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 BRALNE ZNAČKE
 DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT
 RAZSTAVE
 EVROPA V ŠOLI
 SEMINARJI
 DELAVNICE
 POLETNE POČITNICE
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ZLATI BRALEC 2021/2022
Letos je bila izbrana knjiga Kjer veter spi Damijana Šinigoja (Miš založba).

Zaključna slovesnost ob 60. obletnici Bralne značke - Zlata bralka/zlati bralec 2021/2022.

Za podporo našim programom se zahvaljujemo Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in
Telekomu Slovenije.
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Natečaj Evropa v šoli 2021/2022

V iztekajočem šolskem letu smo k sodelovanju pritegnili 8117 učencev in dijakov oz. preko 121
šol. Zelo smo veseli, da se po epidemiji število sodelujočih šol počasi spet dviga. V šolskem letu
2022/2023 bo tema natečaja povezana z vojno, njenimi vzroki, vplivi in posledicami na
posameznika in družbo. Do jeseni bomo kot običajno pripravili elektronsko publikacijo z
opisom teme in prijavnimi obrazci, v oktobru pa je predvideno ZOOM izobraževanje za
mentorje. Mentorji in mentorice, ki bi svojim učencem in dijakom radi predstavili
pomembne teme, ki se tičejo vseh nas, državljanov Evrope in sveta, ste lepo vabljeni, da si
jeseni ogledate publikacijo in mlade pritegnete k ustvarjanju na likovnem, literarnem,
fotografskem, video ali internetnem področju.

DRŽAVNI NAGRAJENCI NATEČAJA EVROPA V ŠOLI 2022
IZ CELJSKE REGIJE
LITERARNI NATEČAJ
OSNOVN ŠOLA 1. TRIADA
2. mesto:
Ime in priimek: Zoja Klep
Naslov dela: Brez vode ni življenja
Razred in šola: 3. razred, I. OŠ Celje
Mentor/-ica: Mojca Kamenšek Brez vode ni življenja…
SREDNJA ŠOLA
1. mesto:
Ime in priimek: Eva Šket
Naslov dela: Pesem o vodi
Letnik in šola: 4. letnik, Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Nataša Grobelnik

LIKOVNI NATEČAJ
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SREDNJA ŠOLA
1. mesto:
Ime in priimek: Timotej Kuk
Naslov dela: Med naravo in človeštvom
Letnik in šola: Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Andreja Džakušič

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
OSNOVNA ŠOLA
3. TRIADA
2. mesto:
Ime in priimek: Nik Čemažar
Naslov dela: V skrbi za življenje
Razred in šola: 9. razred, OŠ Frana Kranjca
Mentor/-ica: Tanja Remih

SREDNJA ŠOLA
3. mesto:
Ime in priimek: Ela Pori
Naslov dela: Ne maži si rok z vodo
Letnik in šola: 2. letnik, Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: mag. Andreja Džakušič

VIDEO NATEČAJ
2. mesto
Ime in priimek: Tjaša Safran, Aiken Maja Dobaj in Nika Zupančič
Naslov dela: Voda Letnik in šola: 3. letnik,
Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Nataša Grobelnik in Petra Lajlar
https://www.youtube.com/watch?v=3g9VcvtLfEQ
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CELJSKA REGIJA
Priznanja za regijske nagrajence in njihove mentorje boste lahko dvignili na MDPM Celje od četrtka, 11.
maja 2022 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.
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RAZPIS LITERARNE DELAVNICE
Z ZBORNIKOM DEL »ČEŠNJEV CVET« 2022

Že 30 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 »ČEŠNJEV CVET«.
Delavnica je vsako leto posvečena drugemu ustvarjalcu – mladinskemu pesniku, pisatelju
ali ilustratorju ob pomembnih obletnicah. Letos je to slovenski pesnik KAREL DESTOVNIK
- KAJUH ob njegovi 100-letnici rojstva .

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 »ČEŠNJEV CVET« 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 Karel Destovnik,
distribucija zbornika »ČEŠNJEV CVET« na slovenske šole, sponzorjem, knjižnicam po
spletu.

Delavnica bo potekala
v četrtek, 2. junija 2022, na Starem gradu. Dobimo se pred vhodom ob 10.00 uri
S seboj imejte pisalo, vse ostalo, tudi malico, boste dobili na delavnici
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Prijavite se na email mdpmcelje1@gmail.com 31.5.2022, kjer napišete ime in priimek,
razred in šolo, ki jo obiskujete.
Po delavnici boste prejeli tudi posebna priznanja za sodelovanje na delavnici.
Delavnico bo vodila slavistka, prof. Nataša Kunej.

Delavnica je brezplačna.

Spletno glasilo maj 2022

DELAVNICA »SPROŠČAJMO SE!«
Kdaj ?
V torek, 10.5.
Kje?
Park

Različne vaje za sproščanje,...

SHRANJEVANJE OBLAČIL
Kdaj ? 18. 5.2022
Kje? Prostori MDPM Celje
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ZA STAREJŠE
- predavanje, pomoč
14. maj 2022 ob 16.00 uri , prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Starejšim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje

- PREDAVANJE IN DELAVNICA NASILJE NAD STAROSTNIKI
Gregor Humar, psihoterapevt - delavnica za prostovoljce in mentorje

Kdaj ?
18. maj ob 10.00 uri
Kje?
prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Mladim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje

SEMINAR ZA VZGOJITELJE IN MENTORJE NA LETOVANJIH

Sobota, 28. maja, ob 10.00 uri
PROGRAM :
NALOGE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI PEDAGOŠKIH VODIJ
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
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MEDNARODNI TEDEN DRUŽIN

-

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

Že 22. 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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12. JULIJ – 22.JULIJ
1.AVGUST – 11. AVGUST
ZDRAVSTVENO LETOVANJE MOZIRJE, NAZARJE
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI
1.AVGUST – 11. AVGUST
- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
- LETOVANJE CELJE
12.AVGUST – 24.AVGUST – MEDNARODNI ECO CAMP 2020
SAVUDRIJA – 1.in 3. termin :
Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad
amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči
(nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi plažami. Na
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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.

SAVUDRIJA – 2. termin :

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

-

CENE LETOVANJA
- Samoplačniki – 450,00 eur
Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 166,70 evra
-

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.
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Starši lahko letovanje plačajo še na 4 obroke
– od aprila do julija. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je nižja, če se dogovorite z
občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih družin bomo uredili
zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s sofinanciranjem iz sredstev Pomežik soncu, Fiho,
donatorjev, …
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader,
osnovno zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

DELO S SOCIALNO OGROŽENIMI DRUŽINAMI

V mesecu marcu smo se še bolj potrudili in poskušali pomagati našim družinam z
različnimi dobrodelnimi akcijami :
- Delitev Lidlovih sladic,
- Prošnje podjetjem za računalnike za otroke in delitev računalnikov s
pomočjo ZPMS,
- Prošnje za enkratne socialne pomoči,
- Vloge za podaljšanje botrstev in sklepanje novih,…
- Pravna pomoč.
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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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