
PRIJAVNICA  

ZA NADARJENE UČENCE 

IN TISTE, KI SI ŽELIJO NEKAJ VEČ 

Ponujamo vam priložnost, da skupaj preživimo dva vikenda: 

1. SKRIVNOSTNA KOROŠKA (CŠOD PECA, 17. 9. – 19. 9. 2021) 

Skupaj bomo odkrivali osrčje Koroške, od koder so doma številni znani slovenski športniki. 

Z vlakom se bomo odpeljali v podzemlje Pece, splezali med krošnje in se preizkusili v 

plezalnem poligonu nekaj metrov nad tlemi … 

Učenci bodo pri pouku 1. in 2. šolsko uro, sledi šolska malica in odhod proti Koroški. 

Predviden prihod v Dol je v nedeljo v zgodnjih popoldanskih urah.  

CENA: 43, 60 € (vključuje nastanitev in prehrano)* + 12 € (ogled rudnika z vlakom -5% 

popusta v primeru skupine nad 20 učencev) + ___ (avtobusni prevoz v obe smeri) 

*Posteljnina ni vključena v ceno, zato jo morajo učenci prinesti s seboj oz. si jo lahko          

izposodijo proti doplačilu 4,4 €). 

2. UČILNICE POBEGA (OŠ JANKA MODRA, DOL, 24. 9 – 25. 9. 2021) 

Zgodilo se je nekaj nepredstavljivega! Učitelj je odšel iz učilnice iz zaklenil vrata. Ne veste, 

kako bi se rešili ... Tolčete po vratih in oknih, vendar vas nihče ne sliši. Poskušate odpreti 

vrata, ampak so zaklenjena. S pomočjo svojega znanja in iznajdljivosti poiščite ključ, da se 

kar najhitreje rešite iz učilnice. 

CENA: brezplačno (vključena prehrana, nočitev v šoli) 

Pred odhodom na vsako od aktivnosti staršem priporočamo, da se učenci zaradi večje varnosti 

samotestirajo. Odpoved in s tem oprostitev plačila tabora je po prijavi možna le v primeru 

zdravstvenih razlogov z zdravniškim potrdilom. 

Učenci se lahko prijavijo na obe aktivnosti. Nadaljnje informacije za prijavljene učence boste 

prejeli preko eAsistenta.  

Prijavnico oddate učiteljici Tjaši Šinkovec (gospodinjska učilnica) do ponedeljka, 6. 9. 2021. 

Prednost pri prijavah imajo nadarjeni učenci in vsi, ki bodo oddali prijavnico do zapolnitve 

mest. 

 

Ime in priimek učenca/-ke: ____________________________________ Razred: _______ 

Podpisani/-a ______________________________________________ soglašam, da se 

moj/-a hči/sin vključi v (obkrožite):  

               1. KOROŠKA                                           2. OŠ JANKA MODRA 

vikend za nadarjene učence in tiste, ki si želijo nekaj več. S podpisom obenem potrjujem,  

da po končanih dejavnostih pridem ponj/-o pred šolo. 

Kraj, datum:  _____________________________________                             

Podpis staršev: ___________________________________ 


