
 

 

TABOR ZA NADARJENE – IŠČEM SE V GIBU, BESEDI IN IGRI       

CERKNO, CŠOD CERKNO, petek, 15. 10. – nedelja, 17. 10. 2021 

Za učence: Lepo vabljeni na letošnji Tabor za nadarjene, kjer bomo 

skupaj spoznali skrivnosti odra, giba in besede, ki se zlijejo v pravo 

improvizacijo. Ob koncu dvoinpol-dnevnega tabora, preživetega s 

svojimi vrstniki in prijetnimi voditelji, boste lahko lutkam podarili svojo 

lastno zgodbo. Ker bomo bivali v »domovini« Cerkljanskih laufarjev, se 

bomo na nek način z njimi tudi srečali in tudi drugače raziskali, kaj nam ponuja Cerkljansko.  

Za starše in učence: Glede na informacije, ki so bile predstavljene s strani pristojnega ministrstva in Zavoda 

RS za šolstvo, bo v primeru, da ne bo prišlo do poslabšanja epidemiološke slike, izvedba pouka po modelu B, 

ki vključuje tudi izvajanje šole v naravi v CŠOD, na lokacijah CŠOD, s prilagoditvami skladno s smernicami 

NIJZ. Pri nastanitvi v CŠOD zagotavljamo varnostne ukrepe, ki so priporočeni s strani NIJZ za nastanitev v 

sobah, sanitarijah, pri prehranjevanju, uporabi skupnih prostorov (vir: CŠOD) 

POMEMBNO!  

Vsi učenci udeleženci Tabora se bodo na dan odhoda – neposredno pred odhodom v Cerkno – samotestirali 

na okužbo s Covid-19. Teste bo priskrbela šola. 

Za starše in učence: Seznam opreme, ki jo bodo učenci potrebovali s seboj, bo objavljen naknadno. 

Obvezne potrebščine (preverite jih že sedaj ☺): 

• Osebna izkaznica  

• Zdravstvena kartica 

• Nekaj zaščitnih mask 

• Posteljnina (lahko se jo izposodi v CŠOD (4,40 eur)); uporaba spalnih vreč ni dovoljena 

• Za prosti čas: loparji in žogice za namizni tenis in/ali badminton, glasbila (orglice, kitara), družabne 

igre 

ZAČETNA ČASOVNICA:   

❖ Odhod izpred šole OŠ Tabor Logatec: 15. 10. ob 12.30 

❖ Prihod v CŠOD Cerkno: 15. 10. ob 13.30 

➢ Odhod izpred CŠOD Cerkno: 17. 10. ob 12.45 

➢ Prihod pred šolo OŠ Tabor Logatec: 17. 10. med 13.45 in 14.00 

Vozili se bomo z avtobusom Prevozov Oblak.  

  



 

 

PLAČILO (na osebo za okvirno 30 oseb):  

• vikend bivanje v CŠOD (bivanje, prehrana, program CŠOD) + prevoz + spremljevalci = okvirno 75 € 

• stroški Tabora bodo delno poravnani s strani šolskega sklada 

Za starše:  

Roditeljski sestanek, kjer vam bom podala še dodatne informacije v zvezi s Taborom, bo potekal v ponedeljek, 

11. 10. 2021 ob 17h preko MS Teams. 

 

                                                                                 Se že veselimo! 

     Jasna Habjan, vodja Tabora 2021/22 

 

 


