CENTER ŠOLSKIH
IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
FRANKOPANSKA 9
LJUBLJANA, SLOVENIJA

CENTRALA
Napaka! Ime zaznamka ni
podano.

15.3015.30

SEZNAM OPREME, KI JO UČENCI MORAJO IMETI S SEBOJ
Osebni dokumenti:
 zdravstvena izkaznica,
Osebna izkaznica ali potni list
Za bivanje:
 1 rjuha in 1 prevleka za odejo ter prevleka za
vzglavnik oz. 4,40 evrov za uporabo
posteljnine
 zobna ščetka s pasto,
 milo,
 glavnik,
 papirnati robčki,
 platnena vreča za umazano perilo,
 2 brisači,
 sredstvo proti klopom, kremo za sonce in
ustnice.

Za učenje:
 pisalni in risalni pribor,
 zvezek za NIT(velik črtast zvezek), mapa in
ravnilo,
 manjši nahrbtnik za pohode,
 baterijska svetilka (neobvezno).

Oblačila in obutev:
 spodnje perilo,
 nogavice,
 pižama,
 trenirka,
 rezervne dolge hlače,
 srajce, majice,
 kopalke, kratke hlače,
 debelejši pulover,
 vetrovka, dežnik oz. pelerina,
 kapa in ruta,
 telovadni copati - superge,
 šolski copati,
 močnejši uhojeni čevlji za pohode in rezervni
čevlji.
Za šport in razvedrilo - neobvezno:
 knjiga,
 loparji za namizni tenis,
razne družabne igre.



PRIPOROČAMO:
Otroci naj imajo s seboj dovolj perila, obleke in obutve, primerne glede na napovedane vremenske razmere.
Delovanje mobitelov v Fari in njeni okolici moti hrvaški signal. V domu Fara imajo telefonsko govorilnico na kartice, zato
učenci ne nosijo mobitelov. Kličemo učitelji, če bo potrebno.
Spletna stran CŠOD omogoča, da se dogajanje v domu tudi vsakodnevno spremlja.
(www.csod.si / zavihek Domovi / Dom ……/ Fotogalerija)

Vsa oprema naj bo v enem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu.
Obvezno doplačilo: obisk ekološke kmetije: 2,5 EUR (obračunano po položnici), za nakup razglednice
naj imajo s seboj 0,70 EUR(drobiž). Ta denar naj imajo v pisemski ovojnici z zdravstveno izkaznico,
domačim naslovom in zdravstvenimi posebnostmi na vrhu potovalne torbe).
V domu si lahko otroci kupijo:(neobvezno).
- spominsko majčko doma Fara (5,40 € bela in 6,50 € - obesek za ključe (3,20 €);
črna),
- CŠOD zapestnica gumijasta (1,50 €);
- bidon za pijačo (1,90 €),
- PVC žlica za obuvanje (2,50 €);
- kapo s šiltkom (3,90 €);
- zemljevid Slovenije (3,00 €);
- kapa z zaščito vratu (7,70 €);
- trak za okoli vratu s karabinom (1,70 €);
Prosimo, da učenci za morebitni nakup prinesejo »drobiž«.
V ponedeljek vzamemo šolsko malico s seboj, zato naj ne nosijo nobene hrane od doma. Po potrebi
naj zjutraj vzamejo tablete proti slabosti.
ZBOR PRED ŠOLO: PONEDELJEK 3.9.2018 OB 8.45
OKVIRNI PRIHOD: PETEK 7.9.2018 PRIBLIŽNO OB 15.00

