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 EVROPA V ŠOLI
 DNEVI ZDRAVJA
 DELAVNICE
 PREDAVANJA
 SEMINAR ZA VZGOJITELJE
 RAZPISI LETOVANJ IN TABOROV
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Natečaj Evropa v šoli 2018/2019
ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM

Pomembni datumi:
šoli 2016/2017
21. april - državne ocenjevalne komisije izberejo nagrajence
26. april - objava rezultatov natečaja Evropa v šoli 2017/2018
9. maj - zaključna prireditev
O nacionalni podelitvi priznanj nagrajencem na državni ravni bodo mentorje in mentorice pravočasno
obvestili regijski koordinatorji, rezultati pa bodo tudi na spletni strani natečaja
http://www.zpms.si/programi-inprojekti/ evropa-v-soli/. Vsi nagrajenci na državni ravni bodo prejeli
diplome Nacionalnega odbora natečaja in nagrade.

Regijskim nagrajencem in mentorjem je namenjena svečana državna prireditev, ki bo 9. maja v Ljubljani.
Razstava izbranih likovnih in fotografskih del udeležencev bo odprta od konca aprila do oktobra v
prostorih MDPM Celje in MČ Gaberje v Celju, Kidričeva 3/II, v dopoldanskem času in ob sredah med 16.00
in 18.00 uro.
Vsa dela regijskih nagrajencev bodo objavljena v posebnem zborniku , ki ga bodo osnovne in srednje šole,
mentorji in učenci, društva, sponzorji in drugi prejeli po elektronski pošti, objavljen pa bo tudi na naši
spletni strani www.mdpm-celje.si .
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DNEVI ZDRAVJA 2019
»SKUPAJ ZA ZDRAVJE«
7. -17. april 2019

Kaj lahko naredimo za zdravje otrok ? Kaj lahko naredijo mladi sami?
8. april – ob 10.00 uri – razstava »Ustvarimo družbo enakih možnosti«
otvoritev razstave izbranih del natečaja Evropa v šoli, razstava bo odprta do septembra 2019.
16.4. – ob 10.00 uri – delavnica za mlade »Kuhajmo za športnike«
Udeležba na osrednji občinski prireditvi ob Dnevu zdravja 2019.
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DRUŠTVO BRALNA BRALNE

ZNAČKE

ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS
ZLATI BRALEC 2018/2019
Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS tudi v letošnjem šolskem letu pripravljajo projekt »Zlata
bralka, zlati bralec« in obdariti najboljše bralce iz vse Slovenije in zamejstva, ki so vsa osnovnošolska
leta brali za bralno značko.
Letos je izbrana knjiga Oblike neba Borisa A. Novaka, ki jo je ilustriral Marjan Manček. Delo je skrajšana
verzija s priznanjem zlata hruška za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo nagrajene knjige Oblike
duha: zakladnica pesniških oblik.
Osnovne šole iz Vojnika, Frankolovega, Dobrne in Štor boste sodelovale z našim društvom.
OSNOVNE ŠOLE PROSIMO:
·
da čim prej, a najkasneje do petka, 26. aprila 2019, IZPOLNITE IN POŠLJETE VPRAŠALNIK
MDPM Celje.
·
da pomagate razdeliti knjižna darila svojim »zlatim bralcem«.
Kontaktni podatki: mdpmcelje1@gmail.com, 041 710 810 – Dragica Poznič
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VPRAŠALNIK ZLATI BRALEC/ZLATA BRALKA
ŠOLSKO LETO 2018/2019
URADNI NAZIV ŠOLE
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ
TELEFON ŠOLE
E-NASLOV ŠOLE
IME IN PRIIMEK MENTORJA/KOORDINATORJA BZ
TELEFON MENTORJA BRALNE ZNAČKE
E-NASLOV MENTORJA BRALNE ZNAČKE
Podatke, pridobljene v vprašalniku, bomo uporabili zgolj za pripravo programa Zlata bralka/zlati bralec in razvojno delovanje na področju bralne kulture in družinske
pismenosti.

PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
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»ZLATI BRALCI« /ZNAČKARJI V LETU 2018/2019

Prosimo, vpišite število:

1. Ali imate težave pri zagotavljanju knjig za potrebe BZ?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
2. Koliko knjižnega gradiva na leto kupi vaša šola za šolsko knjižnico? Če je možno, nakup tudi finančno ovrednotite.
Literarna/leposlovna dela: št. izvodov:__________________________; ocena vrednosti (v
evrih):____________________________
Poučna/neleposlovna/stvarna dela (ne upoštevajte učbenikov!): št. izvodov:_____________; ocena vrednosti (v
evrih):___________
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
3. Ali knjige, ki vam jih podari Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, uporabljate pri delu z učenci?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
4. Ali so vam pri oblikovanju bralnih seznamov v pomoč različna priporočila in priporočilni seznami kakovostnih sodobnih
mladinskih knjig, ki jih najdete na spletni strani BZ
http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=14;http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=43?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
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5. Ali pri svojem delu, izdelavi seznama, izbiri najnovejših knjig … upoštevate nominirana in nagrajena dela s slovenskimi
nagradami za mladinsko književnost:

DA

NE

večernica
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup
b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA

nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico
Obkrožite lahko več odgovorov.
a)

NE

nakup

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

desetnica
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup
b) bibliopedagogika
Zakaj ne?
priznanje zlata hruška

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA
NE

DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup

NE

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA

Levstikove nagrade
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup b) bibliopedagogika

NE

Zakaj ne?


DA
a)
NE

nagrade, priznanja, plakete Hinka Smrekarja (nagrade Slovenskega bienala ilustracije)
Obkrožite lahko več odgovorov.
nakup b) bibliopedagogika
c) promocija
d) drugo
Zakaj ne?

6. Ali pri svojem delu, izdelavi seznama, izbiri najnovejših knjig … uporabljate Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
oz. Knjigometer, ki ju pripravlja MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
Priročnik
DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup

NE

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?

Knjigometer
DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a)

nakup b) bibliopedagogika
c) promocija
d) drugo
NE
Zakaj ne?
Ali poznate znak za kakovost »zlata hruška«?
DA
NE
Če DA, označite, kje pri svojem delu ga upoštevate. Obkrožite lahko več odgovorov.
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a) nakup

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

7. Ali vaša mentorska izkušnja kaže, da (pri bralni znački) dečki izbirajo drugo/drugačno bralno gradivo kot deklice?
DA
DELNO NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
8. Ali lahko navedete nekaj naslovov, ki jih raje izbirajo:
a) fantje: _____________________________________________________________________________________________
b) dekleta:______________________________________________________________________________________________
9. Ali lahko na podlagi svoje prakse ocenite, kako bi se odločali vaši_e bralci_ke?
DA
V vsakem okvirju obkrožite možnost, ki se vam zdi verjetnejša:

bralci:
proza / poezija / dramatika
resničnost / fantastika
leposlovje / neleposlovje

bralke:
proza / poezija / dramatika
resničnost / fantastika
leposlovje / neleposlovje
Če želite, lahko svoje odgovore utemeljite: _______________________________________________________________________
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
10. Kako na podlagi svoje prakse ocenjujete naslednji trditvi:
Pri bralni znački sodeluje manj dečkov kot deklic, a so dečki, ki sodelujejo, boljši bralci od deklic.
DA
DELNO NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
Delo pri bralni znački je uspešnejše, če prilagajamo načine motiviranja, metode in oblike dela tudi spolu otrok.
DA
DELNO NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite: _________________________________________________________________________
11. Pri bralni znački sodeluje več deklic kot dečkov, ker …
_________________________________________________________________________________________________________
12. Ali:
uporabljate spletno stran Bralne značke: www.bralnaznacka.si?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE NEKAJKRAT NA LETO
NIKOLI, SKORAJ NIKOLI
-

spremljate FB Bralne značke: https://www.facebook.com/bralnaznacka?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE NEKAJKRAT NA LETO
NIKOLI, SKORAJ NIKOLI

-

uporabljate Priporočilnico: http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=43?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE NEKAJKRAT NA LETO
NIKOLI, SKORAJ NIKOLI

13. Izobraževanja: katere vsebine potrebujete/predlagate?
_________________________________________________________________________________________________________
NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠE ODGOVORE!
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USTVARJALNE MLADINSKE DELAVNICE
KUHAJMO ZA ŠPORTNIKE

V sredo,10.4.2019, ob 10.00 uri
v prostorih MDPM Celje
Predstavili bomo hrano za športnike in pripravili posebno jed.

