NARAVOSLOVNI TABOR ZA
NADARJENE UČENCE V
CŠOD Peca
19. 4. – 21. 4. 2022

Splošni cilji:
spodbujanje ustvarjalnosti,
spodbujanje kritičnega mišljenja,
spodbujanje sodelovanja in samostojnosti,
spodbujanje samoiniciativnosti pri preizkušanju novih stvari,
razvijanje spretnosti reševanja problemov,
razvijanje vztrajnosti in preizkušanja,
razvoj veščin načrtovanja in organiziranja,
spodbujanje zdravega načina življenja,
krepitev socialnih veščin (medosebna komunikacija, sodelovanje,
sklepanje kompromisov, zaupanje),
• razvijanje pozitivne samopodobe,
• izkustveno učenje.
•
•
•
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•
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ZGODOVINA

GEOGRAFIJA

-

SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE

-

ŠPORT

-

-

opiše prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
razvija pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine ,
primerja vloge družinskih članov glede na pripadnost socialnemu sloju.
opiše primere človekovih bivališč in naselij v posameznih zgodovinskih obdobjih,
primerja in pojasni podobnosti in razlike v bivališčih in naseljih nekoč in danes,
navede vrste gradbenega materiala ter sklepa o namembnosti bivališč,
sklepa o možnostih za življenje in gospodarjenje s poudarkom na turizmu, pašništvu
se orientirajo na zemljevidu in gibljejo v pokrajini
uporaba zemljevida
razloži pomen industrije za človeka in vplive na okolje,
razume, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike življenja in okoljske
razmere,
spozna različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe,
pozna razliko med kamninami in minerali,
primerja položaj žensk, moških in otrok skozi zgodovino.
ugotavlja posledice, ki sta jih izkoriščanje naravnih bogastev in nagla industrializacija prinesla naravno- in
družbenogeografskim dejavnikom in jih primerja s posledicami, ki jih prinaša postindustrijski oziroma informacijski
gospodarski razvoj
poglablja prijateljske vezi,
razvija občutek za humor,
se uči sprejemati druge in gradi strpen odnos do drugih,
spoznava sebe in svoj značaj,
se uri v poslušanju navodil in upoštevanju pravil,
razvija komunikacijske spretnosti (verbalna in neverbalna komunikacija),
se uči sodelovanja v skupini,
razvija kreativno mišljenje,
izraža svoja občutja v danih situacijah,
improvizira,
se uri v vživljanju v druge ljudi (empatija),
si gradi pozitivno samopodobo,
spozna nekaj sprostitvenih tehnik in jih nekaj preizkusi
spopolnjuje tehniko metanja diska v koš,
zavestno nadzoruje telo pri izvedbi položajev in gibanj pri metu,
z igranjem disk golfa oblikuje zdrav življenjski slog,
spoštuje različnost in drugačnost v učinkovitosti posameznika pri igranju disk golfa,
igro disk golf doživlja pozitivno
izboljšuje funkcionalne sposobnosti,
razvija sposobnost daljšega hodilnega napora, pri čemer premaga večjo višinsko razliko in pri tem uporablja GPS
napravo,
razvija koordinacijo gibanja, ravnotežje in natančnost gibanja,
razvija pozitivne vedenjske vzorce,
pozna osnovna načela varnosti pri gibanju v naravi z uporabo GPS naprave,
pozitivno doživlja orientacijska tekmovanja, igre, ki bogatijo posameznika,
spoznava ekološka vprašanja okolice.

- Na tabor gredo učenci od 4. do 9. razreda
= 31 učencev
- Druženje in krepitev socialnih veščin.

UČNE VSEBINE
ŠPORTNA
VZGOJA
Disk golf

GEOGRAFIJA/
ZGODOVINA
Podzemlje
Bergmandelca
(ogled rudnika)
Pecakečing
Koroška kmetija
(orientacija)
(400 let stara
kmetija Grauf)
Motorična pot Kamišibaj
(pustolovski
(zaigrajo
park)
predstavo)

SOCIALNE
VEŠČINE
Mnogoboj

USMERJEN
PROSTI ČAS
Nočni sprehod

Soba se predstavi

Pantomima

Večer ob tabornem
ognju

DNEVNI RED
7.00
7.30
8.00

BUJENJE
JUTRANJA TELOVADBA
ZAJTRK

8.45 – 13.00

DOPOLDANSKI PROGRAM

13.30 - 14.00

KOSILO IN ODMOR

14.00 - 15.00

USMERJENI PROSTI ČAS

15.00 – 17.35

POPOLDANSKI PROGRAM

17.35 - 18.30

USMERJENI PROSTI ČAS

18.30 - 19.00

VEČERJA IN ODMOR

19.00 – 20.30 VEČERNI PROGRAM
20.30 - 22.00

PRIPRAVA NA NOČNI POČITEK

22.00 – 07.00 NOČNI POČITEK

PREDRAČUN
1. BIVANJE

33,80 €

2. PREVOZ (SKUPAJ)

800,00 € - šolski sklad

3. VSOPNINA (RUDNIK)

10,00 €

4. PLAČILO NA UČENCA

70,91 €

5. OBROKI

marec

40,00 €

april

30,91 €

POMEMBNO
Odhod: 19. 4. 2022
- dobimo se pred šolo (košarkaško igrišče)
ob 8.00
Vrnitev: 21. 4. 2022
- v domu pojemo kosilo (12.30), odhod
13.00
- domov se vrnemo okoli 15.30
čas vožnje 2h30min

MOŽNOST SUBVENCIJE IZ ŠOLSKEGA
SKLADA

- za družine, ki imajo dva ali več otrok, ki
gredo na ta tabor
- za ekonomsko šibkejše družine
- prevoz

Zoisova štipendija
1.

Izjemni dosežek (izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali
raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti).

• Upoštevajo se dosežki iz 8. in 9. razreda.
• Zlata in srebrna priznanja iz državnih ali mednarodnih tekmovanj.
Državno zlato priznanje – 5 t, državno srebrno priznanje – 2t.
• Dosežki s področja športa ne štejejo več med izjemne dosežke.
2. Povprečna ocena 4,70.

VIŠINA ŠTIPENDIJE: 122,88€ + dodatek za bivanje (prevoz,…)
Več: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

11. 01. 2022

Tanja Vuković, ŠSS

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1.
letnikov srednjih šol za šolsko leto 2021/2022.
Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini
izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija
bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj
3 točke na izjemnih dosežkih, in vlagateljem, ki so dosegli 2,5
točki na izjemnih dosežkih in imajo hkrati povprečno oceno
najmanj 4,77.
Več:
https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZPISI/311%20%20Zoisi%20novi/Razpis%20Z%C5%A0tip-1%20-%2020212022.pdf

