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IZLET ZLATIH BRALCEV
IZLET ZLATIH BRALCEV za OŠ Vojnik, Frankolovo, Dobrna in Štore
je tudi v letošnjem letu zaradi epidemije odpadel.

ZLATI BRALEC 2020/2021
Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so 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 Partljič.doc Toneta Partljiča (ur. Miha Mohor in Tone Partljič), z
ilustracijami Iztoka Sitarja in spremno besedo Draga Jančarja.
Osnovne šole iz Vojnika, Frankolovega, Dobrne in Štor boste tudi sodelovale z našim
društvom.
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EVROPA V ŠOLI 2020/2021
»Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga »

DRŽAVNI NAGRAJENCI NATEČAJA EVROPA V ŠOLI 2021
IZ CELJSKE REGIJE
Letos so bili
VIDEO NATEČAJ
OSNOVNA ŠOLA - TRETJA TRIADA
3. mesto:
Ime in priimek: Stefan Nikić, Blaž Strajnič
Naslov dela: Upanje za ta svet
Razred in šola: 8. razred, OŠ Lava
Mentor/-ica: Urh Kodre, Aleš Videnšek

CELJSKA REGIJA

Priznanja za regijske nagrajence in njihove mentorje boste lahko dvignili na MDPM Celje od
četrtka, 11. maja 2021 v prostorih društva, Kidričeva 3, Celje, po predhodnem telefonskem
dogovoru. Priznanj ne bomo pošiljali po pošti. Ogledali si boste lahko tudi razstavo izbranih del
regijskih nagrajencev. Udeleženci zaključne nacionalne prireditve bodo dobili priznanja za vse
udeležence šole na avtobusu.

Spletno glasilo maj 2021

RAZPIS LITERARNE DELAVNICE
Z ZBORNIKOM DEL »POPOTOVANJA« 2021

Že 29 let razpisujemo literarno delavnico z ZBORNIKOM DEL celjskih osnovnošolcev od 5. in
9. razreda .
Delavnica je sestavljena iz petih delov, ki skupaj sestavljajo celoto z nadgradnjo – izdajo
zbornika literarnih del mladih ustvarjalcev pod letošnjim nazivom »POPOTOVANJA«.
Delavnica je vsako leto posvečena drugemu ustvarjalcu – mladinskemu pesniku, pisatelju
ali ilustratorju ob pomembnih obletnicah. Letos je to znani slovenski pisatelj JOSIP
JURČIČ ob njegovi 100-letnici smrti .

Način izvedbe projekta:
1. del – mladi doma ustvarijo delo- prozo in pesem, s katero se prijavijo tokrat direktno na
MDPM Celje (mdpmcelje1@gmail.com)
2. del –ustvarjanje del na STAREM GRADU,
3. del - predstavitev svojih del javnosti, staršem in medijem,
4. del – izdaja zbornika literarnih del »POPOTOVANJA« in razstava,
5. del – predstavitev del v okviru projekta »OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA« v SOBOTNICAH

po dogovoru in terminu JSKD.
In – po želji - predstavitev del v okviru projekta PRAVLJIČNO CELJE.
Ob
-

tem pa se izvaja še veliko drugih sočasnih dejavnosti, kot so :
razstava zbornikov iz prejšnjih let (od leta 1999),
razstava del ustvarjalca, ki mu je posvečena delavnica, tokrat je to JOSIP JURČIČ,
distribucija zbornika »POPOTOVANJA« na slovenske šole, sponzorjem, knjižnicam po
spletu.

Delavnica bo potekala
v ČETRTEK, 3. junija 2021, na Starem gradu. Dobimo se pred vhodom ob 10.00 uri. S
seboj imejte maske, držite se predpisane razdalje. S seboj imejte pisalo, vse ostalo,
tudi malico, boste dobili na delavnici. Predhodno nam pošljite po zgoraj navedeni
elektronski pošti en poljuben izdelek – pesem ali prozo – spis.
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Prijavite se na email mdpmcelje1@gmail.com do torka,1.6.2021, kjer napišete ime in
priimek, razred in šolo, ki jo obiskujete, telefonsko številko staršev, ki vas bodo pripeljali
in priložite svoje delo.
Po delavnici boste prejeli tudi posebna priznanja za sodelovanje na delavnici.
Delavnico bo vodila slavistka in pisateljica Milka Conradi.

