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Spoštovani starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu 2013/2014 Zavod za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana v okviru nadstandardnega programa organizira poletno šolo v naravi za
učence od 1. do 5. razreda. V šolo v naravi so vabljeni tako učenci iz Zavoda kot
učenci inkluzivnih šol.  

Letos bo letovanje potekalo v Fiesi. Bivali bomo v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti Breženka v Fiesi. Učenci bodo razporejeni v 2-5 posteljnih sobah z WC-
jem in kopalnico. Strokovni delavci so nastanjeni v sosednjih sobah. Otroci, ki
potrebujejo 24 - urno varstvo oz. spremstvo, jim bo le to zagotovljeno. Spremljevalci
bodo nastanjeni skupaj z njimi v sobah.

Učenci morajo imeti s sabo svojo posteljnino (izposoja v CŠOD je 4,5 EUR).
Plaža je od doma oddaljena 100 m.
Na letovanje vabimo slepe in slabovidne učence, ki obiskujejo redne osnovne šole in
jih obravnava tiflopedagoška služba na terenu, še zlasti pa tiste, pri katerih je
letovanje kot oblika razširjenega obsega dodatne strokovne pomoči - pouka
specialnih znanj načrtovana v individualiziranem programu. 

Pri izbiri termina smo kolikor se je dalo upoštevali želje staršev in tako je termin Letne
šole v  naravi v zadnjem tednu pouka, ko imajo otroci v šoli večinoma vse stvari
urejene in zaključene ocene.

Ker bomo letos bivali v CŠOD, je število mest omejeno na 20, zato bomo
sprejeli prvih 20 prijav, nato pa se prijave zaključijo. 

Letovanje bo organizirano od
ponedeljka 16. junija 2014 do petka 20. junija 2014.

Cena letovanja bo predvidoma med 130 in 150 EUR. Plačilo  je možno na tri obroke
(1. obrok 50 EUR, 2 obrok 50 EUR, 3 obrok – po obračunu dejanskih stroškov cca 30
- 50 EUR). Prvi obrok se plača ob prijavi (oz. pred odhodom), drugi v juniju, tretji pa v
juliju po zaključku šole v naravi. Položnice, vam  bomo poslali po pošti na dom po
prejeti  prijavi. 

Cena vključuje prevoz, polni penzion z dopoldansko in popoldansko malico,
organizacijo delavnic, vožnjo z ladjico ob slovenski obali z možnostjo ogleda
Sečoveljskih solin. 
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Za učence bodo skrbeli učitelji tiflopedagogi Zavoda za slepo in slabovidno mladino.
Vodja šole v naravi je učitelj športa v Zavodu Gašper Tanšek. 

Dodatne informacije na: 01 2442 758, ali gasper.tansek@gmail.com

V kolikor se bo vaš otrok udeležil letne šole v naravi in ni nezgodno zavarovan,
vam svetujemo, da za čas poteka šole v naravi uredite zanj nezgodno
zavarovanje preko zavarovalnice.

Prijavnico  je potrebno poslati po pošti najkasneje do 12. 5. 2014 na naslov : 
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA, Langusova ulica 8, 
1000 Ljubljana.

Lep pozdrav!                                                                

Vodja šole v naravi:    Ravnateljica: 
Gašper Tanšek, l.r.                                                                    Katjuša Koprivnikar, l.r. 

ž i g :

Priloge: 3 x
- predvideni program 
- prijavnica 
- izjava o zavarovanju učenca
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PROGRAM  DELA  - LETNA ŠOLA V NARAVI  FIESA 2014

(spremembe programa so mogoče zaradi neugodnih vremenskih razmer)

PONEDELJEK, 16. 6. 2014

8:30 – 9:30 Zbor udeležencev v Ljubljani pred Zavodom

9:30 – 11:00 Odhod z avtobusom proti Fiesi

11:00 – 12:00 Razpored v skupine in razporejanje po sobah

12:00 – 12:45 Ogled plaže in igrišč v bližini plaže

13:00 – 15:00 Kosilo in počitek, umirjene dejavnosti

15:00 – 17:00 Odhod na plažo, preverjanje znanja plavanja, razdelitev v 
skupine

17:30 – 18:30 SPECIALNA ZNANJA (orientacija) 

19:00 Večerja 

20:00 – 21:00 Spoznavni večer 

21:30 Priprava na spanje

22:00 Nočni počitek 

TOREK, 17. 6. 2014

7:15 Vstajanje 

7:45 – 8:00 Jutranja telovadba

8:00 – 8:30 Zajtrk

9:00 – 9:45 SPECIALNA ZNANJA (pospravljanje in ocenjevanje sob) 

10:00 – 12:30 Odhod na plažo, plavanje 

13:00 – 15:00 Kosilo in počitek, umirjene dejavnosti 

15:00 – 17:00 Odhod na plažo, plavanje

17:30 – 18:30 SPECIALNA ZNANJA (odhod v mesto na sladoled, nakup 
kartic, rokovanje z denarjem, orientacija) 

19:00              Večerja

20:00 – 21:00 LITERARNO UMETNIŠKI VEČER (izdelava izdelkov – 
morska tematika)

21:30 Priprava na spanje

22:00 Nočni počitek 
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SREDA, 18. 6. 2014

7:15 Vstajanje

7:45 – 8:00 Jutranja telovadba 

8:00 – 8:30 Zajtrk

9:00 – 9:45 SPECIALNA ZNANJA (pospravljanje in ocenjevanje sob)

10:00 – 12:30 Odhod na plažo, plavanje

13:00 – 15:00 Kosilo in počitek, umirjene dejavnosti 

15:00 – 19:00 Vožnja z ladjico

19:00              Večerja

20:00 – 21:00 ŠPORTNI VEČER – igre brez meja

21:30 Priprava na spanje

22:00 Nočni počitek 

ČETRTEK,19. 6. 2014

7:15              Vstajanje

7:45 – 8:00 Jutranja telovadba 

8:00 – 8:30 Zajtrk

9:00 – 9:45 SPECIALNA ZNANJA (pospravljanje in ocenjevanje sob)

10:00 – 12:30 Odhod na plažo, plavanje

13:00 Kosilo

13:00 – 15:00 Kosilo in počitek, umirjene dejavnosti 

15:00 – 17:00 Odhod na plažo, plavanje

17:30 – 18:30 Priprava na zaključni večer 

19:00              Večerja

20:00 – 21:30 ZAKLJUČNI VEČER

22:00 Priprava na spanje

22:30 Nočni počitek 
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PETEK, 20. 6. 2014

7:30 Vstajanje 

8:00 – 8:30   Zajtrk

8:30 – 10:00 Pospravljanje, pakiranje 

10:00 Odhod iz Izole v Ljubljano

11:30-12:00 Predviden prihod v Ljubljano

Zgoraj, je napisan predvideni okvirni program.

Ker pa bomo letos bivali CŠOD, bomo v sodelovanju z njihovimi učitelji in inštruktorji,
ponudili učencem tudi vsebine (prilagojene/prirejene starosti in sposobnosti otrok), ki
jih ponuja CŠOD. Le te so s področja naravoslovja, geografije, zgodovine,
gospodinjstva, umetnosti in športa. 

     Vodja šole v naravi: 
      Gašper Tanšek, l. r. 
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