
RAZISKOVALNI TABOR CERKNO  
za učence III. triade 

   
Na Osnovni šoli Idrija se zavedamo, kako zelo pomembno je pri mladem človeku razvijati 
talente in ustvarjalnost. Zato nadaljujemo z izvajanjem dejavnosti, ki pripomorejo k rasti in 
razvoju učenčevih potencialov na posameznih področjih znanja. Pred desetimi leti smo v 
sodelovanju z gospodarsko družbo Kolektor začeli kreativni proces, s katerim učencem 
naše šole omogočamo, da najdejo in razvijajo svoje talente.  
Vsa ta leta koncern Kolektor zagotavlja izvedbo različnih nadstandardnih, obogatitvenih 
dejavnosti, ki razvijajo kreativnost, pridobivanje tehnično-naravoslovnih znanj in izkušenj ter 
prispevajo k celostnemu osebnostnemu razvoju učencev. Na osnovi uspešnega sodelovanja 
šole s koncernom, se je le-ta odločil, da tudi letos finančno in kadrovsko podpre izvedbo 
raziskovalnega tabora v Cerknem.  
Letošnji, že 10. tabor po vrsti, bo potekal v jesenskem času od 5. do 8. oktobra 2016 v 
domu Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Cerknem 
 
INFORMACIJE IN NAVODILA ZA PRIJAVLJENE UDELEŽENCE 10. 
RAZISKOVALNEGA TABORA: 

ODHOD avtobusa z avtobusne postaje v Idriji: sreda, 5.10.2016 ob 8.10 
uri; 

SLAVNOSTI ZAKLJUČEK TABORA:  
sobota, 8.10.2016 predvidoma ob 17.uri.  
 
Starši ste toplo vabljeni, da ste ob zaključku tabora z nami. Pokazali vam bomo, 
kaj smo počeli, česa smo se naučili in kako smo se imeli. Ta predstavitev dogajanja 
raziskovalnega tabora in kratek program bo v soboto, 8.10. ob 15.30 uri na kraju 
dogajanja (CŠOD Cerkno, Bevkova ulica 22/v primeru lepega vremena na dvorišču 
doma Cerkno, v primeru dežja pa v Večnamenskemu 
centru Cerkno/ista stavba). 
Veseli bomo, če boste z nami, otrok pa bo po taboru 
odšel z vami domov – lasten prevoz. V kolikor se 
zaključnega dogodka ne boste udeležili, poskrbite za 
ustrezen prevoz vašega otroka domov.  
  
VAŠ OTROK NA TABORU POTREBUJE: 

� posteljnino (eno rjuho in eno prevleko za vzglavnik ter prevleko za prešito 
odejo), 

� dve brisači (za obraz in telo), 
� pižamo, 
� udobna oblačila, tudi rezervna… (trenirko,…) 
� pribor za osebno higieno, spodnje perilo in nogavice, 
� nedrseče copate za v dom , 
� športna oblačila za terensko delo (vetrovko, debelejšo jopico, termoflis …), 
� športne copate in rezervne čevlje,  
� zaželen je digitalni fotoaparat za aktivno sodelovanje v fotografski delavnici 

(fotoaparati so lahko v času bivanja pri učitelju in zaklenjeni), poskrbite za polno 
baterijo ter prazno spominsko kartico, 

� razne družabne igre po želji, pesmarice (oz. besedila pesmi za potrebe karaok), 
manjše inštrumente po želji (kitara…), 



� plezalne čevlje (če jih otrok ima), 
� kopalke, kopalno kapo in brisačo, 
� dežnik, 
� nekaj denarja (do 10 evrov), 
� olfa nož,čopiče, flomastre, tempera barve, ravnilo šablona, 
� peresnico s pisali, škarjami, lepilom…, manjši zvezek ali kartonasto mapo z 

vloženimi listi. 
 
DRUGA OPREMA: 
� vrečka za umazano perilo, 
� baterijsko svetilko (naglavno ali ročno), 
� papirnati robčki, 
� 1 plastična steklenica 0,5 l  

 
POMEMBNO! 

� zdravstveno kartico, 
� po potrebi zdravila, če jih otrok potrebuje (alergija), 
� sredstvo za zaščito pred soncem, proti klopom (priporočljivo). 

  
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati, peresnica in 
mapa oz. zvezek pa naj bodo čisto na vrhu. Copate bodo učenci obuli takoj ob 
prihodu v dom, šolske pripomočke pa bodo potrebovali za delo v delavnicah.  
Opomba: za ves ostali material in pripomočke bo poskrbljeno s strani mentorjev 
delavnic. Plavanje in ogled Eko brunarice bo krito s strani donatorskih sredstev. 
Zaželeno je, da se učenci predhodno pripravijo sami ali v družbi vrstnikov na 
kakšno pevsko točko, ki nam bo popestrila zaključek srečanja.  

UPORABA MOBITELA NI DOVOLJENA! 

Vsak otrok je dolžan poskrbeti za svoje osebne stvari, zato prosimo starše, da se o tem z 
njim pogovorite. Prav tako priporočamo, da otrok ne nosi s seboj dragocenih predmetov in 
zlatnine. 

Vaš otrok Vas bo lahko poklical takrat, ko ne bo imel drugih aktivnosti.  
Za podrobnejše informacije me lahko pokličete na tel.:  
031 390 574.  
 
Hvala za Vaše zaupanje in sodelovanje! 
 
Organizator in vodja tabora:  
Marja Šifrer-Vehar 

 
 


