vabi

vse osnovnošolce
V ČASU ZIMSKIH POČITNIC OD 17. DO 21. 2. 2020
na

ZIMSKI POČITNIŠKI TABOR
ki bo

SPODBUJEVALEN
ZANIMIV

ZABAVEN

SPROŠČEN

POUČEN

KRATKOČASEN

INOVATIVEN
DRUŽABEN

POVEZOVALEN

DRUGAČEN
RAZGIBAN

PODROBNEJŠE INFORMACIJE
1 – OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi prevladujočih odgovorov lanskih anket smo se v UOŠS odločili za izvedbo ŠPORTNOJEZIKOVNEGA TABORA.
Šport je za otroke izjemno pomemben, tako z vidika telesnega, kot umskega, psihičnega in čustvenega
razvoja. Ker se bo tabor odvijal v času počitnic, je sproščena telesna aktivnost in njen blagodejni
razbremenilni učinek naš prvi cilj.

Otroci in starši ste v anketah v več primerih navedli tudi, da pri rednem pouku pogrešajte
praktično rabo angleškega jezika, vsebine predstavljene na bolj igriv način, skozi igranje vlog,
preko pesmi in vsakodnevnega pogovora. Naš drugi cilj je zato otrokom ponuditi možnost,
da spoznajo angleščino kot način sporazumevanja in ne kot učni predmet. Radi bi jih vsaj
delno razbremenili strahu pred govorom ali slabo oceno in jim zmanjšali odpor do učenja
tujega jezika. Poudarek bo na govoru.

2 – KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?
Program je namenjen vsem osnovnošolcem in se bo prilagajal glede na starost (in znanje) otrok v
skupini.
Zelo ga priporočamo tudi tistim, ki jim šola ni šala in imajo do šolske snovi odpor in strah, jih šolsko
delo ne zanima ali se učijo s težavo. Skupaj z ostalimi bodo v tednu razigranosti mogoče uspeli
premostiti del zavor, ki jih omejujejo pri vsakodnevnem srečevanju s sošolci in delu z učitelji. Mogoče
se jim bodo šolski prostori v teh parih dneh obarvali v lepše barve, kar jim bo dobra vzpodbuda za
naprej.

3 – POTEK TABORA:
URA
8.00 – 8.30

DEJAVNOST
zbiranje otrok v avli šole

8.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00
od 12.30 dalje

1. del dopoldan. programa
malica
2.del dopoldan. programa
kosilo
popoldansko varstvo

dodatna RAZLAGA
Čas zbiranja je namenjen otrokom, katere starši pripeljejo na poti
v službo. Ostale, ki zjutraj časovno niste omejeni, prosimo, da
pridete v šolo od 8.20 dalje.
Program se bo odvijal po vnaprej določenih skupinah.
Zapuščanje območja šole ne bo dovoljeno.
Program se bo odvijal po vnaprej določenih skupinah.

Dopoldanski PROGRAM počitniškega tabora (od 8.00 do 12.00) bo temeljil na ŠPORTNIH
AKTIVNOSTIH in PRAKTIČNI RABI ANGLEŠKEGA JEZIKA.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s potekom programa, razporedom po skupinah, točnimi urami
prihodov in odhodov (menjav) in hišnim redom (uporaba prostorov, skrb za red in čističo, ipd.) bomo

na naši spletni strani objavili predvidoma konec januarja, ko se bodo glede na število in starost
prijavljenih otrok dodelali tudi programi in uskladili izvajalci.

4 – STROŠKI in drugi TEHNIČNI PODATKI:
-

STROŠKE IZVAJALCEV PROGRAMA krije ŠOLSKI SKLAD. Sam program je tako za otroke
brezplačen.

Drugi PLAČLJIVI deli tabora so še:
-

-

MALICA, v višini O.8 eur/dan, t.j. 4 EUR/teden. Ker zapuščanje območja šole otrokom ne bo
dovoljeno (za obisk trgovine), svetujemo, da otroka na malico naročite, lahko pa jo prinese s
sabo. Prosimo, ne pozabite, saj prazna vreča ne stoji pokonci!
KOSILO, v višini

2,45 EUR/dan, t.j. 12,25 EUR/teden za 1.-4.r. in
2,82 EUR/dan, t.j. 14,10 EUR/teden za 5.-9.r.
Kosilo lahko naročite tudi za otroka, ki se sicer popoldanskega varstva ne bo udeležil. To pomeni,
da bo po kosilu odšel domov.
-

POPOLDANSKO VARSTVO. Vse v zvezi z zvajanjem varstva bomo na naši spletni strani sporočili
naknadno.

PREVOZ
Starši naj bi sami poskrbeli za prevoz svojih otrok.
Med šolama (Kanal-Deskle) potekajo pogovori o prevozu s šolskimi kombiji, a je vse odvisno od števila
prijavljenih otrok.

PRAVILA OBNAŠANJA
Na šolskem posestvu veljajo šolski hišni red in civilizirana pravila vedenja. V kolikor bo otrok motil
program ali s svojim vedenjem povzročal materialno, fizično ali psihično škodo, si organizatorji in
izvajalci jemljemo pravico, da otroka izključimo iz programa. Starši bodo morali plačljive obveznosti
kljub temu poravnati.

5 – PRIJAVE so zavezujoče!
TABOR BO ORGANIZIRAN V PRIMERU ZADOSTNEGA ŠTEVILA PRIJAV.
Starši prijavljenih otrok boste pred začetkom tabora (ko bodo znani vsi stroški prijave) dobili v podpis
izjavo, kjer se boste zavezali k plačilu. Na podlagi te izjave vam bomo izstavili račun (za hrano, varstvo
prevoz). Brez podpisane izjave se otrok tabora ne bo mogel udeležiti.

6 – SEZNAM IN PREDSTAVITEV IZVAJALCEV PROGRAMA:

ŠPORTNI DEL PROGRAMA bo potekal pod vodstvom športnih učiteljev različnih klubov, šol, društev.
Naš namen je otrokom ponuditi možnost rekreacije v čim širšem izboru športnih panog.
JEZIKOVNI DEL PROGRAMA bo potekal pod vodstvom strokovnjaka z jezikovne šole Jezikomat.

Več o ponudnikih lahko izveste na njihovih uradnih spletnih straneh:
http://www.jezikomat.si/

