PROGRAM DELA Z
NADARJENIMI UČENCI
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

KAJ?
Na zabavne in zanimive načine
bomo širili svoje znanje in
izkušnje.
Uredili in preizkusili bomo
učilnico pobega.
Ogledali
si
bomo
Hišo
eksperimentov,
Muzej
iluzij,
skupaj eksperimentirali ter malo
bolj podrobno spoznali Ljubljano
in Dol pri Ljubljani.
In kar je najpomembneje - ob
vsem tem se bomo tudi zabavali
in nekajkrat celo prespali v šoli!

KDAJ?
Prvi vikend: UČILNICA POBEGA od 6. 11. 2020 (17.00) do 7. 11. 2020
(13.00)

HIŠA EKSPERIMENTOV IN
VODENJE PO OKRAŠENI
LJUBLJANI - 11. 12. 2020 (od 14.35
do okvirno 19.30)
Drugi vikend: MODROVA
OLIMPIJADA - od 15. 1. 2021
(17.00) do 16. 1. 2021 (13.00)

UČILNICA
POBEGA
Zgodilo se je nekaj
nepredstavljivega. Učitelj
je odšel iz učilnice iz zaklenil
vrata. V šoli se je nekaj zgodilo.
Ne veste kako bi se rešili ...
Tolčete po vratih in oknih, vendar
vas nihče ne sliši. Poskušate
odpreti vrata, ampak so
zaklenjena. Najti morate ključ, da
se rešite pred nevarnostjo …

S pomočjo svojega znanja in
iznajdljivosti boste lahko drugo
skupino učencev zaprli v učilnico
in jim dali namige, s pomočjo
katerih bodo lahko pobegnili iz
učilnice. Pokazali boste lahko
tudi svoje znanje in spretnosti, saj
bodo tudi vas zaprli v učilnico
pobega, iz katere se boste morali
kar najhitreje rešiti.

PROGRAM DELA Z
NADARJENIMI UČENCI
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

KDAJ?

MODROVA
OLIMPIJADA

EKSPERIMENTIRAJMO SKUPAJ 21. 1. 2021 + 28. 2. 2021 + 22. 4. 2021
Sodelujte
in
zmagajte
na
PRVI
(po pouku od 14.35 do 16.15)
HIŠA ILUZIJ - 5. 3. 2021 (od 14.35
do okvirno 17.30)
Tretji vikend: VIKEND
PRESENEČENJA - od 9. 4. 2021
(17.00) do 10. 4. 2021 (13.00)
Četrti vikend: RINGLŠPIL - od 7. 5.
2021 (17.00) do 8. 5. 2021 (13.00)

MODROVI OLIMPIJADI, kjer se
boste s svojim znanjem,
veščinami in sposobnostmi lahko
dokazali v
različnih disciplinah.
Tekmovali boste v znanju in
spretnostih z različnih področij:
šport, kemija, biologija,
zgodovina, jeziki ...
Zmagovalce čaka lepa nagrada.

RINGLŠPIL

ZA VEČ
INFORMACIJ...
Tjaša Šinkovec, Tina Rabič,
Manca Vidic, Leon Tabor, Luka
Tratnik, Nejc Primc, Ajda Žagar

Spomladi bomo za vas pripravili
"ringlšpil" ali po slovensko
vrtiljak doživetij. Skupaj bomo
aktivirali in razmigali noge, roke
in jezike, brez telovadbe pa ne
bodo ostali niti možgani. Ker
vrtiljak za svoje delo potrebuje
moč, bomo zvečer napolnili tudi
naše "motorčke".
Obljubljamo vam tudi zelo
zanimivo bujenje in vstop v nov
dan, ki ga bodo zaznamovale
zabavne igre.

