Dragi mladi planinci,

Kaj boste počeli?

vstopili smo v novo šolsko leto in pred vami je Slovenija je gozdnata dežela. Več kot polovica njenega
zloženka, ki vas ponovno vabi na planinski tabor. površja je prekrita z gozdom. V Evropi se uvršča med
najbolj gozdnate države. Letos se odpravljamo tja, kjer
Tabor je idealna priložnost za spoznavanje nas bo gozd obdajal z vso svojo skrivnostnostjo in
drugačnih navad ter preživljanja vikenda v veličino, v Črmošnjiško dolino. Ta se nahaja na prehodu
sproščujočem objemu narave.
iz Dolenjske pokrajine v Belo krajino, na obrobju kraške
planota Kočevski rog. Morda si ogledamo tudi njegovo
Namen tabora je, da pri vsakem mladem planincu kraljico Črmošnjiško jelko. Povzpeli se bomo na
vzbudimo odgovoren odnos do narave. Varni tisočaka, Mirno goro, in raziskovali skrivnosti Divjega
gorniki bomo postali s preudarnostjo, veliko potoka. Skratka, preobrazili se bomo v raziskovalce
učenja in gibanja po raznovrstnem terenu.
narave.
Pripraviti tabor, ki bo otrokom prijazen ni lahka
naloga. Načrtovanje tabora je usmerjeno k temu,
da se bodo taboreči vrnili bogatejši za nova
prijateljstva, nova znanja in izkušnje ter se tudi v
bodoče radi vračali v objem narave.

Za koga?
Za vse vas,
mlade planince, ki:
 radi hodite v hribe;
 želite aktivno preživeti vikend;
 se radi družite z vrstniki in si želite spoznati
nove prijatelje;
 ste željni novih dogodivščin in znanja;

 radi prepevate;
Poleg raziskovanja narave, bomo na taboru počeli še
marsikaj. Obnovili bomo znanje orientacije, zavezovali
 se razveselite ptičjega petja;
vozle, zakurili ogenj, izvedli nočni pohod, se preizkusili v
plezanju, lokostrelstvu, spretnosti na kolesu in seveda
 občudujete planinsko cvetje
ne bomo izpustili družabnih večerov ! Vsekakor bo
spoštujete naravo.
dovolj časa, da se med seboj bolje spoznamo.

in

gore,

Program bo prilagojen predhodnemu znanju, izkušnjam,
željam udeležencev in seveda vremenskim razmeram.
Veselimo se vaše udeležbe na letošnjem taboru
in vas lepo pozdravljamo!

19. 10. do 21. 10. 2018

KJE:

CŠOD LIPA

CENA:

80 EUR

(možnost plačila v treh obrokih)

ROK PRIJAVE:

8. oktober 2018
Naslov:

Črmošnjice 27, 8333 Semič

Vodja tabora : Bojana lljaž
Tel.: 07 306 76 08; 031 607 576

___________________________________

Prijavnico oddajte učiteljici Bojani Iljaž ali Poloni Lampret.

Podpis staršev oz. skrbnikov: _____________________________

V _________________, dne: ____________.

Znesek 80 € bom plačal-a (obkroži):

Ime in priimek:

GREMO SKUPAJ VARNO V GORE!
rok prijave: 8. 10. 2018

Šolski telefon: 040-454-135

b)

v treh obrokih po položnici:
1. obrok ob prijavi 26 EUR
2. obrok 27 EUR
3. obrok 27 EUR

a) v enkratnem znesku ob prijavi

Razred: ________________

Prijavljam se na planinski tabor Črmošnjice 2018, ki bo od 19. do 21. oktobra 2018.

PRIJAVNICA

KDAJ:

