Podporniki:

Organizatorji:

Znak in logotip
horizontalna razliËica
se uporablja samo v primerih kadar je nemogoËe uporabiti primarno razliËico

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe
programa. Udeležba na vseh dogodkih je na lastno
odgovornost.

KREATIVNO S TOČKO MOČI
Angleščina za otroke 
z Danielom Nortonom

28. 6.–2. 7.

Bi radi popestrili svoje počitniške dni in se ob tem počutili
kot v kakšnem filmu? Pri nas si lahko zamislite, da ste v angleškem filmu, kjer boste lahko na zabaven način trenirali pogovorno angleščino. Vabljeni na dopoldanske pogovorne ure.
Pogovorne urice bodo potekale vsak dan med 9. in 12. uro.

Ustvarjalne počitniške
aktivnosti

12.–23. 7.

Na ustvarjalnih počitniških aktivnostih bomo ustvarjali zabavne, praktične stvari, ki ste jih lahko vidite na YouTubu, spoznavali okoliške gozdove, ustvarjali mozaik, šli v pravljično deželo
in se skupaj lepo imeli. Delavnice so brezplačne in primerne
za otroke med 6 in 10 let. Potekajo vsak dan od 9. do 12. ure.
e: tocka.moci@zavod-znanje.si

ŠPORTNI TEDNI
S ŠPORTNO ZVEZO

28. 6.–9. 7.
23.–27. 8.

V sklopu športnih tednov se bodo otroci športno udejstvovali v Športnem parku Postojna, pa tudi na drugih športnih
površinah. Športni dnevi potekajo med 9.00 in 11.30.
t: 041 688 642 / 05 720 25 41
e: sportnazveza.postojna@studioproteus.si

POČITNICE V DNEVNEM
CENTRU ZA OTROKE

5.–9. 7.
9.–13. 8.

Športne aktivnosti na prostem, ustvarjalne delavnice, pohodi. Otroci naj imajo športna oblačila in obutev, pijačo in
malice (po želji). Omejeno število na 10 otrok od 7 do 14 let.
Potekale bodo od 9. do 12. ure. Vse delavnice so brezplačne.
e: dc.postojna@gmail.com / t: 040 462 819

ORATORIJ

28. 6.–2. 7.

Letošnji postojnski oratorij se bo odvijal v okolici postojnske
cerkve vsak dan od 9.00 do 16.00. Program bo podoben drugim letom, vendar prilagojen trenutnim razmeram. Prijavnice lahko dobite pri izhodu iz cerkve in na spletni strani. Oratorija se lahko udeležijo otroci stari od 5 do 11 let.
t: 030 349 626 (Meta Rebec)
e: postojna.oratorij@gmail.com

PODJETNIŠKA
AKADEMIJA

28.–30. 6.

Na tridnevnih podjetnih počitnice bodo otroci raziskovali
rešitve na probleme in iz njih razvili podjetniške priložnosti.
Naučili se bodo dela v skupinah, komunikacije in kaj pomisliti
pri prvih korakih v svet podjetništva (podjetnosti). Delavnice bodo brezplačne za udeležence. Akademija je namenjena
učencem od 6. razreda dalje, število udeležencev pa je omenjeno na 15.
e: info@podjetniska-akademija.si / t: 040 312 299 (Nejc)

POSTANI MODNI
OBLIKOVALEC

5.–9. 7.

V seriji petih delavnic se bomo s Karmen Tomažič iz društva
Prostor in Matejo Premrl iz društva Lokalc naučili šivanja s
šivalnim strojem in izdelali vsak svojo poletno kombinacijo
(zgornji + spodnji del). Spoznali se bomo z različnimi postopki izdelave oblačil - skica, krojenje, šivanje, tiskanje ... Prijavnina znaša 50 eur in predstavlja stoške materiala. Delavnice
bodo potekale od 9.00 do 12.00 na SGLŠ Postojna.
e: centerlokalnihumetnosti@gmail.com
t: 041864320 (Mateja)

ČEBELARSKI TABOR
ZA OTROKE

26.–30. 7.

Predstavitev čebelarstva in čebeljih pridelkov otrokom. Tabor
za 14 otrok starih od 6 do 12 let bo potekal pred SGLŠ Postojna vsak dan od 7.00 do 15.30. Obiskali bomo čebelarja,
predstavili šolskei čebelnjak, risali panjske končnice, iskali
medeni zaklad. Vključene delavnice: izdelave mil in sveč s
čebeljim voskom, zasaditve medovitih rastlin ter delavnica
uporabe zdravilnih rastlin. Aktivnosti so brezplačne, potekajo
v okviru projekta Apiturizem in apiterapija in so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
t: 040 525 629 (Tamara Urbančič)

ŠPORT, JEZIK, ŠPAS V
MLADINSKEM CENTRU
POSTOJNA

2.–13. 8.

Tudi letos bomo aktivno preživljali dopoldneve med 9. in 13.
uro. Ustvarjali bomo, obiskali muzej, se ukvarjali s športom
in ekologijo in se učili tuj jezik. Brezplačne poletne počitnice,
ki bodo potekale ob delavnikih, so primerne za vse otroke,
stare med 6 in 11 let.
t: 05 726 32 86
e: info@mcp.si

DELAVNICE SENČNEGA
GLEDALIŠČA

16.–20. 8.

Spoznali bomo lokalno pripovedko o Ajdovskem zakladu, po
njej priredili besedilo glede na število udeležencev, izdelali
senčne lutke in druge scenske elemente ter se pripravili na
uprizoritev zgodbe. Delavnice bodo potekale v Mladinskem
centru Postojna od 9. do 12. ure in so namenjene otrokom 2.
in 3. triade (priporočena starost). Dejavnost je za udeležence
brezplačna. Izvajalki sta Karmen Tomažič iz društva Prostor
in Mateja Premrl iz društva Lokalc.
e: zpms.popi@gmail.com

INDIJANSKO
PIRATSKI TABOR

23.–27. 8.

V parku pred SGLŠ bomo taborili v tipiju, zakurili ogenj in si
naredili loke. Skušali bomo osvojiti piratsko ladjo in obesiti
svojo zastavo, spekli koruzo in hrenovko, izdelali perjanico,
jahali konjičke, se kopali na Bloškem jezeru in še mnogo več.
Poskrbljeno bo tudi za kosilo. Dnevna cena tabora je 20€,
drugi otrok 15€. V primeru prijave za vseh 5 dni je skupna
cena 90€, vaš drugi otrok pa se tabora lahko udeleži za 50€.
Tabor je primeren za otroke od 3 do 13 let. Potekal bo med
7. in 16. uro. Število otrok ni omejeno.
e: tanja.cehic@gmail.com / t: 040 187 383 (Tanja)

Za vse aktivnosti je obvezna prijava! Na vse aktivnosti razen Oratorija se prijavite na skupni prijavnici, ki jo
dobite na spletni strani www.mcp.si. Če prijavnice ne morete natisniti sami, jo lahko dobite v Mladinskem centru
Postojna, TIC-u pri knjižnici ali na Srednji gozdarski in lesarski šoli.

