CŠOD GORENJE
Vikend za nadarjene
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Ulica Tuga Vidmarja 1
4000 Kranj
Naslov: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
Kontakt: Emil Mumel
E-pošta: gorenje@csod.si
Telefon: 03 576 13 33

Dodatne informacije:
Peter Tratnik (sporočila v E - Asistentu)
E

Učenci bodo v okviru vikenda v CŠOD Gorenje
spoznali fizikalne, kemične in biološke značilnosti
vode, ob tem pa spoznali tudi nevarnosti
onesnaževanja in pomen skrbi za čisto vodo.
Delo z učenci bo zajemalo najrazličnejše oblike in
metode dela, ki se bodo v čim večji meri izvajale v
naravi.
V okviru tabora se bomo naučili merjenja bioloških
in kemijskih parametrov vode, lovljenja in določanja
vodnih organizmov, ugotavljanja stopnje
onesnaženosti vode, itd. Izvajali bomo kemijske
analize, ki nas bodo pripeljale do željenih informacij
o stanju vode v vzorcih, ki jih bomo predhodno
odvzeli na terenu.
Obiskali bomo Lovrenška jezera, naravno
znamenitost v tem delu Slovenije, kjer bomo uživali
v lepoti visokega barja, se seznanili z zavarovanim
območjem in izvedli nekaj aktivnosti, ki se
navezujejo na rdečo nit tabora. Naše raziskovanje se
bo odvijalo tudi ob bližnjem potoku in biološki
čistilni napravi, ki se nahaja ob domu Gorenje.
Čaka nas obilo novih spoznanj, ki so v današnjem
času aktualna in uporabna, zato vljudno vabljeni na
tabor za nadarjene – dogodivščino novih spoznanj.

RAZISKOVANJE
IN SKRB ZA
VODE
5. – 7. oktober 2018

Tabor za nadarjene učence
od 5. do 9. razreda v CŠOD
Gorenje

SEZNAM OPREME ZA TABOR
Osebni dokumenti:
 kartica zdravstvenega zavarovanja
Za bivanje:
 1 rjuha - navadna (jogi 200x90) in 1
prevleka za odejo ter prevleka za
vzglavnik
 zobna ščetka s pasto
 milo
 glavnik
 papirnati robčki
 platnena vreča za umazano perilo
 2 brisači
 mazilo ali sprej proti klopom
Oblačila in obutev:
 spodnje perilo, nogavice
 pižama
 trenirka
 rezervne dolge hlače
 srajce, majice
 debelejši pulover
 bunda ( poleti vetrovka )
 kapa in ruta
 telovadni copati- čisti (za športno dvorano)
 copati za v dom (ne telovadni copati! – naj
bodo na vrhu potovalke)
 močnejši čevlji za pohode in rezervni čevlji
Za učenje:
 pisalni in risalni pribor
 zvezek in ravnilo
 manjši nahrbtnik za pohode
Za šport in razvedrilo:
 družabne igre,…

ODHOD:

PRIHOD:

5. 10. 2018 (petek)
Ura odhoda bo sporočena naknadno.
7. 10. 2018 (nedelja)
Ura prihoda bo sporočena naknadno.

OBE PRIJAVNICI oddajte razredniku do 18. septembra
2018. Število mest je omejeno. V primeru večjega števila
prijav bomo upoštevali vrstni red oddaje prijavnice.

NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ
Starši s pisno prijavo soglašate z udeležbo vašega
otroka na taboru in se obvezujete, da boste:










Prijavnica na tabor za nadarjene
»Raziskovanje in skrb za vode«



____________________________



IME IN PRIIMEK OTROKA, RAZRED

se bo udeležil tabora za nadarjene, ki bo potekalo od 5. do 7.
oktobra 2018 v CŠOD Gorenje.
DATUM IN KRAJ ROJSTVA: __________________________________

pravočasno poravnali stroške tabora,
prišli po otroka v nedeljo, 7. oktobra 2018,
predvidoma okoli 15.00 na dogovorjeno
mesto
v primeru kršitev šolskih pravil, bolezni
(gripa, pljučnica, …) ali hujše poškodbe v
času tabora, prišli v najkrajšem času po
svojega otroka.
Otrok naj je vsaj eno uro pred odhodom.
Tisti, ki težko prenaša vožnjo z avtobusom, naj
pravočasno vzame ustrezno zdravilo.
S seboj naj ne jemlje hrane. V domu bo poskrbljeno
za hrano in pijačo.
Otrok naj ima s seboj le manjšo vsoto denarja. Ta
naj ne presega 10,00 € (drobiž).

__________________________________________
Predvideni stroški tabora:

Okvirna cena tabora je 70 €.
V ceno je vključeno:

(MATI) ___________________________________________________

-

(OČE) ___________________________________________________
IME IN TELEFONSKA ŠTEVILKA

-

_________________________________________________
E-NASLOV ENEGA OD STARŠEV

-

MOREBITNE POSEBNOSTI OTROKA (diete, alergije,
bolezni, zdravila,…):
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________
PODPIS STARŠEV ALI SKRBNIKOV

bivanje v CŠOD Gorenje (polni penzion,
bivanje, dejavnosti, vodenje)
avtobusni prevoz (Kranj – Zreče – Rogla – Zreče
- Kranj)
stroški pedagoških delavcev

