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Spoštovani starši, 

 

šola v naravi je pred nami. Da bo Vašemu otroku - našemu učencu/ki 

ostala v prijetnem spominu, Vam posredujemo pomembne 

informacije. 

1.Odhod je z avtobusom v ponedeljek, 17. 2. 2020 ob 5.30 uri. izpred OŠ II Murska 

Sobota. Zbiranje od 5.15 ure. 

2. Vožnja do Postojnske jame in ogled jame. 

3. Po ogledu jame vožnja do SEČE. 

4. Petdnevni program v CŠOD-ju BURJA. 

5. Odhod iz Seče  je 21.2. 2020 ob 13.30 uri. V Murski Soboti bomo predvidoma okrog 18. 

ure. 

6. Učenci, ki se ne udeležijo šole v naravi, izvajajo aktivnosti v šoli v tem tednu.  

7. Vse ostalo je tako, kot smo Vam predstavili na sestanku in ste prejeli v knjižni obliki. 

8. Prehrano smo v celoti odjavili. Dobrodošla je malica iz nahrbtnika za na pot(kosilo bolj 

pozno 

 9. Smo v najlepši učilnici – naravi.  

10.Naše aktivnosti boste lahko spremljali preko gesla, ki Vam ga prinesejo učenci. 

11. Številka na kateri bomo dosegljivi, ko ne bo aktivnosti je 051 600 435 . 

12. Vstopnina za jamo je 13€ in prevoz skupine je 10 € ali 12 €, odvisno v kateri skupini 

je otrok. Denar prinesejo 11.2. 2020 učiteljici Hedvigi Kovač. 

13. Posteljina je domska.Ostale informacije ste že prejeli na roditeljskem sestanku. 

 

Hvala za zaupanje in lep pozdrav. 
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RAZPIHANI DNEVI V DOMU BURJA 

CŠOD BURJA je postavljen na grebenu polotoka Seča. Poleg glavne zgradbe imajo še 
šest bungalovov, zunanje igrišče in bazen.  V času bivanja učenci spoznajo tudi 
značilnosti bližnje okolice doma in primorskega sveta. 

V hladnem delu leta - jeseni in pozimi - učencem in  celovito predstavijo slovensko 
Istro. Učijo se zunaj: na kolesu, v kanuju, peš, v obmorskih mestih, v krajinskih 
parkih, ob morju, med mediteranskim rastjem. 

Dovolj časa je tudi za spoznavanje veščin preživetja v naravi: kako uporabimo 
kompas, postavimo šotor, zakurimo ogenj, streljamo z lokom. 

Tukaj so, delajo s srcem in predano. 
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Projektni teden: MORJE, ALI TE POZNAM … 

 
CŠOD OE Burja 

 
Naslov: Seča 152, 6320 Portorož 
Kontakt: Neva Rusjan 
E-pošta: burja@csod.si 
Tel/Faks: 05 677 24 37 
Mobilni telefon: 031 607 569 
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          17.2.2020   

       PARKIRIŠČE OŠ II  MURSKA  SOBOTA 

5.15 –odhod AVTOBUSA 5.30 URI 

                 BURJA CŠOD                                    

    21.2.2020 18.URI 

                                           PARKIRIŠČE OŠ II  MURSKA. SOBOTA    
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Postojnska jama je največja jama klasičnega krasa in hkrati najbolj obiskana turistična 

jama v Evropi z dvestoletno turistično tradicijo. 

 

V dvestoletni zgodovini organiziranih obiskov je jamo obiskalo že 35 milijonov obiskovalcev z vseh 

koncev sveta. Mnogi med njimi so pustili svoj pečat v nepozabnih vpisnih knjigah. V njih najdemo 

zares zanimiva imena iz svetovne zgodovine, kulture, znanosti, politike in gospodarstva. 

 

Postojnska jama se lahko pohvali s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Od prekrasnih 

stvaritev pronicajoče vode in raztopljenega apnenca (Briljant in kapniški steber, ki sta simbol 

Postojnske jame, sta samo ena od njih) do edinstvene človeške ribice; od najstarejšega podzemnega 

poštnega urada na svetu do številnih prireditev, ki so se doslej odvile pod njenimi oboki. 

