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Podružnična šola Kokrica 
 
 
ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA 
 
 

2. roditeljski sestanek 5. c in 5. č razreda, v torek, 6. 1. 2009, ob 18. uri 
 
 
 
Dnevni red: 
Predstavitev šole v naravi  
 
Prisotni:  
starši 5. c in 5. č razreda, Tadeja Knific, Dijana Korošec, Alenka Vadnov, Aleš Žitnik 
 
Odsotni:  
starši Tima Ravniharja in Kaje Stritih (oba 5. č razred). 
 
 

Uvodni pozdrav pomočnice ravnatelja Dijane Korošec, ki je povedala, da bo šola v 
naravi potekala od ponedeljka, 12. 1. 2009, do petka, 16. 1. 2009, v počitniškem domu 
Vila v Kranjski Gori. Glavni cilj je učenje in utrjevanje smučanja, otroke pa spremljajo 
učitelji: Tadeja Knific, Matic Leskovar in Alenka Vadnov. 
Ravnatelj Aleš Žitnik jim je razložil ceno šole v naravi (bivanje, prehrana, prevoz, učitelji 
smučanja) in da se bo cena razlikovala, zaradi smučarski kart, saj jih nekateri otroci, 
predvsem začetniki, ne bodo potrebovali za vse dni. Okvirna cena je 170–180 �. 
Učiteljica Alenka Vadnov je staršem razdelila zloženke z vsemi bistvenimi informacijami 
(prihod, odhod, naslov in telefon počitniškega doma, cilji, dejavnosti, prehrana, 
oprema, oblačila in ostale potrebščine, druga navodila). Opozorila jih je, da otroci v šolo 
v naravi ne smejo prinesti mobilnih telefonov in igrač, kot so mp3, gameboy …, saj bo 
poudarek na druženju in spoznavanju narave. Učiteljica Tadeja Knific je povedala še 
seznam opreme in ostalih potrebščin. 
Povedano je bilo tudi, da pridejo otroci prvi dan na avtobus v opremi za smučanje, saj 
bodo v domu le odložili prtljago, nato pa se odpeljali na smučišče ter da naj vso 
opremo podpišejo, palice in smučke spnejo, smučarske čevlje pa dajo v nahrbtnik.     
Starši so na posebne liste zapisali še telefonske številke za nujna sporočila in ostale 
posebnosti otrok (zdravila, alergije, hoja v spanju). 

 
 

Sestanek je bil zaključen ob 18.35. 
 

 
Kokrica, 6. 1. 2009     Zapisala: 
         Alenka Vadnov 

 


