje kraja, ljudi in običajev, naravnih znamenitosti.
2. Drugi sklop vsebuje kulturno in družabno življenje. Ta del se odvija predvsem v
popoldanskem počitku in ob večerih (lahko pa tudi v primeru slabega vremena). Sem
uvrščamo naslednje dejavnosti: večer petja in skečev, večer družabnih iger, ples,
skupina se predstavi, pisanje spisov, sestavljanje himne, risanje, priprava časopisa,
zaključni večer.
3. Tretji sklop vsebuje aktivnosti, ki so kakorkoli povezane z morjem in s športom:
plavanja v morju, razne igre v morju, različne družabne igre na plaži, štafetne in
elementarne igre, igre z žogo …

Spoštovani!
V ponedeljek, 5. 9. 2016, odhajajo učenci petih razredov devetletke v poletno šolo v naravi v
Fieso. V letošnjem letu bomo nastanjeni v Počitniškem domu Mladinske knjige.

ODHOD: ponedeljek, 5. 9. 2016
- ob 8:00 iz Zagorja (pred šolo)
- ob 8: 10 iz Kisovca (avtobusna postaja)

VRNITEV DOMOV: petek, 9. 9. 2016
- vračamo se predvidoma ob 17:00 (Kisovec, Zagorje (šola))
SEZNAM POTREBNIH STVARI
o spodnje perilo (spodnje hlačke za vsak dan);
o nogavice;
o pižama;
o mikice ali srajce (s kratkimi in dolgimi rokavi);
o hlače (kratke in dolge, dekleta lahko tudi krilo, oblekico);
o trenirko;
o jopo oz. pulover ali vetrovko;
o obutev (športne copate, udobne čevlje, natikače ali opanke, obutev za v vodo);
o brisače (za plažo, osebno higieno);
o pribor za osebno higieno (milo, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik, kremo za
sončenje, šampon, vazelin za ustnice, sprej proti komarjem …);
o kopalke (najmanj dvoje!!);
o nahrbtnik ali torba za na plažo (ne vrečko!!);
o ročna baterijska svetilka;
o vrečka za umazano perilo;
o dežnik;
o plastenko za vodo
o mapa, urejena peresnica z barvicami, škarje, lepilo, tintobris;
o potrjena zdravstvena kartica;
o zdravila (če jih mora otrok redno jemati);
o oglede in vstopnine boste plačali po POLOŽNICI in sicer:
piranski akvarij (3,00 EUR);
muzej solin, ki vključuje vožnjo (ladja Solinarka: 7,00 EUR), vstopnino in voden
ogled: 6,50 EUR ;
o S SEBOJ NAJ IMAJO ŠE DENAR ZA:
- čarodeja (2,50 EUR);
- sladoled, znamke, razglednice, sladkarije, (pribl. 20 EUR);
o seznam oblačil, naslove za pisanje in telefonske številke,
o vse dragocene stvari, kot so nakit, razne ure in podobno, naj učenci pustijo doma.

Spremljevalci:
1. Danilo Lisec
2. Žiga Urbanija
3. Joži Zupan
4. Romana Mumelj
5. Andreja Radakovič
S seboj lahko vzamejo tudi: sončna očala, masko za potapljanje, dihalko ter plavutke,
družabne igre, ležalno blazino za na plažo, knjigo za branje …
Učenci naj s seboj ne nosijo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav (tablice …),
saj izkušnje govorijo, da motijo vzgojno izobraževalni proces učiteljev in otroke same. Za vsa
nujna sporočila bomo zato dosegljivi na šol. mobitelu (041 459 227), in sicer med 14:00 in
15:00 ter med 21:00 in 22:00.
Otroci bodo za svoje stvari skrbeli sami, zato naj imajo oblačila in vse ostale stvari
označene.
Če ima vaš otrok zdravstvene težave ali posebnosti (npr. jemlje zdravila, bujenje za WC,
alergije, posebnosti, ki zahtevajo posebno pozornost: glavoboli, bolečine v trebuhu …),
to sporočite enemu izmed učitelju. Če otrok ponoči moči posteljo, naj s seboj vzame
platno.

Vaš otrok bo vesel vaše pošte. Pišete mu lahko na naslov: Počitniški dom Mladinska knjiga
Fiesa 18, 6330 Piran

Hvala za razumevanje.

Danilo Lisec, prof.
vodja šole v naravi

PROGRAM POLETNE ŠOLE V NARAVI
DOPOLDANSKE
AKTIVNOSTI
- ogled vojaške ladje (Koper)
in predstavitev vojašnice in
potapljaške opreme
(vojašnica Ankaran)
prihod in namestitev

DAN

PON.
5. 9.
2016

PET.
9. 9.
2016

AKTIVNOSTI V VODI
- igre v vodi
OBVODNE DEJAVNOSTI
- voda kot življenjski prostor
(rastlinstvo)

VEČER

- preizkus plavanja
- razporeditev v skupine
- igre v vodi
- odbojka na mivki, igre z žogo

- spoznavni večer in
družabne igre
- zgodbica za lahko
noč

AKTIVNOSTI V VODI
- plavanje (kopanje)
- igre v vodi
OBVODNE DEJAVNOSTI
- primorski svet
- voda kot življenjski prostor

- družabne igre
- zgodbica za lahko
noč

AKTIVNOSTI V VODI
- plavanje (kopanje)
- igre v vodi
OBVODNE DEJAVNOSTI
- zemljevid
- voda kot življenjski prostor
(živalstvo)

- obisk čarovnika
- zgodbica za lahko
noč

AKTIVNOSTI V VODI
- plavanje (kopanje)
- igre v vodi,
- TEKMOVANJE
OBVODNE DEJAVNOSTI
- voda kot življenjski prostor
(rastlinstvo)

Večerja (19:00)

ČET.
8. 9.
2016

AKTIVNOSTI
- ogled slovenske obale in
znamenitosti Pirana
- ogled piranskega akvarija in
pomorskega muzeja

Kosilo (13:00), počitek, branje knjig, družabne igre

SRE.
7. 9.
2016

Jutranja telovadba, zajtrk (8:00) in urejanje sob

TOR.
6. 9.
2016

AKTIVNOSTI V VODI
- plavanje (kopanje)
- igre v vodi
OBVODNE DEJAVNOSTI
- primorski svet
- voda kot življenjski prostor
(živalstvo)
AKTIVNOSTI
- ogled solin in solinarskega
muzeja v Sečovljah (izlet z
ladjo)

POPOLDANSKE AKTIVNOSTI

- zaključna zabava
s kvizom
- podelitev nagrad
(plavalno
tekmovanje, sobe…)
- izbor NAJ…
- zgodbica za lahko
noč

ODHOD DOMOV

Opomba: tabela prikazuje le okvirni potek tedna, saj bomo morali vse dejavnosti in
oglede prilagajati vremenskim razmeram. V primeru slabega vremena bomo še izvedli:
likovne delavnice, tehnične delavnice, sestavljanje in petje pesmi na morsko temo, risanje,
ogled filmov …