 

Postojnska jama je prav tako edina jama, kjer si podzemni svet lahko ogledate med vožnjo s 

posebnim vlakom. Že več kot 140 let se postojnska jamska železnica vije skozi veličastne dvorane in 

naravne predore. Ko so leta 1872 položili prve tirnice do današnje Velike gore so dvosedežne vozičke 

z obiskovalci porivali vodniki. Kasneje so vpeljali motorne lokomotive, enotirno progo pa so v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja dopolnili z dvotirno krožno progo, ki je končno omogočila 

nemoten prevoz velikega števila obiskovalcev. 

 

Napotki za obiskovalce 

Obisk jame traja približno uro in pol. Obiskovalci si ogledajo nekaj več kot 5 kilometrov turistično 

opremljenih rovov in veličastnih dvoran. Večji del poti opravijo s podzemnim vlakom. Klančine, 

oporne ročice in dvigala olajšajo obisk gibalno oviranim osebam. Posebna oprema ni potrebna. Ne 

glede na letni čas je temperatura v jami vedno okrog 10 stopinj Celzija.  

http://www.postojnska-jama.eu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TGK8VtUIgoQ 

Značilnosti slovenske Istre 

http://www.slovenia.info/si/zivalstvo/%C4%8Clove%C5%A1ka-ribica.htm?zivalstvo=13561&lng=1
http://www.postojnska-jama.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=TGK8VtUIgoQ
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Slovenska Istra ima svoje zgodovinsko in kulturno dediščino, ki je najbolj prepoznavna v Piranu. 

Spremljamo pa tudi vpliv človeka na preoblikovanje krajine, kar je posledica turizma, gospodarstva, 

pristanišča, pomorskega prometa, solinarstva, ribištva in vinogradništva. 

Značilnosti naravnega okolja 

Abiotski dejavniki morskega okolja in obale, rastline in živali pršnega, bibavičnega in 

priobalnega pasu, ptice morja in morskega obrežja, geomorfološke značilnosti obale, 

submediteransko in mediteransko rastje, slanuše, živali in rastline sladkih voda - jezer. 

Film o šoli v naravi: 

 https://www.youtube.com/watch?v=775LFPgXPAs 

 

Pridružite se nam v najboljši učilnici na svetu - v naravi. 

     

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=775LFPgXPAs
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V Slovenski Istri so različni tipi naselij ob morju, stara obalna mesta, turistični kraji, istrske vasi, 

pristanišča: mandrači, turistične marine, Luka Koper. Razvit je obmorski, zdraviliški, kongresni, 

navtični turizem, vodni športi, ladjedelništvo, marikultura, ribištvo, solinarstvo, morski promet. 

Kulturnozgodovinska dediščina je zanimiva v obalnih mestih, muzejih in galerijah in kulturnih 

prireditvah, Vpliv človeka na preoblikovanje krajine pa je viden na vseh mestih. 

Na okolje vpliva bližina Jadranskega morja. Geološke in geomorfološke posebnosti so flišnate 

obale, rodovitna prst. Subsredozemsko podnebje ima značilne vetrove, avtohtono 

submediteransko rastje, značilne kulturne rastline (oljka, kaki, figa, vinska trta, mandljevec). Za 

raziskovanje pa je primeren tudi lahko dostopen in bogat pas bibavice, brakične vode, 

naplavinske ravnice ob morju – soline s halofiti. 

MED MORJEM IN KOPNIM - kratki film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/24776196
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PRIDOBIVANJE SPLOŠNO UPORABNIH ZNANJ IN PRAKTIČNIH VEŠČIN ZA 

ŽIVLJENJE, 

RAZVIJANJE UČENČEVIH OSEBNOSTNIH LASTNOSTI V SKLADU Z NJEGOVIMI 

SPOSOBNOSTMI IN ZAKONITOSTMI RAZVOJA, 

OBLIKOVANJE IN SPODUJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA, 

DOPOLNJEVANJE ZNANJA IN ŠIRJENJE TEM, KI SO DEL UČNEGA NAČRTA OŠ, 

SPOZNAVANJE DOLOČENIH VSEBIN IZ NARAVOSLOVJA, DRUŽBOSLOVJA, 

ŠPORTA, KULTURE IN ŽIVLJENJA V NARAVI Z AKTIVNIM VKLJUČEVANJEM V 

DEJAVNOSTI, 

RAZVIJANJE POZITIVNEGA IN ODGOVORNEGA ODNOSA DO OKOLJA, 

SOCIALIZACIJA POSAMEZNIKA IN SKUPINE, VZGAJANJE ZA MEDSEBOJNO 

STRPNOST, SPOŠTOVANJE DRUGAČNOSTI, RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI ZA 

