
ŠOLA V NARAVI



KDAJ: od ponedeljka 14. 9. do petka 18. 9. 2020

KJE: otroško letovišče PACUG

(med Strunjanom in Fieso)

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠOLI V NARAVI (ŠVN)



O ŠOLI V NARAVI:

 je dejavnost, ki poteka pretežno v naravnem okolju,

 je organizacijsko strnjena oblika dela, kjer gre za

celodnevno aktivnost otrok.

 snovne vsebine v ŠVN: naravno okolje Primorja je

idealno za realiziranje vsebin naravoslovja, tehnike,

zgodovine, geografije in športa v 6. razredu,

poleg snovnih ima vsaka ŠVN še socializacijske cilje in

prispeva k razvoju otrokove osebnosti,

otroci nabirajo različne izkušnje, potrebne za življenje in

za njihov osebnostni razvoj,

 tudi odnos med učiteljem in učencem je bolj sproščen 

ter omogoča učitelju, da učenca spozna še iz drugega 

zornega kota.



UČITELJI SPREMLJEVALCI:

Razredniki: 6. a, 6. b, 6. c. 

Športni pedagogi: Ana Podpečan, Zlatka 
Gasparič, Jure Jeromen, Boštjan Posedi 
(strokovni vodja). 

Martin Mah (izdelovanje jadrnic, tehnična 
pomoč)

Danica Volčini, Marko Drobne (vožnja z ladjico, 
zgodovina Pirana, orientacija, ogled akvarija) 



PROGRAM ŠOLE V NARAVI:

ŠOLA PLAVANJA, 

DEJAVNOSTI V VODI, NA VODI IN OB NJEJ 

 učenje, izpopolnjevanje plavalnih tehnik, učenje skokov v vodo, 
ocenjevanje znanja plavanja (srebrni, zlati delfin, bronasti, srebrni, 
zlati morski pes), 

 vožnje s kajakom, sup-om, kanujem, 

 potapljanje, igre v vodi in ob njej, 

 nevarnosti skoka v vodo (predavanje),



DRUŽBOSLOVNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI:

 vožnja z ladjico (Pacug - Piran): ogled skolčišča, značilnosti 

slovenske obale, 

 ogled akvarija v Piranu,

 ogled solin Strunjan, 

 raziskovanje bližnje okolice (Fiesa, Strunjan), 

 izvedba NARAVOSLOVNEGA DNE – živalski in rastlinski 
ekosistemi v morju, oljčni nasadi in vinogradi, 

 izvedba KULTURNEGA DNE – ogled Pirana - zgodovina 
mesta, arhitekturne značilnosti (obzidje, ulice, gradnja hiš),

 prva pomoč (kako se zaščitimo pred soncem, varstvo pred 

utopitvami, nevarnosti pri skokih v vodo, piki žuželk),

 osnove astronomije.



LIKOVNO – LITERARNE DEJAVNOSTI :

 likovno izražanje vtisov o šoli v naravi,

 izdelovanje plakatov, 

 pisanje pisma in  razglednic

 risanje po majicah (majice dobijo v ŠVN)



TEHNIČNE DEJAVNOSTI:

 izvedba TEHNIČNEGA DNE – izdelek iz lesa (jadrnica), 



RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN

 celodnevno druženje z vrstniki (oblikovanje odnosov, 

interakcija z vrstniki, …),

 mediacija,

 socialne igre,

 reševanje konfliktov,

 oblikovanje skupin. 



ZABAVNE AKTIVNOSTI – VEČERNA ANIMACIJA:

 filmski večer,

 kviz (športni, naravoslovni, matematični…),

 pokaži, kaj znaš – soba se predstavi,

 športne igre (štafetne, igre z žogo),

 večerni sprehod,

 plesni večer.



OBIČAJNI DNEVNI RED

ura dejavnost

7.15 Vstajanje in jutranja telovadba

7.30 –8.00 Osebna higiena, pospravljanje sob

8.00 Zajtrk

8.30 – 9. 00 Pouk

9. 00 - 12.00 Plavanje in delavnice

12.30 Kosilo in počitek

15.00-18.00 Plavanje in delavnice

19.00 Večerja

19.30 – 21.30 Večerne športne, izobraževalne ali zabavne aktivnosti

21. 30 - 22. 00 Priprava na počitek, spanje



 Seznam opreme za šolo v naravi – konec šol. leta na spletni strani 

šole,

 Žepnina: trgovina v Pacugu, Piran (vstopnine in vožnja z ladjico bo 
obračunano po položnici). Priporočamo: okoli 20 eur. 

 elektronske igrice: NEZAŽELJENE, 

 mobilni telefoni: PREPOVEDANI,

 družabne igre: PRIPOROČLJIVE,

 energijske pijače, žvečilni gumiji: PREPOVEDANI,

 zdravstvene ali druge posebnosti – oddate razredniku pred 

odhodom,

 komunikacija z učitelji razredniki v času ŠVN: možnost klica na 

službeni telefon ob določeni uri. Številka in čas bosta sporočena 
naknadno. 

PRVE INFORMACJE




