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Odhod: PONEDELJEK, 27. 6. 2022 OB 8.00 (10 min
prej počakamo) S PARKIRIŠČA ŠOLE
Prihod: PETEK, 1. 7. 2022 MED 15.30 IN 16.00 NA
PARKIRIŠČE ŠOLE

NAPOTKI
Vožnja
V kolikor ima otrok težave s slabostjo, naj vzame
sredstvo proti slabosti. S seboj naj ima še eno za
vrnitev, ki naj ima pospravljeno med svojimi
potrebščinami. O težavah nas posvarite in
napišite v zvezek.

J A KO PE R
2
R
O R - M K Z R AKI T N A

SEZNAM OPREME
Potovalko pripravite skupaj z
otrokom!
Vse naj bo označeno, podpisano
(npr. na etiketi na notranji strani
oblačil).
Priporočamo, da se posamezne
komplete oblačil zloži v manjšo
vrečko (npr. kratke hlače, majico
s kratkimi rokavi) ali jih razvrsti v
vrečke (v eno vrečko kratke
hlače, v drugo vrečko
nogavice…).

Pogovor z otrokom pred odhodom
- o dolgi in varni vožnji na avtobusu
- o skrbi za svoje stvari in spoštljivo ravnanje do
tujih stvari

mojca.rebec_marinkovic@antonukmar.si

- o rednem pospravljanju, o osebni higieni,
ločevanju uporabljenih/umazanih oblačil od
čistih

Otroku lahko pišete na

- o vedenju do sovrstnikov, drugih uporabnikov
doma, zaposlenih v domu ter do spremljevalcev

MKZ Rakitna,
Rakitna 96,
1325 Preserje

- upoštevanju pravil, navodil ter napotkov
spremljevalcev ter drugih zaposlenih v domu
- zaželite mu prijetno bivanje, veliko radovednosti
ter zabave in sodelovanja pri vseh aktivnostih in v
prostem času s sovrstniki
- da se ne boste pogovarjali v teh dneh z njim po
telefonu
Drugo

- V zvezek (poljuben za risanje, lahko je že
popisan) napišite podatke o starših
(telefonska, naslov).
- Napišite otrokove posebnosti (zdravila,
prehrana, težavice, slabost med vožnjo….)..
- Napišite naslove ljudi, ki jim bo otrok pisal
razglednice.

040/620-018 med 14.00 in 15.00
komunikacija med učiteljem in
starši (ne z otrokom)

ODSVETUJEMO
Ne govorite otroku, da ga boste
pogrešali ali jokali za njim.
Ne strašite ga, da bo že videl,
kako bo, če ne bo znal postiljati,
se sam obleči ipd.
Ne dajajte mu s seboj
dragocenih stvari (nova oblačila,
ure, nakit, telefone ipd.).

PRIPOROČLJIV SEZNAM OPREME
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih ob prihodu v zdravilišče lahko
takoj uporabijo.
1. NA POTI
Otrok naj bo primerno oblečen glede na vremensko napoved. Obute naj ima superge ali udobne sandale oz. čevlje.
S seboj na avtobusu naj ima manjši nahrbtnik (preveriti ustreznost naramnic), ki mu bo služil tudi za pohode in
sprehode in vanj spravi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

denarnico z denarjem za sladoled oz. sladkarijo in razglednice (drobiž!, znesek presodite sami glede na
število razglednic in ceno dobrote, ki si jo bo kupil v trgovini);
majico z dolgimi rokavi ali vetrovko;
negazirano pijačo (plastenko bo uporabljal tudi ostale dni, saj si bo vanjo točil pijačo);
malico za na pot na dan odhoda;
manjšo plišasto igračo za krajšanje časa na avtobusu,
papirnate robčke,
zaščito pred klopi (zapestnica/losjon/krema/spraj),
kremo za zaščito pred soncem,
vazelin za ustnice,
čepico za zaščito pred soncem.

2. OSEBNI DOKUMENTI (varno pospravljeno)
▪

zdravstvena kartica.

3. ZA HIGIENO
▪
▪
▪
▪
▪

zobna ščetka (primerno shranjena v škatlici), zobna pasta,
milo (če je trdo milo v kosu, naj bo v primerni toaletni škatlici),
glavnik,
papirnati robčki,
vrečka za umazano perilo.

4. OBLAČILA IN OBUTEV (dopolnite ali spremenite glede na vremensko napoved)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Spodnje perilo,
nogavice,
pižama,
trenirka (2x),
kratke hlače (več),
majčke s kratkimi rokavi (več),
vetrovka,
debelejša jopa,
trak za ušesa ali tanjša bombažna kapa (v primeru hladnješega vremena),
čevlji za pohode ali superge (priporočljivo, da ima že obuto na dan odhoda),
copati (na vrhu prtljage!!),
poletna obutev (ne natikači, ampak udobni sandali, ki se zapnejo) ali še eni čevlji oz. superge,
kopalke, manjša brisača za na plažo (za sedeti na njej ob jezeru in se obrisati, ko se bomo igrali v jezeru),
zložljiv dežnik (v primeru napovedanega dežja, naj ga ima v manjšem nahrbtniku za na avtobus) ali pelerina.

5. RAZVEDRILO IN DELO
▪ 1 zvezk za risanje (v njem naj ima zapisana potrebna sporočila za spremljevalke ter naslove za pisanje
razglednic);
▪ peresnica z barvicami, svinčnikom, peresom, radirko, šilčkom, škarjami, lepilom mekol in lupo (če jo ima);
▪ plišasta igračka za spanje (lahko jo ima v manjšem nahrbtniku za na avtobus);
▪ lahko ima manjšo namizno družabno igro (spodbudite ga, da se dogovori s prijatelji oz. sošolci);
▪ lahko ima športni rekvizit (kolebnica, žoga, gumitwist…);
▪ lahko ima manjši glasbeni instrument (ukulela, flavta, kitara) – podpisan in označen
▪ lahko ima knjigo ali revijo za prebiranje v času popoldanskega počitka,
▪ baterijska svetilka,
▪ 1 navadno kartonasto škatlo od čevljev (podpisano), ki jo izroči učiteljici, da jo pospravi na avtobus.
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