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VABILO NA JESENSKE DELAVNICE ZA OSMOŠOLCE IN DEVETOŠOLCE
Spoštovani učenci in učenke osmih in devetih razredov!
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica smo se odločili, da bomo med jesenskimi počitnicami, v
ponedeljek in torek (28. in 29. oktobra), organizirali brezplačne raziskovalno-ustvarjalne-zabavne in
sprostitvene delavnice za učence osmega in devetega razreda okoliških osnovnih šol.
Delavnice bodo potekale v ponedeljek, 28. 10., in torek 29. 10. 2013 od 9h do 13h. Namenjene so
vsem zainteresiranim učencem 8. in 9. razreda. Upamo, da bomo z njimi učencem obogatili
počitniške dni. Vsak dan bomo izvajali eno ali dve delavnici, vsako predvidoma 2 šolski uri, vmes pa
bo čas za sprostitev v telovadnici in za brezplačno toplo malico … Učenci se lahko prijavijo na dve
delavnici na dan, sami izberejo tudi število dni.
Vsebine delavnic zajemajo različna področja, pripravljamo naslednje:
1. HAVE FUN WITH ENGLISH (angleška delavnica s športnim dodatkom)
2. NASCA LINES – velikanske črte, čudo sveta v Peruju (angleška delavnica z likovnim
ustvarjanjem)
3. LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE (slovenščina drugače, obogatena s športnim gibanjem)
4. À PARIS (francoščina s plesom)
5. KONSTRUKCIJE Z RAČUNALNIKOM (zabavna geometrija z računalniškim programom, za
sprostitev pa šport …)
Udeleženci se bodo naučili veliko novega s področja naravoslovja, tujih jezikov, kulture,
računalništva, dramske igre …
Natančen program bomo na letaku poslali na šolo v začetku oktobra in ga objavili tudi na naši spletni
strani www.ssjj.si, kjer bo objavljena tudi prijavnica, ki jo boste učenci sami izpolnili in posredovali po
elektronski pošti na našo šolo, na naslov ravnatelj@ssjj.si . Za prevoz v šolo v Ivančni Gorici boste
poskrbeli sami, javni prevozi so organizirani z vseh smeri in usklajeni z našim urnikom.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu ravnatelj@ssjj.si ali pri šolski svetovalni
delavki Marjeti Šlajpah Godec na tel. 01 7877 861.
Prijave bomo zbirali do četrtka, 24. 10. 2013. Naslednji dan pa bodo na spletni strani objavljeni
številski podatki o prijavljenih in še eno povabilo za vse. Dobrodošli v Srednji šoli Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica.
Ivančna Gorica, 27. 9. 2013

Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.
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OKVIRNI NAČRT DELAVNIC MED POČITNICAMI
Ponedeljek, 28. 10. 2013

Torek, 29. 10. 2013

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE (slovenščina KONSTRUKCIJE Z RAČUNALNIKOM (zabavna
drugače, obogatena s športnim gibanjem)
geometrija z računalniškim programom, za
sprostitev pa šport …)
Izvajajo: Vesna Celarc, prof , Majda Simonič, prof. in
Marija Strnad, prof.
Izvajata:Matko Peteh, prof. in Simon Bregar,
prof.
KONSTRUKCIJE Z RAČUNALNIKOM (zabavna
geometrija z računalniškim programom, za
sprostitev pa šport …)

À PARIS (francoščina s plesom)
Izvajata: Marjeta Pogačar, prof. in Marija Majzelj
Oven, prof.

Izvajata:Matko Peteh, prof. in Franci Pajk, prof.
NASCA LINES – velikanske črte, čudo sveta v
Peruju (angleška delavnica z likovnim
ustvarjanjem)
Izvajajo: Maja Zajc Kalar, prof., Mojca Saje Kušar,
prof. in Anamarija Šmajdek, akad. kip.

HAVE FUN WITH ENGLISH (angleška delavnica s
športnim dodatkom)
Izvajata:
Irena Mori, prof. in Simon Bregar, prof

Prijave zbiramo samo po elektronski pošti!
Učenec lahko na prijavnici izbere eno ali dve delavnici vsak dan. Seveda se
lahko prijavi tudi le en dan.
Če želi prejeti brezplačno malico naj na prijavnici to označi in izbere vrsto
malice.
Z veseljem vas pričakujemo vse, ne bo vam žal, da boste del počitnic preživeli z
nami!

