Dob, 2. 4.2019

Obvestilo staršem in učencem glede TABORA ZA VEDOŽELJNE – Goričko 2019!
Program:
Ponedeljek, 8. 4. 2019:
- Zbor ob 7.45 uri in odhod ob 8.00 uri izpred šole Dob,
- ogled Murske Sobote (vodijo učenci),
- ob 12. uri obisk Pomurskega muzeja,
- ob 15. uri kosilo,
- delavnice (geografske, likovne, socialne veščine),
- ob 19. uri večerja,
- spoznavni družabni večer (animacijo vodijo učenci), astronomski večer.
Torek, 9. 4. 2019:
- zajtrk,
- obisk Vidrinega centra Aqualutra Križevci,
- ob 14. uri kosilo,
- delavnice (geografske, likovne, socialne veščine),
- ob 19. uri večerja,
- team building, astronomski večer.
Sreda, 10. 4. 2019:
- zajtrk,
- 9.30 obisk Gradu in Doživljajskega parka Vulkanija z delavnicami,
- ob 14. uri kosilo,
- ob 15. uri odhod proti domu,
- predviden prihod ob 18.00 uri pred šolo Dob.
S seboj bomo vzeli šolsko malico in živila za pripravo dveh obrokov zajtrka, ki ju bomo
pripravili sami. Malica/zajtrk bo torej na položnici za vse tri dneve obračunana kot reden
obrok šolske malice (0,9€). Taka odločitev predstavlja cenovno ugodnejšo možnost kot
ponujen zajtrk s strani ponudnikov. Kosila in večerje so zajete v ceno tabora.
Cena tabora oziroma strošek staršev zajema strošek nastanitve, posteljnino, prehrano,
vstopnine in stroške mentorjev; pripravo in izvedbo programa ter stroške za material krije
šola. Večji delež predstavlja prevoz, ki ga bo predvidoma poravnal Šolski sklad OŠ Dob in ni
zajet v okvirno ceno tabora.
Prosimo, da o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka, starši o tem obvestite pedagoginjo.
SEZNAM OPREME, KI JO NAJ IMAJO UČENCI S SEBOJ:
OSEBNI DOKUMENTI : zdravstvena kartica
OBLAČILA IN OBUTEV : spodnje perilo , nogavice, trenerka, pižama, pulover, dolge in kratke
hlače, majice (dolg, kratek rokav), vetrovka, copati za v apartma (ne telovadni copati), visoki

dežni gumijasti škornji
ZA BIVANJE : zobna ščetka, pasta za zobe, milo, glavnik, papirnati robčki, brisača, sredstvo
proti klopom, vreča za umazano perilo, manjši nahrbtnik, pelerina ali zložljiv dežnik,

baterijska svetilka, plastenka 0,5 l
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ZA ŠPORT IN RAZVEDRILO : športna obutev, močnejši čevlji z dobro profiliranim podplatom,

družabne igre (po želji), če imajo lahko badminton, inštrument idr.
ZA UČENJE : pisalni in risalni pribor, ravnilo, šestilo, pametni telefon ali tablico (če ga/jo

otrok ima) z naloženimi aplikacijami:
Splošno
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rz.android.sensor.box
Če še nimate katerega od čitalcev QR kode (QR scanner-jev), si enega naložite (ni nujno, da je ta na
spodnji povezavi)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indigoapps.qrcodescannerlibrary
Orientacia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calmatics.compassmap

Astronomija
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PYOPYO.StarTracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.StarWalk2Free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.probadosoft.moonphasecalendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.universetoday.moon.free
DENAR: manjša žepnina

O izbiri športnih in razvedrilnih aktivnostih se bomo predhodno dogovorili, tako si bomo
popestrili prosti čas med bivanjem v domu.
Prosimo, da se pred odhodom starši pogovorite z otrokom, da je glavni cilj tabora delo in
učenje preko drugačnih oblik dela, kar lahko predstavlja daljši intenzivnejši miselni napor,
športne aktivnosti in druge oblike druženja so za vmesno sprostitev. Tudi na taboru veljajo
dogovorjena pravila in hišni red, s katerim se bodo učenci seznanili ob prihodu. Učencu, ki bi
kršil dogovorjena pravila imamo pravico odreči gostoljubje oz. ga prositi, da zapusti tabor v
spremstvu staršev.
V tednu tabora so učenci ob vrnitvi v šolo opravičeni ustnega preverjanja znanja, razen če se
sami ne dogovorijo drugače.
Do ponedeljka naslednjega tedna (15. 4.) morajo dopolniti manjkajočo učno snov predelano v
času njihove odsotnosti.
Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnite na vodjo Sama Zadravca oziroma
pedagoginjo Andrejo F. Majcen.
V pričakovanju uspešno izvedenega tabora vas lepo pozdravljamo.

Mentorji: Samo Zadravec (vodja), Inge Ivartnik, Anja Rajh, Andreja Flerin Majcen.

