TABOR ZA NADARJENE UČENCE
V ČASU JESENSKIH POČITNIC (november 2016) –
NOVINARSKI TABOR in LOGIKA
ZA KOGA?
ZA UČENCE od 6. do 9. RAZREDA, ki izkazujejo izjemne potenciale,
motivacijo in interes na izbranem razpisanem področju in imajo
identifikacijo o nadarjenosti.
KDAJ in KJE?
2. - 5. 11. 2016 - DOM VIRC, Poreč (Materada 38, 52440 Poreč, Hrvaška)
NOVINARSKI TABOR (za učence od 6. - 9. razreda) - KAJ BOMO POČELI? Če te zanimajo mediji in bi rad/a
aktivno preživel/a počitniške dni, potem je tabor novinarstva pravšnji zate. Na taboru bomo pripravili
pravo časopisno redakcijo in zaživeli novinarko življenje: na terenu se bomo preizkusili kot novinarji
reporterji, pisci reportaž, intervjujev, zgodb, na naš čas in dogajanje bomo pogledali kot kritični
opazovalci in misleci, preizkusili se bomo tudi kot uredniki, redaktorji in lektorji pa sestavili svoj časopis.
Poreč bomo prečesali po dolgem in počez in ga skozi svojo novinarsko radovednost skušali čim bolje
spoznati. Kdo ve, morda se bo ravno v času tabora mudila v mestecu kakšna znana osebnost – potem nam
intervju z njo zagotovo ne uide. Strokovna vodja tabora: Katarina Šulek, novinarka.
LOGIKA (za učence od 5. - 7. razreda) - KAJ BOMO POČELI? Rad rešuješ

logične uganke in odkrivaš povezave med števili? Potem je tabor
logike pravi zate. Ob morski obali bomo odkrivali skrivnosti
matematičnih resnic, raziskovali svet logike in se zabavali ob logičnih
ugankah. Dneve pa bomo dodatno popestrili z aktivnostmi na
prostem (sprehodi, obisk mesta Poreč, zabavni večerni program).
Strokovna vodja tabora: Katja Skubic, dipl. profesorica matematike in
računalništva.

CENA?
115,00 EUR na udeleženca. Cena zajema organizacijo in izvedbo programa, bivanje, prehrano,
zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi
računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil staršem oz. skrbnikom
posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno najkasneje do 26. 10. 2016.
PRIJAVA?
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in potrdilo o identifikaciji
nadarjenosti. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, sprejemamo na ZPM Maribor do
ponedeljka, 24. 10. 2016 oz. do zapolnitve prostih mest (šteje se datum prejema prijavnice).
Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi
regresne lestvice za letovanje otrok v letu 2016. Podrobnejše informacije o prijavi na spletni strani ZPM
Maribor, kjer nadete tudi prijavnico.
Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (npr. Murska Sobota – Maribor/Celje – Maribor - Pohorje,
Ljubljana – Pohorje, Koper – Postojna - Ljubljana). Starši poskrbijo za prevoz udeležencev do ustrezne
vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.
DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

