Naravne in druţbene značilnosti Pohorja
Spoštovani dijaki prvih letnikov GSKŠ Ruše!
V času od 12. do 14. septembra 2017 boste v okviru projektnih dni GSKŠ 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, ter za laţji spanec opazovali tudi zvezde. Idilično
pohorsko okolje bo namenjeno tudi medsebojnemu spoznavanju.
Za laţjo pripravo in tudi samo bivanje na Ribniškem Pohorju smo za vas pripravili sledeče
informacije.
Odhod in vrnitev: Odhod avtobusa na Ribniško Pohorje bo v torek, 12. 9. 2017, ob
8.00 izpred GSKŠ Ruše. Zaključek projektnih dni bo v apartmajih v Ribnici na Pohorju
kamor vas bodo v četrtek popoldan, 14. 9. 2017 prišli iskat vaši starši. Tisti katerih
staršev morebiti ne bo v Ribnico, boste s strani šole pripeljani do GSKŠ Ruše okoli 18.30
ure.
Do ponedeljka, 11. 9. 2017 prinesite potrdila staršev, da vas pridejo iskati.
Nastanitev in prehrana: Nastanjeni boste v sodobnih apartmajih v Ribnici na Pohorju,
kjer boste tudi postreţeni z zajtrkom, kosilom in večerjo.
Prtljaga: S seboj imejte pohodne čevlje (planinski čevlji, športni copati) saj boste veliko
časa preţiveli na gozdnih poteh. Imejte tudi rezervna obuvala (moţnost deţja). Glede na
predvidene aktivnosti bodo primerna predvsem športna oblačila. Vzemite tudi topla
oblačila, ki vas bodo zaščitila pred deţjem (vetrovka, anorak). Ne pozabite na zdravila, ki
jih morda jemljete. Vzemite tudi zdravstveno izkaznico in kakšen drug oseben dokument.
Učni pripomočki: Podrobnejša navodila boste dobili pri profesorjih. Vsekakor pa
potrebujete pisala, kalkulator, ter kakšno beleţko ali zvezek.
Obenem, vas obveščamo, da na aktivnostih oz. v času udeleţbe na projektnih dnevih
velja šolski red in vsa druga veljavna pravila GSKŠ Ruše, kakor tudi drugi veljavni
predpisi s področja izobraţevanja. Za dodatne informacije glede projektnih dni se obrnite
na vašega razrednika.
Ţelimo vam veliko prijetnih in zanimivih aktivnosti na Pohorju!
GSKŠ RUŠE
____ODREŢITE – vrniti razredniku

_____________________________________

POTRDILO STARŠEV O UDELEŢEBI IN PREVZEMU OTROKA
Starši dijaka

________________________

potrjujemo prevzem (svojo udeleţbo na

zaključku projektnih dni 1. letnikov GSKŠ Ruše in roditeljskem sestanku) otroka dne
14.9.2017 v Ribnici na Pohorju, najkasneje do 18.00 ure.
Podpis staršev: ________________________

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Šolska ul. 16, 2342 Ruše

Vabilo na 1. roditeljski sestanek
in zaključek projektnih dni

Ruše, 5. 9. 2017

Spoštovani starši dijakov prvega letnika GSKŠ Ruše.
V času od 12. do 14. septembra 2017 bodo dijaki prvih letnikov v okviru projektnih
dni GSKŠ 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 ter za laţji spanec
opazovali tudi zvezde. Idilično pohorsko okolje bo namenjeno tudi medsebojnemu
spoznavanju dijakov, učiteljev in staršev.
Prijetno in poučno preţivete projektne dneve ţelimo zaključiti tudi v vaši druţbi.
Vabimo vas, da se v četrtek, 14. 9. 2017 udeleţite 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 pozdrav šole,
od 16.30 do 18.00 roditeljski sestanek.

Opis poti Ruše – Ribnica na Pohorju
Iz Ruš preko dravskega mosta peljete v
smeri Selnice ob Dravi in nato naprej po
Dravski dolini.
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
nato nameščeni panoji, ki vas bodo usmerili
do apartmajev pri smučarski progi.
Srečno pot!

Veselimo se srečanja z vami v Ribnici na Pohorju.
Ravnatelj GSKŠ Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inţ. kem. teh.

