
 
 

1 

 

 

  

CŠOD CERKNO, 

24. - 26.  april 2017 

PROGRAM IN NAVODILA 

  

  TABOR  
ZA NADARJENE  
IN PRIZADEVNE  

UČENCE 

SPREMLJEVALCI: 

Dina Pintarič 

Nataša Bergant 

Gregor Janežič 

  

  

Vikend za nadarjene in prizadevne učence: 

Iščem se v gibu, besedi in 

igri, Cerkno 
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Dragi učenci, spoštovani starši,  
 
bliža se tabor za nadarjene in prizadevne učence, ki ga bomo letos prvič organizirali v Centru 
za šolske in obšolske dejavnosti Cerkno. Tabora se bo udeležilo 28 učenk in učencev ter 
spremljevalci: 
Dina Pintarič, [dina.pintaric@os-bistrica.si] 
Nataša Bergant , [natasa.bergant@os-bistrica.si] 
in Gregor Janežič. [gregor.janezic@os-bistrica.si] 
 
CŠOD Cerkno: ponedeljek, 24. 4. 2017 – sreda, 26. 4. 2017 
 

Odhod: ponedeljek, 24. 4. 2017, ob 8.00 uri izpred šole 

 
 
 
 
 
 
   
 
Primerna športna oblačila veljajo tudi za ostale dni bivanja v Cerknem, saj je program zelo 
aktiven, zunaj.  
 
PRIPOROČAMO 

 
OBLEKA in OBUTEV 
Program izvajamo na prostem. Učenci naj imajo s seboj primerna oblačila in obutev. Za hojo 
v domu uporabljamo copate oz. čisto obutev, za delo na terenu nepremočljivo športno 
obutev. Zaradi zahtevnosti terena v oklici doma Cerkno je obvezen del opreme močnejša – 
POHODNA obutev. Za shranjevanje obutve je v domu posebna garderoba. V vsakem primeru 
naj imajo učenci s seboj dežnik ali pelerino. 
 
 Večplastna oblačila,  

 pohodni čevlji, športni čevlji, 

 nahrbtnik za malico, pijača (ki se zapira z zamaškom),  

 5 rezervnih majic,  

 dolge hlače,  

 nogavice,  

 spodnje perilo,  

 vetrovka,  

 kapa,  

 pižama,   

 toaletni pribor,  

 posteljnina  + brisača, NISO DOVOLJENE SPALNE VREČE 

 copati,  

 dežnik, 

 družabne igre. 

Za prvi dan imajo učenci predvideno tudi šolsko malico, ki jo vzamemo s seboj, saj dan 

pričnemo z ogledom Prazgodovinskega arheološkega najdišča Divje babe. Učenci naj bodo 
primerno oblečeni – športna oblačila, pohodni, športni čevlji.   

 

NE POZABI NA KARTICO 
ZDRAVSTVENEGA 

ZAVOROVANJA. Spremljevalci 
jo poberemo pred odhodom, 
vrnemo z odhodom domov.  

mailto:dina.pintaric@os-bistrica.si
mailto:natasa.bergant@os-bistrica.si
mailto:gregor.janezic@os-bistrica.si
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PROGRAM TABORA PO DNEVIH, URAH 

 
  Ponedeljek, 24. 4. 2017 Torek, 25. 4. 2017 Sreda, 26. 4. 2017 

7.00–7.30 Odhod ob 8.00 uri izpred šole. Ob 10. 
uri malica - za učence jo vzamemo s 
seboj zjutraj v šoli. Od 10.00 do 12.00 
ogled Prazgodovinskega arheološkega 
najdišča Divje babe 

Vstajanje  Vstajanje 

8.00–8.30 Zajtrk Zajtrk in pospravljanje sob  

8.30–10.00 
Improvizacija v 
gledališču 

Fotolov Čustva in značaj 

10.00–10.30 Malica  Malica  

10.30–12.00 
Prihod v dom in namestitev po sobah 
do 13.00 

Fotolov 
Improvizacija v 
gledališču 

Nastopi in vrednotenje 

12.00–13.00 13.00 Kosilo  Kosilo  Kosilo  

13.00–14.00 Odmor  Odmor  
Zaključni zbor in odhod domov  
 

Prihod: sreda, 26.4.2017,  
predvidoma okoli 15. ure pred 
šolo. 
PELJEMO SKOZI VASI! 
 

14.00–15.30 Odrski prostor in telo v prostoru Ustvarjanje prizorov 

15.30–16.00 Odmor  Odmor    

16.00–18.00 Razvoj zgodbe | Fotozgodba Moje telo in jaz - fitnes v naravi 

18.00–18.30 Večerja  Večerja  

18.30–19.00 Odmor  Odmor  

19.00–20.30 Večerni sprehod z lučkami 
Cerkljanski laufarji - obisk društvenih 
prostorov | zaželeni prostovoljni prispevki 

20.30–21.00 Priprava na spanje Priprava na spanje  

21.00–7.00 Nočni počitek  Nočni počitek  

 
V primeru nujnih obvestil bomo dosegljivi na šolskem telefonu 031 697 447. Spremljajte nas na http://www.os-bistrica.si 

 

http://www.os-bistrica.si/
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PREHRANA 
 
Izvaja se gospodinjski način strežbe, kar pomeni, da učenci sami pripravijo pogrinjke, znosijo 
hrano na mize in po obroku pospravijo in uredijo jedilnico. 
  
Časovna razporeditev obrokov: 

 8.00 Zajtrk 

 12.00 Kosilo 

 15.30 Malica  

 18.00 Večerja 
 

PRIPOROČAMO 

· Energijske ploščice (Frutabela, čokolada…), suho sadje  

· Negazirani napitki (Cedevita, Isostar…) v prahu, ki se mešajo z vodo. 

 

OSTALE INFORMACIJE 
 

V domu imajo manjšo trgovinico, ki obratuje po dogovoru in kjer prodajajo razglednice, 

majice, kape in razne spominke.  

PRIPOROČAMO 

Nekaj malega žepnine 5 – 15 €, za nakup kakšnega priboljška (čokolada, pijača, sladoled?) 

  

V programu se izvaja delavnica FOTOLOV in ker imamo s seboj skupino 

nadarjenih učencev na področju IKT tehnologije so na taboru dovoljene 

naprave za snemanje, fotografiranje (fotoaparati, kamere, pametni telefoni) 

za katere pa so učenci SAMI odgovorni in jih lahko uporabljajo smo za 

potrebe delavnice.  

 

Energetski napitki, alkohol, cigareti niso dovoljeni. Ni dovoljeno uživanje 

ZDRAVIL – razen v primeru rednega uživanja določenega zdravila, vendar 

starši o tem nas morate obvestiti pred odhodom.  Zdravila niso dovoljena 

tudi v obliki preventive (npr. proti glavobolu razni LEKADOLI, ASPIRINI …) 
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V primeru kakršnekoli posebnosti, nejasnosti VPRAŠAJTE ali izpolnite obrazec in ga oddajte 

kateremukoli spremljevalcu.  
 
V primeru, da ni nikakršnih posebnosti, obrazca ni potrebno izpolnjevati. 
 
 
 
IME IN PRIIMEK OTROKA:  
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
PREHRANA: 
 
 
 
 
 
 
 
ZDRAVILA:  
 
 
 
 
Navodila:  
 
 

 
 
 
 
DRUGO na kar bi morali kot spremljevalci biti pozorni (alergije, epileptični napadi…): 
NUJNO SPOROČITE. 
 
 
 

vegetarijanska brez glutenska drugo: ________________ 

redno uživanje 