ŽIVLJENJE, 

RAZVIJANJE ODGOVORNOSTI ZA  LASTNO VARNOST IN ZDRAVJE, 

SPODBUJANJE IN RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI TER LEPŠEGA IZRAŽANJA, 

NAVAJANJE NA SAMOSTOJNO UČENJE IN SAMOVREDNOTENJE DOSEŽENEGA 

ZNANJA, 

SPODBUJANJE SPROŠČENOSTI, PRIJATELJSTVA IN MEDSEBOJNE POMOČI. 
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PRAVILA  OBNAŠANJA  V  ŠOLI  V NARAVI, EKSKURZIJAH … 

 

- Učenec ves čas trajanja šole v naravi ali ekskurzije upošteva navodila učiteljev in drugih 

odraslih spremljevalcev (npr. sledi razlagi med prevozom, pri ogledu znamenitosti, pri 

izvajanju dejavnosti …). 

- Brez dovoljenja odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine oz. ne odide po svojih 

poteh. Skrbi za svojo varnost in varnost drugih. 

- Med potjo  in v šoli v naravi ne uživa alkoholnih pijač, cigaret … in jih tudi ne kupuje. 

- Pazi na inventar in  čistočo v prevoznem sredstvu (vlak, avtobus …), v penzionu, domu. Med 

vožnjo upošteva navodila spremljevalcev (npr. med vožnjo sedi na sedežu). 

- Upošteva hišni red penziona oz. počitniškega doma, v katerem prenočuje. 

- Do sošolcev se obnaša dostojno, ne izzove prepirov, se ne pretepa, ne uporablja grdih 

izrazov in kletvic. S svojim obnašanjem skrbi za svoj ugled in ugled šole. 

- Učenec, ki ima pogostejše zdravstvene težave, se pred odhodom posvetuje s svojim 

zdravnikom, ta mu dovoli oz. odsvetuje šolo v naravi. O nasvetu zdravnika starši obvezno 

obvestijo razrednika. Zdravstvene težave je potrebno sporočiti razredničarki oz. vodji šole v 

narave. 

- Uporaba telefonov je dovoljena v dogovoru z učiteljem. V času aktivnosti in med 22. in 7. 

uro so telefoni  izklopljeni. 

- Kdor ne upošteva navodil in se neprimerno obnaša v šoli v naravi, mu lahko razredni 

učiteljski zbor prepove udeležbo na naslednjem izhodu. Učenec je takrat prisoten pri pouku 

oz. opravlja določeno zadolžitev. 
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ZA NUJNA SPOROČILA JE ŠTEVILKA  MOBIJA: 

051 600 434 

ZDRAVSTVENE TEŽAVE SPOROČITE V PISNI VODJI ŠOLE V NARAVI . 

ODGOVOREN ODNOS DO OSEBNE LASTNINE. 

DRAGOCENE STVARI IMA NA LASTNO ODGOVORNOST.  

UPOŠTEVANJE DOGOVOROV IN PRAVIL (šola v naravi, AVTOBUS, hišni red 

…). 

ŽEPNINA 20 € 

RAZPOREDITEV SOBAH NAREDIMO V ŠOLI PO ŽELJI UČENCEV, V 

KOLIKOR SE NE BODO DOGOVORILI, JIH RAZVRSTIMO SAMI. 

SKRB ZA LASTNO VARNOST… 

  

POTI DO ZNANJA SO RAZLIČNE.  

ENA IZMED JE ŠOLA V NARAVI, KJER SE BOMO UČILI, DRUŽILI,  ZABAVALI, 

PREŽIVLJALI ČAS DRUG Z DRUGIM, SE SPOZNAVALI … 

POTRUDIMO SE, DA PREŽIVIMO PET  NEPOZABNIH DNI. 

 

Murska Sobota,12.12. 2019  

                                   Vodja šole v naravi: Hedviga Kovač in učitelji spremljevalci 
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  NAŠE POTOVANJE..  
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