15. Na kolo za Kolesarčka Osnovne šole Mengeš
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:
Ostalo:

3 sobotni izleti s kolesi
učenci 6. do 9. razreda
Za vse ljubitelje kolesarjenja bomo pripravili 3 zanimive kolesarke izlete. Tisti učenci, ki se bodo udeležili
vseh treh, bodo prejeli Kolesarčka OŠ Mengeš (Kaj je to? Presenečenje?) Možno pa se je udeležiti tudi
samo posameznih kolesarskih izletov.
Predvideni termini izletov: september, oktober in maj
Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole
plačilo prevoza (v primeru, da ne štartamo v Mengšu) in morebitni drugi stroški programa
potrebno nekaj kolesarske kondicije, obvezna čelada, primerna oblačila in obutev; kolo, s katerim se lahko
vozimo tudi po lepo urejenih makadamskih poteh. Hitrost vožnje in vse v zvezi z varnostjo bomo popolnoma
prilagodili otrokom, tako da ne bo za nikogar prenaporno. Na posameznem izletu prekolesarimo od 40 do
50 km!!!

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
za učence, ki želijo več v šolskem letu 2017/2018

16. Zanimivo naravoslovje
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

popoldnevi po dogovoru ali kakšno sobotno dopoldne
učenci 6. do 9. razreda
Učencem bomo ponudili možnost obiska in aktivnosti v različnih ustanovah, ki ponujajo teme s področja
naravoslovja: ZOO Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Inšitut Jožefa Štefana, Znanstival, Prirodoslovni muzej
ipd.
Metka Trobec, Marija Otoničar
prevoz, morebitne vstopnine (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

17. Astronomski vikend – vikend program
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

9. 3. do 11. 3. 2018 (od petka do nedelje)
učenci 6. do 9. razreda;
Vesolje nas vedno navdušuje. Na tridnevnem programu bomo aktivno spoznavali osnovne pojme
astronomije, planete našega osončja, zvezde in podobno. Na delavnicah boste učenci aktivni, seveda pa
bomo opazovali tudi nočno nebo. Kar nekaj časa bo tudi za druženje in kakšno športno aktivnost.
Učitelji CŠOD Medved, spremljevalci učitelji naše šole
nastanitev in prehrana v domu CŠOD Medved (Medvedje Brdo), prevoz (cca. 70 EUR), program bo delno
sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

18. Tea at Five
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

3 popoldanska srečanja v šoli
učenci 8. in 9. razreda
Del angleške tradicije je čaj ob petih. Si ga privoščimo ob klepetu v angleščini z zanimivimi gosti iz tujine?
Tatjana Knežević
brezplačno

V zgibanki si lahko ogledaš predstavitev dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2017/2018 pripravljamo za
učence, ki ste radovedni in se radi naučite in spoznate kaj novega ter ste si za to pripravljeni vzeti tudi
čas. V obogatitvene dejavnosti se lahko vključite vsi učenci, ki vas določena dejavnost zanima in ste
pripravljeni aktivno sodelovati, se udeležiti morebitnih priprav in podobno.
Predstavljamo jih nekoliko podrobneje, da se boš lažje odločil-a, katerih bi si želel-a udeležiti. Na
začetku šolskega leta bomo zbrali prijave, v nadaljevanju pa vas bomo podrobneje obveščali in podali
natančnejša navodila. Izvedli bomo dejavnosti, za katere bo dovolj zanimanja.

