
 

 
 

Poletno počitniške dejavnosti POŠ 
 

1. Astronomska opazovanja | ponedeljek 26. junij ob 22.00 | Igrišče pred OŠ Puconci  
V okviru mednarodnega tabora na OŠ Puconci pripravljamo Astronomska opazovanja, vabimo vas, da 
se nam pridružite in si ogledate poletno nočno nebo skozi novi šolski teleskop. Spremljajte šolsko 
spletno stran ( www.ospuconci.si ) zaradi morebitnih sprememb termina opazovanja zaradi vremena. 
 

2. Pohod po Gračkih zgodovinskih poteh | torek 4. julij od 08.30 do 12.30 | Grad na 
Goričkem | Učenci od 4. razreda naprej |Rok prijave: 3. 7. 2017 
Projekt popestrimo šolo na OŠ Grad nas je povabil, da se pridružimo zanimivemu pohodu na katerem 
bomo obiskali grad, cerkev, kripto in kužno znamenje. Spoznali bomo zgodovino kraja, legende in 
življenje v gradu v preteklosti.  

 
Učenci iz OŠ Puconci, ki se boste udeležili pohoda se dobimo 08.20 pred Zeleno dvorano in se 
odpravimo skupaj h Gradu na Goričkem z organiziranim prevozom. Predviden prihod nazaj na OŠ 
Puconci je 12.30.  
 

3. Delavnica Scratch in Lego WeDO | četrtek 6. julij od 09.00 do 12.00 | Računalniška 
učilnica na OŠ Puconci | Učenci od 3. do 6. razreda. | Rok prijave: 5.7. 2017 
 
Na delavnici se nam bodo pridružili tudi učenci OŠ Grad. Ob druženju bomo spoznavali osnove 
programiranja in sestavljanja robotov Lego WeDO.  
 

4. Kopanje in druženje ob bazenu s športnimi in družabnimi igrami | od ponedeljka 
10. julija do srede 12. julija od 09.00 do 13.00 ure | Kopališče Murska Sobota | Učenci 
od 3. do 5. razreda. (Več podrobnosti na Prijavnici na Kopanje). | Rok prijave: 7. 6. 
2017 

 
5. Delavnica – Izdelava počitniške foto knjige | sreda 23. avgust od 08.00 do 12.00 | 

Računalniška učilnica na OŠ Puconci | Učenci od 3. razreda naprej | Rok prijave: 21. 
8. 2017 
Na delavnici si bodo učenci iz svojih počitniških slik sestavili svojo foto knjigo, za katero bomo 
omogočili tudi tiskanje.  
 

6. Delavnica – Programski jezik Python z spletno igro CodeCombat | petek 25. avgust 
od 08.00 do 12.00 | Računalniška učilnica na OŠ Puconci | Učenci od 5. razreda 
naprej | Rok prijave: 23. 8. 2017 

 
7. Ustvarjalne delavnice | ponedeljek 28. avgust od 08.00 do12.00 | na OŠ Puconci  | 

Učenci od 2. razreda naprej. | Rok prijave: 25. 8. 2017 
 

8. Delavnica – Izdelajmo svetlobni termometer z Raspberry Pi | torek 29. avgust od 
08.00 do 12.00 | Računalniška učilnica na OŠ Puconci | Učenci od 5. razreda naprej. 
| Rok prijave: 28. 8. 2017  

 
 

Izvajalec projekta Popestrimo šolo 
Gregor Nemec 

 
 
 



 

 
 

NAVODILA za  PRIJAVO 
 

Učenci prijavnice vrnejo do 23. 6. oz. jih lahko prijavijo starši preko telefona v tajništvu (025459600) ali 
na e-mail ( gregor.nemec@ospuconci.si ). Za prijavo upoštevajte roke, ki so navedeni ob dejavnosti. 
Prijavnici sta dve, ena je za vse počitniške dejavnosti (št. Dejavnosti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) in druga je za 
kopanje (št. Dejavnosti 4). Za vse morebitne spremembe počitniških dejavnosti vas naprošamo, da 
spremljate šolsko spletno stran ( www.ospuconci.si ).  

 
 

PRIJAVNICA za POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 
za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa  

˝Popestrimo šolo 2016/2021˝ 
 

Spodaj podpisani/a __________________________________________________  
(mati/oče/skrbnik-ca) 

prijavljam otroka _______________________________ roj. _________________, ki 

obiskuje ____________ razred, na počitniško dejavnost ______________ (številka 

dejavnosti). 

Podpis staršev/skrbnikov: 
___________________ 

V/Na _________________, dne ________________ 
 
 

PRIJAVNICA za Kopanje in druženje ob bazenu 
za prijavo otroka na aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa  

˝Popestrimo šolo 2016/2021˝ 
 

Spodaj podpisani/a __________________________________________________  
(mati/oče/skrbnik-ca) 

prijavljam otroka _______________________________ roj. _________________, ki 

obiskuje ____________ razred, na Kopanje in druženje ob bazenu med 09.00 in 13.00 uro 

za naslednje dni (obkrožite ustrezne dni):  

 ponedeljek 10. julija  torek 11. julija  sredo 12. julija 
 

Starši otroku zagotovite prevoz na kopališče v Murski Soboti. Otroci naj imajo vso potrebno kopalno 

opremo. Ne pozabite na zaščito proti soncu. Otroci s sabo vzamejo vodo in malico. Stroški vstopnine 

kopanja bodo kriti iz Projekta popestrimo šolo 2016/2021. V slabem vremenu kopanje in druženje ob 

bazenu odpade. 

Podpis staršev/skrbnikov: 
         ___________________ 

V/Na _________________, dne ________________ 
 

 


