
Vsem skupaj prav lep 
pozdrav

•1. PREDSTAVITEV DOMA

•2. PROGRAM DEJAVNOSTI

•3. RED IN DISCIPLINA

•3. ZAKAJ ORGANIZIRAMO    
ŠOLO V NARAVI
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KAM GREMO



V DOM BREŽENKA
FIESA PIRAN







Dostop:
Dostop do doma je v smeri proti morju, skozi Koper do 
Fiese in naprej do hotela Barbara, nad katerim je dom.

Namestitev:
V domu Breženka je 20 sob, ki imajo od 2 do 5 ležišč s 
pogradi. Vse sobe imajo prhe in WC-TWC, v vseh sobah 
Polovica jih ima razgled na Tržaški zaliv. 

Lega:
Dom leži v prelepem zalivu Fiese, tik nad hotelom 
Barbara in le nekaj deset metrov od morja. Posebnost 
lokacije doma sta jezeri, sladkovodno in brakično. 
Nahaja se tik ob morju in le streljaj od Izole, Pirana in 
Portoroža.



• Spoznali bomo jezeri v Fiesi

• Spoznali bomo živa bitja bibavičnega pasu

• Obrežni pas morja

• Raziskovali bomo sredozemsko rastje

• Ogledali si bomo akvarij

• Ogledali si bomo soline

• Pot do solin bomo opravili z ladjico

• Orientacija  v okolici

• …

KAJ BOMO DELALI
PROGRAM DEJAVNOSTI



PANORAMSKA VOŽNJA OB 
OBALI Z LADJICO

DO SOLINARSKEGA MUZEJA



OGLED JEZER V FIESI

• sladkovodno in brakično jezero



POHOD
• pohod do strunjanskega križa, kjer se s šestdeset 

metrov visokega klifa nad Mesečevim zalivom razpre 
enkraten razgled po Tržaškem zalivu



OGLED MESTA PIRAN



OBISK AKVARIJA



RAZISKOVALNO DELO



OGLEDED 
STRUNJANSKIH SOLIN



PROSTI ČAS

•Igre z loparji in žogami

•Nevidno postane vidno

•Čebulni test

•Vodene aktivnosti



VZGOJNI VIDIK

• PROBLEM DOMOTOŽJA 
– S seboj naj imajo telefone, da vas učenci 

lahko pokličejo. V času dejavnosti NI 
dovoljena uporaba telefona brez odobritve 
učiteljev.

• Denar – Denarja ne potrebujejo.

• RED IN DISCIPLINA
– Držimo se  bontona

– Vzgojnega načrta

– Domskega reda

• POSEBNOSTI UČENCEV



DNEVNI POTEK ŽIVLJENJA IN DELA

• 7.15    budnica
• 7.35    zbor pred domom in jutranja telovadba
• 8.00    zajtrk
• 8.45    začetek dopoldanskih aktivnosti 
• 10.30    malica 
• 10.45    nadaljevanje dopoldanskih aktivnosti
• 13.00    kosilo, počitek
• 13.45   usmerjeni prosti čas (športne aktivnosti)
• 14.30    začetek popoldanske aktivnosti
• 18.15    večerja, počitek 
• 18.45    usmerjen prosti čas (družabne igre, delavnice,… )                                                               
• 20.00    večerna aktivnost   
• 21.00    priprava na spanje  
• 22.00    nočni počitek



POSEBEJ OPOZARJAMO:

• Priporočamo, da učenci s seboj ne prinašajo 
večjih količin denarja, dragocenih predmetov in 
glasnih glasbenih aparatur.

• S seboj prinesejo copate

• Prosimo, da učenci ne prinašajo spalnih vreč.

• S seboj prinesejo POSTELJINO, lahko jo dobijo 
v fiesi. Doplačilo je 5€.

• Učenci naj ne pozabijo prinesti s seboj potrjene 
zdravstvene izkaznice. 



DOMSKI RED
• za prenočevanje je obvezna uporaba posteljnine (spalne vreče niso primerne); 
• uporaba domske posteljnine se zaračunava posebej (približno 4€);
• v sobah in prostorih doma je obvezna a copat;
• v jedilnico prihajamo po notranjem stopnišču;
• učenci sami skrbijo za urejenost in čistočo sob med tednom;
• na domu imamo poskrbljeno za ločevanje odpadkov, prosimo  da uporabljate 

pravilno naše zbiralnike;
• pred odhodom na dejavnosti, ugasnite luči, zaprite okna in polkna.
• urejenost sob ocenjujemo po odhodu na jutranjo dejavnost;
• pred odhodom je potrebno urediti ležišča, pospravite sobe in odnesti vrečke s 

smetmi v smetnjak, ki se nahaja na začetku parkirišča,
• prosimo, da v sobe ne prinašate hrane, pijače in domskega pribora iz kuhinje;
• pri odhodu dežurni učitelj pregleda prostore, morebitno škodo plača povzročitelj 

sam;
• v vseh prostorih in okolici doma je pitje alkoholnih pijač in   
• kajenje  strogo prepovedano;
• v jedilnici velja delno samopostrežni način serviranja obrokov,   
• delno pa za pripravo jedilnice skrbijo dežurni učenci po dnevnem razporedu;
• dnevni obroki: zajtrk ob 8.00 uri, kosilo ob 13.00 uri, 
• večerja ob 18.30( 18.00 v zimskem času);
• med 22.00 in 7.00 mora v domu vladati nočni mir.



• 1. NA POBUDO STARŠEV 

• 2. ZARADI STRNJENEGA IZVAJANJA UČNE 
VSEBINE V DRUGAČNEM OKOLJU

ZAKAJ ORGANIZIRAMO    
ŠOLO V NARAVI



RAZNO

• VPRAŠANJA IN POBUDE

Hvala za vašo pozornost.