19. Zgodovinski dan v Krapini – obisk muzeja krapinskih neandertalcev
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:
Drugo:

predvidoma junija 2018 (sobotna ekskurzija)
učenci 7. do 9. razreda
V sosednji Hrvaški, nedaleč od meje s Slovenijo, so v prejšnjem stoletju odkrili ostanke krapinskih
neandertalcev, eno najpomembnejših tovrstnih najdb na svetu sploh. V Krapini je muzej, ki velja za enega
najsodobnejših na tem območju. Obisk muzeja je posebno doživetje, saj je zbirka predstavljena moderno,
izjemno pripovedno in všečno. Obvezno, če te zanimajo najstarejša zgodovinska obdobja in geološki razvoj
planeta Zemlje. Obiskali bomo še čokoladnico in eno najstarejših lekarn v Evropi v Olimju.
Ljubica Rožman, Tatjana Cevec Drolc, Metka Trobec in drugi strokovni delavci šole
vstopnina v muzej in prevoz (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)
osebni dokument za prestop meje

20. Ekskurzija na Cerkniško polje in ogled Križne jame
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

predvidoma sobota, 2. 6. 2018, celodnevna ekskurzija; predhodne obvezne priprave
učenci 5. razreda
Cerkniško jezero je eno najbolj znanih presihajočih jezer na svetu. Skriva veliko zanimivosti, zgodb in
skrivnosti. En delček jih bomo spoznali na pripravah na ekskurzijo in s terenskim delom. Obiskali bomo še
eno bolj zanimivih kraških jam pri nas, v kateri se popeljemo tudi s čolnom po podzemeljskem jezeru.
Nepozabno.
Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole
prevoz, vstopnine, spremstvo učiteljev (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

Ostalo:
Jezikovna ekskurzija v London (za učence 8. in 9. razreda) v sodelovanju s turistično agencijo, predvidoma štiri dni (z letalom) v
mesecu marcu ali aprilu, cena so odvisna od števila udeležencev in izvedenih ogledov in se bo gibala med 400 in 450 EUR.
Organizacija v šoli: Maja Mezgec Kristan

OŠ Mengeš, september 2017

Verjamemo, da boš našel/našla kaj zanimivega zase.
Na dejavnosti se je potrebno prijaviti. Ne pozabi razredniku oddati prijavnice do 11. 9. 2017.

1. Ekskurzija na Idrijsko z obiskom Antonijevega rova
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

spomladi 2018, sobotna ekskurzija, predhodne obvezne priprave
učenci 6. do 9. razreda
Idrija in njena bližnja okolica nudi obilo zanimivih naravnih, tehniških in kulturno-zgodovinskih znamenitosti. Še
posebej je zanimiva povezava Idrije z enim od največjih rudnikov živega srebra na svetu. Med drugim si bomo
ogledali zanimiv Antonijev rov, rudarski muzej v rovih nekdanjega rudnika živega srebra.
Milan Burkeljca in drugi strokovni delavci šole
prevoz, vstopnine in kosilo, spremstvo učiteljev (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

2. Popotniki pripovedujejo
Čas:
Kdo:
Kaj:

predvidoma 2 popoldanski srečanji
učenci 5. do 9. razreda
Če te zanimajo oddaljene dežele, ljudje z drugačnimi običaji, kot jih poznamo mi, če imaš rad
potopisna predavanja v živo, pospremljena z bogatim slikovnim in filmskim materialom, če si
popotnik (pa čeprav zaenkrat samo v srcu), te bodo prav gotovo pritegnila predavanja, ki nam
jih bodo predstavili naši zanimivi gosti. Na predavanja bomo povabili tudi vaše starše.
Izvajalci:
gostujoči predavatelji
Organizacija: Tatjana Cevec Drolc
Stroški:
brezplačno

3. Po zdravje na Veliko planino
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

sobota, maj ali junij 2018
učenci 6. do 9. razreda
Z gondolo se bomo povzpeli na znamenito Veliko planino, kjer bomo v čudoviti naravi in ob vodstvu izkušene
zeliščarke spoznali skrivnosti številnih zdravilnih rastlin, ki jih najdemo na naši znani kraški planoti. Naučili se bomo
tudi, kako in za kaj jih uporabljamo.
Urška Petek in drugi strokovni delavci šole
prevoz, nihalka, program bo sofinanciran s sredstvi šolskega sklada

