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POLETNA JEZIKOVNA PUSTOLOVŠČINA   

NA ROGLI 

7-DNEVNI MEDNARODNI POLETNI 

JEZIKOVNI TABOR  ZA OTROKE 

 

Termin: 7. julij – 13. julij 2018 

 

Starost: 11 do 15 let 

 

Jeziki: angleščina z maternim govorcem; 

nemščina z maternim govorcem in slovenščina 

po izbiri  

             

Lokacija: Rogla – Hotel Brinje***, Slovenija  

 

Nastanitev: v sobah po 3-5 oseb; v spremstvu 

spremljevalcev-učiteljev. 

Rogla je idealna za otroke z astmo in alergijami.    

                                                

Program:  Mednarodni jezikovni tabor za otroke v času poletnih počitnic s številnimi 

tematskimi delavnicami, povezanimi s fotografiranjem in s športnimi aktivnostmi. 

Tabor poteka v angleškem jeziku. Dodatno se lahko učijo tudi nemščino. Tuji otroci 

imajo tudi možnost učenja slovenščine. 

 

Delavnice so vodene v angleškem jeziku z naravnim govorcem; za otroke s šibkejšim 

znanjem angleščine je poskrbljeno za dvojezično vodenje. Posebej poteka tudi učenje 

nemščine kot dodatnega jezika (po izbiri). Otroci so razdeljeni v različne jezikovne 

skupine. Delavnice so vsebinsko prilagojene starosti otrok in njihovemu predznanju 

(tudi pisna gradiva). Po izvedenih aktivnostih se vsebine iz delavnic utrjujejo skozi 

vodene dialoge, pisanje pesmi in scenarija za film, fotografiranje in snemanje filma, 

pripovedovanje zgodb v angleškem jeziku ipd.  

Program se sproti prilagaja vremenu in skupinski dinamiki.  

 

Maksimalno število udeležencev je največ 20 otrok, ki so ves čas v spremstvu treh 

spremljevalcev – učiteljev (eden od njih je materni govorec angleščine).  

 

Otroci so pri posameznih delavnicah in aktivnostih razdeljeni v skupine po 7-8 otrok. 

http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
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SOBOTA 

Čas Aktivnost 

18:00 – 19:00 Prihod in namestitev  

19:00 – 20:00 Večerja 

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI* 

Spoznavni večer (spoznavne igre na prostem) 

22:00 Spanje  

 

NEDELJA 

 

Čas Aktivnost 

7:00 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – SPOZNAVANJE FOTOAPARATA IN 

FOTOGRAFIRANJE PORTRETOV* 

Spoznavanje osnovnih delov fotoaparata in njihovih funkcij; 

fotografiranje (avto)portretov v naravi; razdelitev v skupine – 

razdelitev nalog. Idejna zasnova filma in začetek pisanja scenarija za 

film v angleščini in nemščini.  

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre, šport ali počivanje)  

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – SPREHOD DO STOLPA  in 

FOTOGRAFIRANJE V PRAKSI* 

Fotografiranje pokrajine in makro fotografija; sprehod na bližnji travnik 

in do stolpa ter fotografiranje; priprava na nočno fotografiranje ter 

analiza fotografij. Priprava vloga. 

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas, pohod do koče na Pesku. 

19:00 – 19:30 Večerja na koči na Pesku. 

19:30 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – NOČNI POHOD IN FOTOGRAFIRANJE* 

Pohod do koče na Pesku in nazaj ter nočno fotografiranje na poti. 

22:00 Spanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sama-navitas.si/
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PONEDELJEK 

 

Čas Aktivnost 

7:00 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA –  POHOD NA LOVRENŠKA JEZERA IN 

FOTOGRAFIRANJE POKRAJINE
* 

Orientacijski pohod na Lovrenška jezera; spoznavanje vegetacije in 

živalstva na Rogli, nabiranje naravnih materialov; fotografiranje na 

poti. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA  – ŠPORTNE IGRE IN FOTOGRAFIJA V 

GIBANJU* 

Spoznavanje prvin fotografije v gibanju. Športne igre na igrišču 

(košarka, odbojka ipd.); fotografiranje gibanja. 

