
še nekaj navodil (in potrebščin)... 
 

 
 
V zvezi z našim bivanjem in delom v Rakovem Škocjanu še nekaj podrobnosti: 

 

• Zberemo se v petek, 8. marca 2019, ob 15.30 - ne zamujajte. Odhod je ob 15.35 iz 
parkirišča pred GPD. 

 

• Naslov CŠOD: CŠOD Rak, Rakov Škocjan 2, 1380 Cerknica 
                               Tel.: +386 (0)1 709 34 61; +386 (0)31 607 579 

 

• Če kdorkoli želi vstopiti ali izstopiti med potjo tja ali nazaj grede, naj poskrbi za 
pravočasen dogovor; nujen je dopis staršev! Drugače velja, da štartamo pred GPD in se tja 
vrnemo. 

 

• Vračamo se predvidoma v nedeljo 10.3.2019 okoli 16. ure. 
 

• S seboj vzemite posteljnino (rjuho, preobleko za odejo in za blazino – spalne vreče niso 
dovoljene), brisače in copate. Copate pripravite na vrh torbe, ker jih boste rabili takoj ob 
prihodu. 
 

• Potrebujete osebni dokument – velja osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list. 
 

• V domu bomo dobili večerjo v petek, tri obroke v soboto ter zajtrk in kosilo v nedeljo. Na 
razpolago je pijača in včasih tudi sadje. Morda je dobra poteza, če se opremite s kako 
čokolado ali drugim priboljškom.  

 

• Za priprave iz matematike potrebujete: 

→ pisala, geotrikotnik, šestilo, kalkulator,  

→ maturitetne formule,  

→ zvezek - upoštevajte, da boste res veliko pisali; vsak naj ima NUJNO nov A4 zvezek  
 

Za obisk na taboru pa nujno potrebujete še dve toni delovne vneme, da bomo čim bolje izkoristili 
čas, ki nam je na voljo - matura je namreč vsak dan bliže! 



 
Prepričana sem, da bo konec tedna sicer naporen, a se bomo vseeno imeli dobro ☺. Za poživitev 
večerov lahko prinesete tudi kakšne družabne igre. Če bomo imeli možnost projektorja, lahko 
pogledamo tudi kak film. Čez dan gremo lahko tudi na kak sprehod za sprostitev. 
 
PS: Na taboru veljajo šolska pravila obnašanja, držite se jih (predvsem kar se tiče alkohola in 
prepovedanih substanc - naj jih ne bo!); ne splača se biti poslan domov iz priprav na maturo (pri 
teh letih… ccc) 
 
Ps: Baje, da se okoli doma gibljejo medvedi, nočne izhode toplo odsvetujem! :P 
 
 
Ljubljana, 15.2.2019         

     
 

    
 

 


