
DVODNEVNI SPOZNAVNI DAN  
ZA DIJAKE PRVEGA LETNIKA 
 
 
Obveščamo Vas, da bo spoznavni dan za vašega otroka,  
dijaka 1.f,  
organiziran v sredo, 1.9., in četrtek, 2.9.2010. 
 
 
PROGRAM: 

Prvi dan: ob 8.00 v športni dvorani uvodni sestanek z ravnateljem na začetku šolanja z vsemi 
dijaki prvega letnika, nato odhod vašega oddelka v Bohinj (ob 8.15) 

vožnja do Bohinja; športni aktivnosti – veslanje po jezeru, kolesarjenje; nastanitev v dvoposteljnih sobah v Penzionu 
Bohinj; kosilo; športni aktivnosti – športno plezanje, adrenalinski prehod reke po vrvni ograji; večerja; priprava 
predstavitvene točke oddelka za Krst. 

Drugi dan: po zajtrku sprehod ob jezeru, športne igre; po kosilu predavanje ravnatelja in šolske psihologinje; 
povratek v Ljubljano (med 18.00 in 18.30).  

V primeru slabega vremena bomo namesto športnih aktivnosti na prostem organizirali plavanje v 
Vodnem parku Bohinj in športne igre v telovadnici. 

 
OPREMA: 
Dijaki potrebujejo za bivanje v penzionu svojo posteljnino, brisačo in copate. Če posteljnine nimajo, 
plačajo 5 evrov za uporabo njihove.  
Za izvedbo športnega programa potrebujejo primerna športna oblačila (priporočamo oblačila za 
toplo, hladno, deževno ali vetrovno vreme - trenirko, kratke hlače, majico s kratkimi rokavi, topel 
pulover ali termovelur,  vetrovko...), športno obuvalo, primerno za hojo in kolesarjenje, in v primeru 
slabega vremena kopalke. 
Dijaki naj pridejo v Bohinj športno oblečeni, ker bomo takoj po prihodu pričeli s športnimi 
aktivnostmi! 
 
DRUGE INFORMACIJE: 

 Cena spoznavnega dneva  je 48 evrov; plačilo preko dveh položnic (1. obrok septembra in 2. 
obrok oktobra). 

 Oddelek bosta v Bohinju spremljala razrednik prof. Vinko Horvat  in prof. Mihael Tratnik.  

 Dijaki morajo v penzionu upoštevati hišni red, šolska pravila in navodila profesorjev 
spremljevalcev. 

 Pitje alkoholnih pijač, uživanje drog in kajenje ni dovoljeno. 
 

 

Če imate kakšno vprašanje ali želite sporočiti informacijo o vašem otroku (zdravstveno stanje, 

prehrana, izostanek v primeru izrednih razlogov..), nas obvestite na e-naslov 

polona.cesar@guest.arnes.si do torka, 31.8.2010. 

 

 

V Ljubljani, 25.8.2010   Vodja spoznavnega dneva: mag. Polona Cesar   

mailto:polona.cesar@guest.arnes.si

