
Šola v naravi v CŠOD 

Dobrljevo 22, 1413 Čemšenik
GSM: 041 410 720

prvine@csod.si

mailto:prvine@csod.si


CŠOD
• Javni zavod s 25 domovi in 12 dnevnimi centri
• Letno prek 50.000 učencev v domovih in 45.000 v 

dnevnih centrih



CŠOD Prvine
• Samotna lega doma na nadmorski višini 850m
• bivši hotel, zato komfortne nastanitve
• slabih 10 km od AC izvoza 

Trojane



Bivalni pogoji
• 64 ležišč, 22 sob v 2 nadstropjih,
• 2-4 posteljne sobe, vsaka ima svojo kopalnico 



kongresna dvorana

jedilnica

• Mala in velika jedilnica z 80 
sedeži

• Sejna soba -> učilnica
• Predavalnica z 90 sedeži

sejna soba 



• Kurišče
• Travnik
• Igrišče -> narava



Okolica doma
• Pod bolj znano Čemšeniško planino 
• Poleg doma je SC Prvine
• Do najbližje vasi je 2,5km



Dnevni red
• 7.00 vstajanje in jutranja higiena
• 7.30 jutranja gimnastika
• 8.00 zajtrk
• 9.00-13.00 dopoldanski program (vmes malica)

• 13.00 kosilo
• 14.30 popoldanski program
• 18.00 večerja
• 19.00-20.30 večerna animacija
• 21.30 priprava na spanje
• 22.00 spanje



Nekaj iz vsebine
• pogled s Čemšeniške planine v 3 

krasne
• Krofkanje – sprehod do Trojan z 

degustacijo svetovno znane 
sladice

• Spoznavanje živalstva in 
rastlinstva v okolici doma

• Seznanitev s starimi rudarskimi 
igrami in običaji

• Sovin pobeg (fotolov; orientacija 
v prostoru)



Čemšeniški razgledi



Partizanska tiskarna Slovenija

Krofkanje





Gozd-življenjski prostor
Čemšeniška planina – natura 2000

Črtasti medvedek Sova 



jamamaj

travniški postavnež



spoznamo gozd

in travnik



Opazujemo vreme

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi




Igramo se z
barvami



Ustvarjamo iz naravnih 
materialov



Gradimo bivake



Igramo rudarske igre

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi




Sovin pobeg

Orientacija s posebnimi 
nalogami



Plezanje



Z lučko v noč



Ob tabornem ognju



Filmski vlak

Ustvarjanje 
kratkega 
animiranega filma



Druge večerne aktivnosti

Kviz, družabne igre, iskanje zaklada,…

(ali v primeru slabega vremena)



Ostala ponudba v 
Zasavju in okolici
na dan prihoda ali odhoda



Rudarski muzej Kisovec

Ogled imitacije rudniškega rova in rudarske 
opreme



Muzej Hrastnik
• Zgodovina mesta
• Prikaz starega šolstva
• Muzej lutk in igrač



Etnološka pot 
Trbovlje

Sprehod po mestu z ogledom rudarskih kolonij



4.dritl
• Zgodovina na moderen način (hologrami, virtualna 

predstava,…)



Rudnik Sitarjevec Litija
• Ogled rudnin
• Spoznavanje jamskih živali
• Limonitni kapniki 



AMZS center varne vožnje
• Predstavitev centra
• Prometni poligon
• Od vrtca do druge triade



Kaj pa če je dež?
• Ni slabega vremena, je le slaba oprema 
• Zamenjave v urniku
• Otroci gredo vsak dan na zrak
• Učitelji prejmejo seznam opreme, posredujejo staršem



Težave sodobnega časa…



Upoštevamo zahteve in 
priporočila NIJZ

- skupine nameščamo v ločena nadstropja,

- namestitev po največ tri osebe v sobo,

- sostanovalci so skupina,

- vsaka soba svoj toaletni prostor,

- skupina sedi za svojo mizo,

- obroki ločeno po skupinah.



Večina programa se odvija 
v naravi

- daljše učne enote z istim učiteljem,

- zagotavljanje distance med otroki in 

učitelji,

- prevladujejo aktivnosti, kjer ni menjave 

rekvizitov,

- razkuževanje rekvizitov.



V primeru suma na okužbo
- osebo, ki kaže znake okužbe (vročina, slabo 

počutje, bolečine v mišicah, oteženo dihanje, 

kašelj, izguba okusa in vonja) namestimo v sobo 

za izolacijo,

- osebe, ki so bile v stiku osamimo,

- obvestimo zdravniško službo,

- obvestimo starše,

- vzpostavimo stik z epidemiologi,

ki narekujejo nadaljnje ukrepe.



Prednosti CŠOD

- skupina v domu sama, ni drugih oseb,

- do najbližje vasi je 2,5km, ni stikov z domačini,

- strokovno, usposobljeno osebje,

- veliko gibanja na svežem zraku-krepitev imunskega 

sistema,



Zaupanje v CŠOD

- Med poletnimi počitnicami smo izvedli 

počitniške tabore, ki se jih je udeležilo več 

kot 1400 otrok.



Kaj pa vožnja z avtobusom?

-organiziran prevoz, 

-uporaba zaščitnih mask,



Vabljeni na Prvine v kateremkoli vremenu in 
letnem času 
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