4. Naravoslovno popoldne
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

predvidoma januarja 2018, v popoldanskem času
učenci 5. do 9. razreda
V šoli bomo pripravili nekaj naravoslovnih delavnic, na katerih boste lahko učenci aktivno sodelovali in se pri tem
neobremenjeno zabavali in hkrati učili. Potrudili se bomo pripraviti zanimiva predavanja oz. delavnice s področja
naravoslovja, ki jih bodo vodili priznani strokovnjaki in učitelji naše šole. Na ogled bo tudi nekaj vaših domačih
ljubljenčkov, od zajčkov do kuščarjev… Zanimivo bo.
Metka Trobec, Marija Otoničar in drugi strokovni delavci šole
brezplačno

5. Noč v šolski knjižnici
Čas:
Kdo:

od petka popoldne do sobote dopoldne, predvidoma februarja ali marca 2018
učenci 5. razreda

Kaj:

Ti je kdaj padlo na misel, da bi prenočil-a v šoli? Je?
Zdaj se ti bo želja lahko uresničila. Še posebej če se rad-a družiš z vrstniki in rad-a prebereš kakšno dobro knjigo in
se o njej tudi rad-a pogovarjaš. Ni lepšega, kot se pogovarjati s prijatelji pozno v noč – zakaj se ne bi pogovarjali o
zgodbah iz knjig in o knjigah... In zjutraj nas bo pričakal slasten zajtrk. In morda kakšno presenečenje...
Mojca Ulaga, Doroteja Šporn
brezplačno
priporočamo spalno vrečo

Izvajalci:
Stroški:
Ostalo:

6. Gledališki abonma Najst v SNG Drama
Čas:
Kdo:

predstave bodo ob petkih ob 18.00 (SNG Drama)
učenci od 6. do 9.. razreda

Kaj:

Za vse ljubitelje gledaliških predstav, ki so posebej primerne za najstnike. Na sporedu bo 5 predstav: Rok Vilčnik
rokgre Tarzan; Krasni novi svet (Barbara Pia Jenič po motivih Aldousa Huxeyja); Ivan Cankar: Pohujšanje v dolini
šentflorjanski; A. T. Linhart Ta veseli dan ali Matiček se ženi in predstava presenečenja. Pred ali po predstavi sledi
voden pogovor s strokovnjakom o uprizoritvi, včasih tudi srečanje z različnimi delavci gledališča: kostumografom,
scenaristom, lučkarjem, koreografom, dramaturgom.
Nada Cotman
39 EUR za celotni abonma in vsakokratni stroški prevoza z avtobusom v Ljubljano

Izvajalci:
Stroški:

7. Delavnice za najstnike – debate in izkustvene dejavnosti na teme, ob katerih se
družimo in rastemo
Čas:
Kdo:

po pouku, po dogovoru, od oktobra do maja
učenci 7. do 9. razreda

Kaj:

Si želiš vprašati, kar te zanima in to ostane skrivnost? Rad razmišljaš na glas, izmenjuješ mnenja z vrstniki in ob tem
spoznavaš sebe, druge in teme kot so: komunikacija, vrednote, morala, avtoriteta, odraščanje, starši, prijateljstvo,
čustva, medosebni odnosi, sodelovanje, šola, ljubezen, spolnost, odločanje, predsodki, odvisnost, strpnost,
samopodoba, zdravje, ustvarjalnost, prosti čas, odločanje za poklic… Potem si pravi najstnik za našo skupino in
ponedeljki bodo nasmejani, sproščeni in prijateljsko obarvani!
Nives Zelenjak
brezplačno

Izvajalci:
Stroški:

8. Plezanje v naravni steni
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:
Ostalo:

sobota, jeseni ali spomladi
učenci 6. do 9. razreda
Plezanje v naravni skali v plezališču, ki je namenjeno začetnikom plezanja. Čeprav se sliši, da je težko in nevarno, to
sploh ni res, saj lahko vsak preizkusi svoje sposobnosti ne glede na spol in starost na zelo varen in zanimiv način.
Seveda se bodo za najboljše našle tudi zahtevnejše smeri.
Andrej Lah in zunanji sodelavci z ustrezno licenco
prevoz
Opremo si bo možno izposoditi pri izvajalcu

