
     

 

   

 

 

 

 

 

 

OKVIRNI PROGRAM POLETNE ŠOLE SLOVENŠČINE  

 

CŠOD – DOM SOČA, TOLMIN  

29. 7. – 10. 8. 2018 
 

 

 

NEDELJA 

29. 7. 

PONEDELJEK 

30. 7. 

 

TOREK 

31. 7. 

SREDA 

1. 8. 

 

ČETRTEK 

 2. 8. 

 

PETEK 

3. 8. 

 

DOPOLDAN 

9.00–12.30 

 

 

 

9.00–9.30 

Oblikovanje 

skupin za 

testiranje znanja 

slovenščine 

 

9.30–10.30 

Testiranje 

znanja 

slovenščine 

 

14.00–15.30 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

 

 

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Preživimo 

popoldan ob reki 

Soči  

Preživimo 

popoldan ob reki 

Soči  

Preživimo 

popoldan ob reki 

Soči  

 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

 Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

 

POPOLDAN 

15.00–18.00 

15.00–16.30 

Prihod, sprejem in 

namestitev 

udeležencev 

 

17.00 Uvodni 

sestanek s starši  

 

 

Spoznavanje 

programa in 

življenja v domu 

Soča  

TOLMINSKA 

KORITA 

Dejavnosti v treh 

skupinah: 

Preživimo 

popoldan ob reki 

Soči  

Delavnice 

spoznavanja in 

strpnosti 

Preživimo 

popoldan ob reki 

Soči 

 

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Preživimo 

popoldan ob 

reki Soči  

Delavnice 

spoznavanja in 

strpnosti 

Preživimo 

popoldan ob 

reki Soči 

 

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Preživimo 

popoldan ob 

reki Soči 

Delavnice 

spoznavanja in 

strpnosti 

Preživimo 

popoldan ob 

reki Soči  

 

 

 

ZVEČER 

19.30–21.00 

Spoznavni večer 

vseh skupin in  

ogled mesta 

Tolmin 

Izdelava grba in 

imena sobe 

Tekmujmo za 

zabavo (igrišče 

ali učilnica) 

CIVILNA 

ZAŠČITA 
Igre z žogo 

 

GASILCI 

14.00–15.00 počitek za 

mlajše 

21.00 – nočni počitek 

(mlajši), 22.00 – nočni 

počitek (starejši) 

Dejavnosti bodo 

prilagojene starosti 

otrok; program se lahko 

delno tudi spremeni. 

  



 
 

  2/3 

  

SOBOTA 

 4. 8. 

 

NEDELJA  

5. 8. 

PONEDELJEK 

6. 8. 

TOREK 

7. 8. 

SREDA 

8. 8. 

ČETRTEK 

9. 8. 

 

DOPOLDAN 

9.00–12.30 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

 

 

Adrenalinski 

park Solkan 

 

 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

Učenje 

slovenščine 
(5 skupin) 

 

POPOLDAN 

15.00–18.00 

RAFTING po reki 

Soči 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADALCI, 

ZMAJARJI 

 

 

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Delavnice 

Igre z žogo 

Začutimo 

okolje  

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Delavnice 

Igre z žogo 

Začutimo okolje  

Dejavnosti v 

treh skupinah: 

Delavnice 

Igre z žogo 

Začutimo okolje 

 

ZVEČER 

19.30–21.00 

Filmski večer (počitek) 

 

 

Ustvarjalne 

delavnice 

Taborni ogenj 
REŠEVALNI 

PSI 

 

 

 

Zaključni ples 

 

14.00–15.00 počitek za 

mlajše 

21.00 – nočni počitek 

(mlajši), 22.00 – 

nočni počitek 

(starejši) 

   

 

 

 PETEK 

10. 8. 

 

DOPOLDAN 

9.00–12.30 

9.00–10.30 

Učenje slovenščine 

 

10.30–11.00 

Razgovori s starši 

 

11.30 Podelitev 

potrdil o udeležbi 

in zaključek šole 

 

 

POPOLDAN 

15.00–18.00 

 

Odhod domov 
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ŠTEVILO SKUPIN:      

     

za učenje slovenščine:      5 

za ostale dejavnosti:         4    (1. 2. 3. 4.) 

 

ŠTEVILO UČITELJEV:  5 učiteljev slovenščine 

9 učiteljev za ostale dejavnosti 

 

Popoldanski  program:  7 učiteljev CŠOD + 1 učitelj slovenščine ali študent 

Ponoči:     nočno dežuranje učitelja + nočni varnostnik   

 

Popoldanski program v primeru slabega vremena:  

  

- film 

- namizni tenis 

- delavnice 

- lokostrelstvo 

 

Program se zaradi vremena ali drugih nepredvidenih okoliščin lahko tudi spremeni.  
 

 

Priporočamo naslednjo opremo:  

Osebni dokumenti: Za bivanje: Oblačila in obutev: Za šport in razvedrilo: 

kartica zdravstvenega 

zavarovanja 

1 rjuha, 1 prevleka za odejo, 

prevleka za vzglavnik 
spodnje perilo 

pisalni in risalni pribor, 

zvezek 

  pribor za osebno higieno nogavice manjši nahrbtnik za pohode 

  vreča za umazano perilo pižama loparji za namizni tenis 

  2 brisači trenirka 
loparji za badminton in 

žogice 

  
zaščita pred klopi in soncem 

(krema, pokrivalo)  
dolge in kratke hlače oprema za rolanje (po želji) 

  plastenka 0,5 l  dolge in kratke majice razne družabne igre 

    vetrovka 
 

    windstopper   

    kopalke, brisača   

    telovadni copati   

    sobni copati   

    
močnejši čevlji za 

pohode 
  

 
 

 

 

DOM SOČA   

Tomaž Kragelj, vodja CŠOD Soča 