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI –  PISANJE SCENARIJA IN SNEMANJE 

VLOGA* 

Analiza in obdelava fotografij; pisanje scenarija za film in izbor NAJ 

fotografije preteklih dveh dni. Priprava vloga. 

22:00 Spanje 

 

 

 

TOREK 

 

Čas Aktivnost 

7:00 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKE AKTIVNOSTI – KOMPOZICIJA V FOTOGRAFIJI in 

ZAČETEK SNEMANJA FILMA* 

Spoznavanje osnovnih kompozicij v fotografiji – zlati rez, tretjine … 

Tematsko fotografiranje v skupinah; začetek snemanja filma v angleščini 

in nemščini. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – ZABAVA V VODI*  

Plavanje in vodne igre na bazenu v angleščini in nemščini. Priprava 

vloga.  

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 20:00 Večerja  

http://www.sama-navitas.si/
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20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ŠPORTNE IGRE*  

Športne igre v telovadnici (odbojka, košarka, namizni tenis) v angleščini 

in nemščini; obdelava fotografij v skupinah; družabne igre. 

22:00 Spanje 

 

SREDA 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA –  FOTOGRAFIRANJE V GOZDU IN 

SNEMANJE FILMA*  

Obisk gozda, spoznavanje življenja in značilnosti gozdov na Rogli; 

fotografiranje dreves in morebitnih živali na poti; nadaljevanje 

snemanja filma. Pisanje pesmi o taboru v angleščini. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI – VOŽNJA S SANMI IN PRIPRAVA 

TEMATSKIH PREDSTAVITEV* 

Vožnja s sanmi; priprava PP prezentacij o fotografskih vsebinah. Analiza 

posnetkov za film. Priprava vloga. 

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – DRUŽABNE IN MISELNE IGRE & MONTAŽA 

FILMA* 

Družabne in miselne igre v angleščini in nemščini (v naravi). Montaža filma 

po skupinah. 

22:00 Spanje 

 

 

ČETRTEK 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – USTVARJALNA DELAVNICA IN IGRA 

PERSPEKTIV*  

Izdelava okvirjev za fotografije. Igra perspektiv v fotografiji s praktično 

izvedbo. Priprava PP prezentacij o vsebinah s tabora. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

http://www.sama-navitas.si/
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15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI – OBDELAVA FOTOGRAFIJ IN 

PRIPRAVA  NASTOPA ZA STARŠE* 

Obdelava fotografij in montaža filma; kopanje na bazenu. Priprava 

zaključne predstave za starše in vloga. 

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – KVIZ VEČER IN ZAKLJUČNA ZABAVA* 

Kviz o preteklih dneh – kaj smo se naučili (v angleščini in/ali nemščini); 

izbor NAJ fotografij tabora. 

Karaoke in zabava s plesom (samo za udeležence tabora). 

22:00 Spanje 

 

PETEK 

 

Čas Aktivnost 

7:00 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9.00 Zajtrk  

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA  –  UREDIMO VTISE S TABORA*  

Urejanje vtisov o taboru, poslikava majic. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (branje, družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15.00 – 16.30 Pakiranje za domov in GENERALKA 

16.30 NASTOP ZA STARŠE, PODELITEV PRIZANJ ZA NAJ FOTOGRAFIJO* 

Odhod domov ali družinske počitnice na Rogli ali v Zrečah 

 

*Delavnice potekajo v ANGLEŠČINI z maternim govorcem. Prisotni so tudi slovenski učitelji. 

Otroci se lahko učijo tudi nemščino (po izbiri), tuji otroci pa slovenščino.  

 

Informacije: +386 (0)41 763 031 ali +386 (0)40 256 171 

E-mail: info@poletni-tabori.si 

www.poletni-tabori.si  
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