9. Domača kozmetika
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:
:

predvidoma eden od petkov popoldan v mesecu novembru
učenci 6. do 9. razreda
Učenci se bodo naučili pripraviti maslene ploščice za telo. Vsak učenec bo dobil tudi recept in navodila za
pripravo v pisni obliki.
Urška Petek
brezplačno

10. Dramska predstava v angleškem jeziku
Čas:
Kdo:
Kaj:
Izvajalci:
Stroški:

predvidoma jeseni 2017
učenci 7. do 9. razreda
Razumevanje angleškega jezika boste lahko preizkusili na gledališki predstavi za mlade v angleškem jeziku.
Predvidoma bo to The Tribe (Dom kulture Kamnik). Obvezne priprave na dodatnem pouku,.
Simona Tučman in učiteljice angleščine
prevoz, vstopnica (program bo delno sofinanciran s sredstvi šolskega sklada)

11. Likovna delavnica
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

predvidoma januar 2018 (petek popoldne in sobota dopoldne v istem vikendu)
učenci 6. do 9. razreda
Likovna ustvarjalnost ne pozna meja. Lahko pa svoje znanje obogatimo z izkušnjami
ustvarjalcev, še posebej, če so to pravi likovni umetniki in člani likovnega društva.
Ustvarjajmo skupaj z njimi.
Lojze Kalinšek in člani Likovnega društva Mengeš
brezplačno

12. Likovni in fotografski tabor v Fiesi – likovno ustvarjanje, fotografija
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

13. 4. do 15. 4. 2018 (od petka do nedelje)
učenci 6. do 9. razreda
Likovno ustvarjanje in fotografiranje je vedno prijetno. Še lepše pa je, če ustvarjamo v lepem okolju ob morju. Na
tridnevnem taboru bomo pod vodstvom izkušenih mentorjev izpopolnili znanje iz likovnega ustvarjanja in
fotografiranja. Imeli bomo tudi čas za odkrivanje lepot našega obmorskega sveta.
Lojze Kalinšek in drugi strokovni delavci šole
nastanitev in prehrana v domu CŠOD Breženka, prevoz (cca. 70 EUR), program bo delno sofinanciran s sredstvi
šolskega sklada)

13. Športni vikend v domu CŠOD Fara
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

6. 10. do 8. 10. 2017 (od petka do nedelje)
učenci 6. do 9. razreda;
V okolju, ki ponuja neomejene možnosti za športne aktivnosti, se bodo učenci lahko udeležili različnih športnih
dejavnosti – od različnih iger z žogo, kolesarjenja, namiznega tenisa, krajših planinskih pohodov, morda
veslanje... Veliko časa bo tudi za druženje in sprostitev.
Petra Berdajs in drugi strokovni delavci šole
nastanitev in prehrana v domu CŠOD Fara, prevoz (cca. 70 EUR), program bo delno sofinanciran s sredstvi
šolskega sklada

14. Filmska vzgoja
Čas:
Kdo:
Kaj:

Izvajalci:
Stroški:

po dogovoru, predvidoma 5 do 6 popoldanskih srečanj od oktobra do maja
učenci 6. do 9. razreda
Zares dobrega filma nikoli ne pozabiš. Če si želiš ogledati res kvalitetne filme, o njih razmišljati in se pogovoriti z
drugimi učenci in mentorji, potem ti ne bo žal časa, ki ga bomo namenili ogledom filmov v šoli in v kinu. Morda
se bomo srečali tudi s katerim od filmskih ustvarjalcev.
Mojca Ulaga, Nives Zelenjak in drugi strokovni delavci šole
ogledi filmov v šoli brezplačno; v kinu (Kinodvor, KD Franca Bernika) stroški vstopnice in prevoza