Delavnica je za celjske šole brezplačna.

DELAVNICA »SPROŠČAJMO SE!«
Kdaj ?
V torek, 4.5.
Kje?
Park

Različne vaje za sproščanje,...
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SHRANJEVANJE OBLAČIL
Kdaj ? 13. 5.2021
Kje? Prostori MDPM Celje
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ZA STAREJŠE
- predavanje, pomoč
8. maj 2021 ob 16.00 uri , na prostem - MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Starejšim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje

-

PREDAVANJE IN DELAVNICA NASILJE NAS STAROSTNIKI

Gregor Humar, psihoterapevt - delavnica za prostovoljce in mentorje
Kdaj ?
17. maj ob 10.00 uri
Kje?
Zunanji prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Mladim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje
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SEMINAR ZA VZGOJITELJE IN MENTORJE NA LETOVANJIH
Petek, 28. maja, ob 10.00 uri
PROGRAM :
NALOGE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI VZGOJITELJEV
RAZSEŽNOSTI VZGOJNIH SKUPIN
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

MEDNARODNI TEDEN DRUŽIN

-

Dan družin - 15.5., prostori MDPM CELJE
- razstava likovnih izdelkov – ves dan,
15.5.ob 16.00 uri - svetovanje za družine s pravnega področja.

Že 221. leto zapored so na ZPMS v sodelovanju s kulturno-umetniškimi organizacijami pripravili
akcijo ZA DRUŽINE BREZPLAČNO (potekala bo v Tednu družin od 15. do 22. maja). K akciji je
pristopilo 33 muzejev in galerij iz vse Slovenije.
Odprta vrata muzejev za družine v Celju :
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Prost vstop v muzej za družine
- brezplačna javna vodstva
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE- Prost vstop v muzej za družine
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23. JULIJ – 2.AVGUST
LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE, delno
ZDRAVSTVENO LETOVANJE MOZIRJE, NAZARJE
GLEDALIŠKA DELAVNICA
2. AVGUST – 12. AVGUST
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE, delno
GLEDALIŠKA DELAVNICA

SAVUDRIJA – 2. termin :
Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad amfiteatrom- prired
veliko zelenih površin z različnimi igrišči (nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini gol
letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in tekmovanja, karaoke, plesi, Savu
penzioni zajemajo 4 obroke hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves čas letovanja zdrav
v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav.

SAVUDRIJA – 1. termin :

Bivanje v počitniškem domu – HOSTELU Zavoda za letovanje Ljubljana v Savudriji, le 300 m oddaljenem od Poč
Nazor. Leži v objemu velikega zelenega parka, ki nudi v vročih poletnih dneh prijetno senco. V parku so različn
igrišča in mize za namizni tenis. Vsa igrišča imajo zvečer možnost osvetlitve. Razvedrilu in prireditvam je name
Urejena plaža je ob domu. Morje je tod silno čisto, dno pa je prekrito z mivko. Na plaži so lastne sanitarije s tuš
plavalne pripomočke, igrače za peskovnik, družabne igre.
Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in tekmovanja, karaoke
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Polni penzioni zajemajo 5 obroke hrane in napitke.

-

CENE LETOVANJA
- Samoplačniki – 430,00 eur
Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 135,00 evrov

Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim dermat
drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki otrok in šolarje

Starši lahko letovanje plačajo še na 4 obroke
– od aprila do julija. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je lahko nižja, če se dogovorite z ob
sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih družin bomo poskusili urediti zdravstveno letovanje brez dop
sredstev Pomežik soncu, Fiho, sponzorjev…

Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader, osnovno
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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, sekretarka MDPM Celje
Poslano : 750 izvodov
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