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NARAVNE IN DRUŽBENE ZNAČILNOSTI POHORJA
Spoštovani dijaki prvih letnikov GSŠKF Ruše!
V času od 14. 9. do 16. 9. 2022 boste v okviru projektnih dni GSŠKF Ruše na Ribniškem Pohorju skozi
raziskovanje naravnih in kulturnih značilnosti Pohorja pridobili znanja iz različnih področij. Raziskovali
boste naravo in okolje, spoznavali ljudi in njihove običaje, prebirali pohorske pravljice ... Idilično
pohorsko okolje bo namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju.
Za lažjo pripravo in tudi samo bivanje na Ribniškem Pohorju smo za vas pripravili sledeče informacije.
Do ponedeljka, 12. 9. 2022, prinesite potrdila staršev, da se bodo udeležili roditeljskega sestanka in
vas odpeljali domov.
Odhod in vrnitev: Odhod avtobusa na Ribniško Pohorje bo v sredo, 14. 9. 2022, ob 9.00 izpred GSŠKF
Ruše (avtobusna postaja). Na avtobusni postaji se zberemo ob 8.50. Zaključek projektnih dni bo v
apartmajih v Ribnici na Pohorju, kamor bodo po vas v petek popoldan, 16. 9. 2022, prišli vaši starši.
Tisti, katerih staršev ne bo v Ribnico, boste s strani šole pripeljani do GSŠKF Ruše najkasneje do 18.30
ure.
Nastanitev in prehrana: Nastanjeni boste v sodobnih apartmajih v Ribnici na Pohorju, kjer boste imeli
zajtrk, kosilo in večerjo. V sredo, 14. 9. 2022, dobite malico, ki jo organizira šola.
Prtljaga: S seboj imejte pohodne čevlje (planinski čevlji, športni copati), saj boste veliko časa preživeli
na gozdnih poteh. Imejte tudi rezervna obuvala (možnost dežja). Glede na predvidene aktivnosti bodo
primerna predvsem športna oblačila. Vzemite tudi topla oblačila, ki vas bodo zaščitila pred dežjem
(vetrovka, anorak). Ne pozabite na zdravila, ki jih jemljete. Vzemite tudi zdravstveno izkaznico in
kakšen drug oseben dokument.
Učni pripomočki: Podrobnejša navodila ste že dobili pri razrednikih, profesorjih in pri gospe Klavdiji
Podlesnik. Vsekakor pa potrebujete pisala, barvice, flumastre, kalkulator ter kakšno beležko ali
zvezek, mapo za učne liste.
Na aktivnostih oz. v času trajanja projektnih dni veljajo šolski red in vsa druga veljavna pravila GSŠKF
Ruše, kakor tudi drugi veljavni predpisi s področja izobraževanja. Za dodatne informacije glede
projektnih dni se obrnite na vašega razrednika.
Želimo vam veliko prijetnih in zanimivih aktivnosti na Pohorju!
GSŠKF RUŠE

POTRDILO STARŠEV O UDELEŽEBI NA RODITELJSKEM SESTANKU IN PREVZEMU OTROKA
Starši dijaka

________________________

potrjujemo prevzem (svojo udeležbo na zaključku

projektnih dni 1. letnikov GSŠKF Ruše in roditeljskem sestanku) otroka dne 16. 9. 2022 v Ribnici na
Pohorju, najkasneje do 18.00 ure.
Podpis staršev: ________________________
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VABILO NA 1. RODITELJSKI SESTANEK
IN ZAKLJUČEK PROJEKTNIH DNI
Spoštovani starši dijakov prvega letnika GSŠKF Ruše.
V času od 14. do 16. septembra 2022 bodo dijaki prvih letnikov v okviru projektnih dni GSŠKF Ruše
na Ribniškem Pohorju skozi raziskovanje naravnih in kulturnih značilnosti Pohorja pridobili znanja iz
različnih področij. Raziskovali bodo naravo in okolje, spoznavali ljudi in njihove običaje, prebirali
pohorske pravljice … Idilično pohorsko okolje bo namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju
dijakov, učiteljev in staršev.
Prijetno in poučno preživete projektne dneve želimo zaključiti v vaši družbi.
Vabimo vas, da se v petek, 16. 9. 2022, udeležite zaključka projektnih dni in prvega roditeljskega
sestanka, ki bo v apartmajih v Ribnici na Pohorju.
Program srečanja:
-

od 15.00 dalje prihod staršev,
od 16.00 do 16.30 predstavitev projektnih dni in uvodni pozdrav ravnatelja,
od 16.30 do 18.00 roditeljski sestanek.

Opis poti Ruše – Ribnica na Pohorju
Iz Ruš (čez Činžat) preko lovrenškega mosta
peljete v smeri Ožbalta in nato naprej po
Dravski dolini; peljete lahko tudi smer MBSelnica ob Dravi–Ožbalt–Podvelka.
Pri kraju Podvelka prečkate Dravo in
nadaljujete pot v smeri Ribnice na Pohorju.
V centru Ribnice na Pohorju, pri spomeniku
zavijete levo mimo cerkve. V kraju bodo
nameščeni panoji, ki vas bodo usmerili do
apartmajev pri smučarski progi.
Srečno pot!

Veselimo se srečanja z vami v Ribnici na Pohorju.
Ruše, 6. 9. 2022

Ravnatelj GSŠKF Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