DELAVNICA »BARVANJE SOBE«

V sredo 16.4.2019, bo ob 15.00 uri
na MDPM Celje
potekala delavnica, kjer se bodo mladi pogovarjali o
prenovitvi – barvanju svoje sobe.
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VELIKONOČNE DELAVNICE

19.4., bodo ob 11.00 uri v prostorih MDPM Celje
potekale VELIKONOČNE delavnice.
Mladi bodo izdelovali voščilnice, krasili jajčka,...

DELAVNICA
za prostovoljce, mentorje, svetovalne delavce,…

Tema : Pomoč starejšim na domu
Kdaj ?
5. april 2019 ob 16.00 uri
Kje?
prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Mladim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje
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6.-16.7.2019

- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
- ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE

16.-26.7.2019
ZDRAVSTVENO LETOVANJE MOZIRJE, NAZARJE
ŠAHOVSKI TABOR
GLEDALIŠKA DELAVNICA
26.7. – 5.8.2019
ZDRAVSTVENO LETOVANJE REČICA, LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD
ŠAHOVSKI TABOR
LIKOVNI TABOR

KAMP VELI JOŽE SAVUDRIJA
Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad amfiteatromprireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči (nogometno, košarkarska, odbojka,
odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi plažami. Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti,
plavalni tečaji, zabavne in športne igre in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada, različne delavnice..Polni penzioni
zajemajo 4 obroke hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves čas letovanja zdravnik in
medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav.

HOSTEL CENTER Savudrija
Počitniški dom Savudrija leži na savudrijskem polotoku na površini več kot 20.000 m2 in je le 15 km oddaljen od slovensko-hrvaške
meje. Leži neposredno ob morju, v zalivu z veliko lastno plažo. Že več kot 35 let v domu letujejo predšolski in šolski otroci, v njem
potekajo letne šole v naravi ter druge obšolske dejavnosti (tabori, delavnice, priprave..), namenjen pa je tudi pripravam športnih ekip.
Dom ima skupaj 314 ležišč razporejenih v dveh stavbah: osrednja zgradba z 212-timi ležišči obsega kuhinjo, jedilnico, ambulanto,
interni bife in 2-6 posteljne sobe z TWC in trinadstropna vila s 102-timi ležišči razporejenimi v 6-8 posteljne sobe s TWC. V kleti doma
je tudi večja klubska soba. Okoli doma so prostorne zelene površine z obilo sence in prostora za počitek in igro. Počitniški dom ima
tudi veliko igrišče z igrali za najmlajše, 2 košarkarkimi igrišči, 3 teniškimi igrišči, mize za namizni tenis, rokometno igrišče, za mali
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nogomet, asfaltirano odbojkarsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki.Gostje si lahko brezplačno izposodijo vse športne rekvizite, ki
so v lasti doma (loparji za tenis, namizni tenis in badminton, žoge, palice za hokej na travi, plavalne deske…).Neposredno ob domu je
v zalivu urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. Na sprehodih po okolici doma si otroci lahko ogledajo znameniti
savudrijski svetilnik, ribiško pristanišče v stari Savudriji, lahko obiščejo zabaviščni park…

CENA LETOVANJA :
- Samoplačniki – 420,00 eur
- Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 122,30 evrov.
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim dermatitisom,
skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev.
Starši lahko letovanje plačajo na 4 obroke – od marca do junija. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je
lahko nižja, če se dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih družin
bomo poskusili urediti zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s sofinanciranjem iz sredstev Pomežik soncu, Fiho,
sponzorjev…
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, osnovno zavarovanje
otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.
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Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
e-mail : mdpmcelje1@gmail.com
www.mdpm-celje.si

Informacije pripravila :
Dragica Poznič, predsednica MDPM Celje

Poslano : 750 izvodov
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