KAJ VZETI S SEBOJ
☼ osebno izkaznico,
☼ zdravstveno kartico,
☼ bidon za vodo,
☼ posteljnino in brisačo,
☼ oblačila: spodnje perilo, pižamo,
udobna oblačila, topla oblačila, športna
oblačila (kratke hlače, majice s kratkimi
rokavi, trenirko),
☼ obutev: pohodne čevlje, superge
copate,
☼ pripomočke za osebno higieno,
☼ anorak ali dežnik,
☼ zdravila za morebitno terapijo,
☼ čelno ali baterijsko svetilko,
☼ glasbila,
☼ družabne igre, športne rekvizite,
☼ za projektno delo: revije, škarje,
kamero, fotoaparat, zvezek, pisalo.
Ste vedeli, da:
- v Osilnici deluje mlin, ki se ponaša s
kar 400-letno tradicijo,
- se je v Osilnici rodil akademski kipar
Stane Jarm,
- da je skladatelj Dane Škerl napisal
balet o slavnem junaku Zgornjekolpske
doline?

NASTANITEV

Hotel Kovač, Sela 5, 1337 Osilnica
Odhod avtobusov
s postajališča na Dolgem mostu;
zbor ob 6:15, odhod točno ob 6:30.

SPOZNAVNI TABOR
2019

Prihod avtobusov
predvidoma ob 18:30, na postajališče
na Dolgem mostu.

grb občine Osilnica

www.gimvic.org
tel.: +386-1-256-59-93
e-mail: tajnistvo@gimvic.org

OSILNICA

DEJAVNOSTI
☼ razredno skupinsko projektno
delo,

Legenda opisuje

kot malega,

☼ pohod,
☼ športne aktivnosti,

slabotnega fantiča,

gorska

, kateremu je

podarila nadnaravno moč,

ker jo je

,z

CILJI

☼ igre Petra Klepca,
☼ samopredstavitev,

☼ medsebojno spoznavanje,

☼ raziskovanje naravnih pojavov,

☼ ustvarjanje skupnosti,

☼ peka kruha ob tabornem ognju,

☼ razvijanje samostojnosti in dobre

☼

družabno večerno druženje.

samopodobe,
obvaroval močnega

.

☼ ustvarjanje in krepitev
medsebojnih prijateljstev,
☼ razvijanje veščine nastopanja,

Peter je to moč uporabil proti vpadu
Turkov v Osilniško dolino in zato postal
njihov junak. Prav zaradi tega to dolino
imenujejo
"DOLINA PETRA KLEPCA".

☼ razvijanje ustvarjalnih idej za
razredno projektno delo,
☼ spoznavanje novega okolja,
☼ skrb za naravno in kulturno
dediščino.

Taborni ogenj bomo v primeru lepega
vremena zakurili neposredno ob reki
Čabranki, mejni reki med Slovenijo in
Hrvaško. V Osilnici se ta reka kot levi
pritok združi z reko Kolpo.

