
 
OPREMA ZA TABOR: 
 

 spodnje perilo 2-krat 
 nogavice 2-krat 
 športna obutev (športni 

copati) 
 vetrovka, jopica, trenirka 
 2 majici s kratkimi rokavi  
 1 majica z dolgimi rokavi 
 1 dolge in 1 kratke hlače  
 pižama 
 pribor za osebno higieno 
 1 brisača 
 šolski copati 
 spalna vreča ali odeja 
 vrečka za umazano perilo  

 
V NAHRBTNIKU ZA IZLET 
V LJUBLJANO v četrtek,  

19. 5. 2022, 
 POTREBUJEŠ: 

 2 sendviča ali 2 sirovi 
štručki 

 2 pijači v plastenki 
 sladek ali slan prigrizek 
 jopico,vetrovko, 

rezervne nogavice 
 
           

 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                        
 
 

ZAČETEK: 
četrtek, 19. 5. 2022, 

           ob 7.30 
 
 
 

KONEC: 
petek, 20. 5. 2022, 

ob 13.00 
 

 

 
PRIJAVNICA NA TABOR 

 
 
 
 
 

Podpisani/-a   
 

______________________ 
 (IME IN PRIIMEK OČETA ALI MATERE) 

 
prijavljam svojega otroka 

 
______________________ 
             (IME IN PRIIMEK OTROKA)                    

 
na LEVČKOV TABOR. 

 

 
 

 
Podpis 
staršev:________________ 
 
 
Podbočje, ______________ 
 

 
LEVČKOV TABOR 

za 1., 2. in 3. razred 

   



SPREMLJEVALKE: 
 

Lidija Sotler 

Barbara Bogovič 

Metka Škrbina Rozman 

Barbara Pacek 

Anuša Ajster 

Suzana Mlakar Pavlovič 

 
 
 
 
 

 
 

O morebitnih zdravstvenih ali 
drugih težavah obvestite 

razrednika. 
 

V primeru večkratnih kršitev 
pravil, dogovorov in ogrožanja 
varnosti na taboru vas bomo 
poklicali in boste otroka prišli 

iskat predčasno. 
 
 
 
 

CENA DVODNEVNEGA 
TABORA: 

 
17,20 € 

(na položnici za mesec maj) 
 

 Cena vključuje: 
- vstopnico in vodenje v 

Živalskem vrtu 
Ljubljana:  

            7,20 € 
- prevoz: 7 € (okvirna cena, v 

katero je vključen prispevek 
MIZŠ in šolskega sklada) 

- delavnice in bivanje v 
šoli: 3 € 
 
 

Prespali bomo na blazinah v 
učilnicah. 

 

 
 
 
 

PROGRAM TABORA: 
 

četrtek, 19. 5. 2022 
 

 9.00−17.00 
 

naravoslovni dan v 
ŽIVALSKEM 
VRTU 
LJUBLJANA 
- ogled mesta 
Ljubljana z 
ljubljanskim 
gradom 

19.00−19.30 večerja 
19.30−20.30 priprava ležišč, 

družabne igre … 
20.30−21.00 tuširanje 
21.00−22.00 kino večer 
22.00 priprave na 

spanje, pravljica 
za lahko noč 

 
 

petek, 20. 5. 2022 
 

7.00−7.30 bujenje 
7.30−8.00 jutranja telovadba 

na prostem 
8.00−8.30 zajtrk 
8.30−11.55 LEVČKOVE 

DELAVNICE  
11.55−12.15 kosilo 
12.15−13.00 zaključek tabora s 

podelitvijo diplom 
 
 

 


