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Ljubljana, 17. 9. 2019  

 
VABILO 

Dragi učenec, učenka! 

Vabim te, da se z nami igraš, obiščeš šolski muzej, 
glasbeno in likovno ustvarjaš, predvsem pa se ves čas 
zabavaš in družiš s svojimi vrstniki. 

Pridruži se nam skupaj s starši, bratci in sestricami na 
delavnici v Centru IRIS. 

Dobimo se v sobi za starše (pritličje) ob 15. uri v četrtek, 
26. 9. 2019. 

Z delavnico bomo zaključili v petek, 27. 9. 2019, ob 
14.30. uri. 

Pridi in se nam pridruži! Skupaj nam bo zabavno. 

Učiteljica Tina 

 

Koordinatorica:       Ravnateljica: 

Tina Kastelic        Katjuša Koprivnikar   
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1. delavnica za prvo triado: ŠOLA NAŠIH BABIC IN DEDKOV 
 

Datum izpeljave: 26.  9.  in 27.  9. 2019 

Trajanje: 17, 5 ur 

Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše, bratce ter sestrice.  

Kako? Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del POST (podpornih strategij).  

V četrtek se bomo najprej udeležili glasbene delavnice, kjer bomo igrali na Orffove 
inštrumente. Nato se bomo povzpeli v drugo nadstropje v preteklost, v čas naših babic in 
dedkov ter spoznavali stare šolske potrebščine ter se igrali na star način. 

Nato si bomo čisto sami pripravili večerni prigrizek.  

V petek se bomo peš odpravili v center mesta, kjer bomo imeli delavnico Stara šola v 
šolskem muzeju. Po delavnici bomo pomalicali v bližnjem parku ter pot nadaljevali proti 
Tivoliju, kjer se bomo naučili kakšno staro-zabavno igro. 

Vrnili se bomo na kosilo v Center, sledi pa ustvarjanje v likovni učilnici, kjer si bomo okrasili 
čisto svojo škatlo. 

Kje? Center IRIS: Dobimo se v sobi za starše (v garderobi na levo). 

TOPLO VABLJENI!!! 

Izvajalci: Tina Kastelic s sodelavkami in sodelavci 

  

Za predšolske bratce in sestrice bo v četrtek popoldne in v petek dopoldne  poskrbljeno za 
varstvo (ob predhodni prijavi). 
 
Starši se lahko udeležijo predavanj v sklopu Predavanj za starše v četrtek, 26. 9. 2019, za 
kar boste prejeli posebno prijavnico. 
 
V petek potrebujejo učenci s sabo 5 EUR (vstopnina za muzej in delavnico), ki jih 
oddate že v četrtek koordinatorici Tini Kastelic. 
 
Ležišča so na voljo do zapolnitve kapacitet, pri tem bomo upoštevali vrstni red prijave. 
Prijave pošljite prosim do ponedeljka, 23. 9. 2019. 
 
Koordinatorica:                                                            Ravnateljica: 

Tina Kastelic                                                                   Katjuša Koprivnikar 
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Program 1. delavnice za 1. triado:  
Šola naših babic in dedkov 
 

Četrtek, 26. 9. 2019 
 
Ura Dejavnosti za slepe in slabovidne 

otroke 
Prostor 

Dejavnosti za starše 
Prostor 

Bratci in sestrice 
Prostor 

15:00- 
15:30  

Malica 
Soba za starše  
 
Razporeditev po sobah 
Dom 
 
 
 
 

Malica 
Soba za starše 
 
Razporeditev po 
sobah 
Dom 

Malica 
Soba za starše 
 
Razporeditev po 
sobah 
Dom 

15:30-
16:15 
 

Delavnica:  
Glasbeno ustvarjam z Orffovimi 
inštrumenti 
Glasbena učilnica (pritličje, desno od 
garderobe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16:00 
Šola za starše 
PRED ŠOLO 
 
Janja Hrastovšek: 
Pred 
opismenjevanjem 
 
Damjana Oblak: 
Skupaj: otrok, 
inkluzivni učitelj in 
mobilni 
tiflopedagog 
 
Sabina Šilc: 
Priprava na šolo 
 
Zbornica  
 

Delavnica: 
Glasbeno 
ustvarjam z 
Orffovimi 
inštrumenti 
Glasbena učilnica 
(pritličje, desno od 
garderobe) 
 
ali  
Varstvo za 
najmlajše*.  
Vrtec 
 
 

16:20 -
18:00 

Delavnica:  
Šola naših babic in dedkov 
Razred številka 38 (2. nadstropje) 
 

 
 
 

Delavnica:  
Šola naših babic 
in dedkov 
Razred številka 38 
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(2. nadstropje) 
 
ali 
Varstvo za 
najmlajše.*  
Vrtec 
 

18:00-
19:30 

Večerja:  
Priprava toplih sendvičev, 
pospravljanje pogrinjkov, 
pomivanje, brisanje posode 
Gospodinjska učilnica 
 
 
 

Večerja  
Jedilnica 
 
 
 

Večerja 
Gospodinjska 
učilnica 
 
 
Najmlajši* jedo s 
starši. 
Jedilnica 

19.30- 
20.30 

Družabne, namizne igre, pravljice 
Dom 
 
 

Poskrbijo za mlajše 
zaspance. 
Dom 

Družabne 
namizne igre 
Dom 
 
 

Po 
21.00 
 

Počitek. 
Dom 

Po 21. uri starši 
prosimo za tišino. 
Dom 

Počitek. 
Dom 

* Najmlajši otroci: otroci do 5. let starosti.  
Sorojenci od vključno 6. leta naprej so vabljeni k dejavnostim za slepe in slabovidne 
otroke.  
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Petek, 27. 9. 2019 
 
Ura Dejavnosti za otroke Dejavnosti za starše Bratci in sestrice 
7:00-7:30 Oblačenje, jutranja nega 

Dom  
 

Pomoč otrokom pri 
urejanju. Starši 
pospravijo svoje 
stvari iz sob. 
 

Urejanje s pomočjo 
staršev. 

7:30 -
8:00 

Zajtrk 
Mala jedilnica 
 

Zajtrk  
Mala jedilnica 
 

Zajtrk 
Mala jedilnica 
 

8:00 – 

13:00 

 

 

8:00 Zbor v pritličju v avli 
 
8:15 Odhod v šolski muzej 
 
9:00 - 10:10 delavnica 
Stara šola 
 
10:10 - 12:00 malica v 
parku, igre v Tivoliju 
 

Prosti  

13:00 – 
14:00 

Kosilo 
Velika jedilnica 
 
Odmor - Vrt čutil 

Kosilo  
Velika jedilnica 
 
Odmor- Vrt čutil 

Kosilo 
Velika jedilnica 
 
Odmor - Vrt čutil 

14:00 – 
15:00 

Ustvarjalnica: Moja škatla 
 
 
Evalvacija 

Prosti Ustvarjalnica: Moja 
škatla 
 
Evalvacija 

 

 

 

 


