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V Lipnici, 10. 5. 2019

Obvestilo za učence, učitelje in starše
Pozdravljeni učenci, učitelji in starši!
V zadnjih dveh mesecih pred poletnimi počitnicami bomo pouk in podaljšano bivanje
popestrili z dejavnostmi v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU).
TVU je projekt Andragoškega centra Slovenije, ki v sodelovanju z mnogimi šolami in
ustanovami organizira različne dejavnosti za promocijo učenja. Sodeluje tudi naša OŠ in tako
spodbuja posameznike, da je učenje pomembno v vseh življenjskih obdobjih. Uradni termin
TVU bo potekal od 10. do 19. maja 2019, razširjeni pa od 7. maja do 30. junija 2019.
V tem času bomo na šoli organizirali vrsto različnih dejavnosti, ki razširjajo naša obzorja in nam pokažejo, da
učenje poteka vse življenje in v različnih oblikah in je zato lahko zelo zabavno in zanimivo. Ker je učenje
vseživljenjsko, so na dejavnosti poleg učencev lepo povabljeni tudi starši, šolski delavci ter upokojenci.
Spodaj je seznam vseh dejavnosti, ki bodo potekale na matični šoli v Lipnici in na podružnici Ovsiše. V seznamu
je naveden naslov in opis dejavnosti, termin in lokacija izvedbe ter komu je dejavnost namenjena. Starše
prosimo, da se na dejavnosti prijavijo v tajništvo šole (04 533 71 00, os-lipnica@guest.arnes.si).
Želiva vam prijetno osvajanje novih znanj!
Maja Cimerman Franjić in Katja Nastran, koordinatorki TVU
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TVU na matični šoli v Lipnici
Naslov prireditve
Spoznaj Ambasadorje nasmeha
Obisk kužkov in vodnikov iz društva Ambasadorji
nasmeha, ki izvajajo motivacijske in izobraževalne
dejavnosti z živalmi.

Datum in ura
Torek,
7. maj 2019 ob
13.00

Lokacija
OPB (igrišče)

Komu je namenjeno?
OPB 1. razred

2

Lokostrelski biatlon
Športnik Andrej Zupan nam bo predstavil
lokostrelski biatlon.

Petek,
17. maj 2019,
ob 12.00

Učilnica GUM in
telovadnica/igrišče

6. a razred
Učitelji, upokojenci, starši

3

Kam in kako po OŠ?
Naš nekdanji učenec in diamantni maturant Gal
Mladenović bo z nami delil svoje izkušnje kako
uspešno združiti šolsko delo, trening in potovanja.
Prostovoljno delo na Madagaskarju
Naša nekdanja učenka Alenka Peternelj nam bo v
sliki in besedi predstavila afriški otok Madagaskar
in svoje prostovoljno delo z malgaškimi otroci.

Torek,
21. maj 2019,
ob 10.15

Učilnica GEO/ZGO

9. a razred
Učitelji, starši

Sreda,
5. junij 2019,
ob 12.00

Učilnica GEO/ZGO

Učenci 8. a razreda
Učitelji, upokojenci, starši

5

Strokovni ogled Krope
Po glavnih naravnih, kulturnih in zgodovinskih
znamenitostih Krope nas bo popeljal naš nekdanji
učenec Andraž Pavlič.

Četrtek,
6. junij 2019,
od 16.00 do 19.00

Zbor ob 16.00 na
parkirišču pred
tovarno Novi plamen
v Kropi

Učitelji, upokojenci

6

Potepanje po JV Aziji
Naša svetovalna delavka Maja Cimerman Franjić
bo pripravila potopisno predavanje s potovanja po
Tajski, Laosu in Kambodži.

Petek,
14. junij 2019,
ob 9.10

Učilnica GEO/ZGO

Učenci 7. razreda
Učitelji, upokojenci, starši

1

4
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TVU na podružnici Ovsiše
Naslov prireditve
Zaplešimo v latino ritmih
Zavrteli se bomo v kratkem tečaju latinskoameriških plesov pod vodstvom svetovalne
delavke Maje Cimerman Franjić.

Datum in ura
Torek,
14. maj 2019,
ob 11.10

Lokacija
Telovadnica

Komu je namenjeno?
Učenci
Učitelji

2

Ustvarjajmo z origamijem
Svetovalni delavec David Kebler nas bo naučil,
kako iz papirja ustvariti zanimive in nenavadne
origamije.

Sreda,
15. maj 2019,
13.00

OPB

Učenci
Učitelji

3

Reševanje konfliktov in težav
S svetovalno delavko Katjo Nastran bomo preko
igre vlog reševali težave iz vsakdanjega šolskega
življenja.

Sreda,
22. maj 2019,
ob 12.00

Učilnica 5. r

Učenci 4. o in 5.o
Učitelji, upokojenci, starši

4

Kulturna prireditev
Učenci podružnične šole bodo pripravili prireditev
ob zaključku šolskega leta.

Petek,
24. maj 2019 ob
18.00

Kulturni dom Podnart

Učenci
Učitelji, upokojenci, starši

5

Kako preživeti v naravi?
S skavti iz Radovljice se bomo urili v veščinah, ki so
potrebne za preživetje v naravi.

Ponedeljek,
27. maj 2019,
ob 13.15

Igrišče

Učenci
Učitelji, upokojenci, starši

6

Ekološka kmetija
Obiskali bomo Ekološko kmetijo Porta, spoznali
kmetijska opravila, pridelke in ostale dejavnosti na
kmetiji.

Ponedeljek,
17. junij 2019,
ob 13.15

Zbor na igrišču pred
šolo, potem gremo
skupaj do kmetije.

Učenci
Učitelji, upokojenci, starši

1

