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P OČITNICE NA DRUGI
KDAJ?
OD 25. D O 29. JUNIJA 2019

KAJ SE BO D OGAJALO?
• G LEDALIŠKA DELAVNICA
(MUZIKAL – English Student Theatre)
• D EBATNA DELAVNICA
• L IKOVNA DELAVNICA
• K REATIVNA ANGLEŠČINA
• F RANCOŠČINA
• Z ABAVNA MATEMATIKA
• B IOLOGIJA
• K EMIJA
• I NFORMATIKA
• F IZIKA
• Z GODOVINA
• MALA ŠOLA POČITNIC NA DRUGI

(program za 4. in 5. razred OŠ)

ZAKAJ BI SE JIH UDE L EŽIL?
UČENCEM VIŠJIH RAZRED OV
OSNOVNIH ŠOL ŽE LIMO
OMOG OČITI:

• da preživijo teden dni na II. gimnaziji
Maribor in spoznajo šolo,
• da preživijo del počitnic na ustvarjalen,
kreativen, inovativen in predvsem
zabaven način,
• da v široki ponudbi aktivnosti sami
izberejo predmetno področje, dejavnost in
aktivnosti, v katere se želijo vključiti,
• da na neformalen način nadgrajujejo
znanja in spoznanja z željenega področja.
KOMU SO P OČITNICE NA DRUGI
NAMENJENE?

Učencem 6., 7., 8. in 9. razreda osnovne
šole. Posebne delavnice (Mala šola Počitnic
na Drugi) nudimo tudi za otroke 4. in 5.
razreda.
KD O VODI DE LAVNICE?

Delavnice vodijo profesorji in zunanji
sodelavci II. gimnazije Maribor.

KJE?
NA II. GIMNAZIJI MARIBOR

PROGRAM P OČITNIC NA DRUGI
ZAČENJAMO VSAK DAN Z
ZAJTRKOM OB 8.00 V ŠOLSKI
JEDILNICI.

Začetek aktivnosti bo ob 8.30. Program
poteka vsak dan do 15.00, razen v četrtek,
ko je predvideno kopanje v Termah 3000,
od koder se vračamo ob 18.00. Udeleženci
bodo noč s petka na soboto preživeli na II.
gimnaziji Maribor.
PROGRAM VKLJUČUJE:

• program in izvedbo ter vse potrebne
materiale,
• strokovno vodenje otrok,
• uporabo šolske laboratorijske, športne in
druge opreme ter potrošnega materiala za
izvedbo poskusov in delavnic,
• stroške prevozov za dejavnosti izven šole,
• varstvo otrok,
• zajtrk in kosilo,
• celodnevni izlet v Prekmurje s kopanjem
in kosilom ter prevozom,
• družabne igre in dejavnosti,
• nočitev na II. gimnaziji Maribor.
KAKO SE PRIJAVITI?

Na Počitnice na Drugi otroke prijavijo starši
ali skrbniki prek elektronske prijavnice, ki
bo objavljena v začetku aprila na spletni
strani II. gimnazije pod zavihkom Počitnice
na Drugi. Prijave bomo sprejemali od 15.
aprila do 10. junija oz. do zapolnitve mest.
Programi oz. delavnice imajo omejeno
število udeležencev.
SKLOPI BOD O IZVEDENI OB
PRIJAVI VSAJ 10 OTROK NA
P OSAMEZNO PREDMETNO
DEJAVNOST.

Če bo manjše število prijavljenih, si
pridržujemo pravico predmetni sklop
odpovedati in vas prositi za preusmeritev na
področje, na katerem bo dovolj prijavljenih.

