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8-DNEVNI MEDNARODNI POLETNI 

JEZIKOVNI TABOR  ZA OTROKE 

 

Termin: 23. julij – 30. julij 2022 

 

Starost: 10 do 15 let 

 

Jeziki: angleščina z maternim govorcem,     

nemščina (po želji), slovenščina za tujce 

 

Lokacija: POŠ Prevorje, Lopaca 3, 3262 

Prevorje, Kozjansko, Slovenija  

 

Nastanitev: v spalnih vrečah na posebnih spalnih blazinah v moderni 

telovadnici POŠ Prevorje, z ločenimi tuši za fante in punce. 

 

Program: Mednarodni jezikovni tabor za otroke s številnimi tematskimi delavnicami, 

povezanimi s fotografiranjem, snemanjem filma, vlogov in stop motion ter s športnimi 

aktivnostmi. Tabor poteka v angleškem jeziku. Možnost učenja nemščine (po želji). 

Otroci iz tujine imajo tudi možnost učenja slovenščine. 

Poudarek je na govoru in komunikaciji v angleškem jeziku.  

 

*Delavnice so vodene v angleškem jeziku z naravnim 

govorcem, za mlajše otroke oz. otroke s šibkejšim znanjem 

angleškega jezika tudi dvojezično. Otroci so na delavnicah 

razdeljeni v skupine. Delavnice (tudi pisna gradiva) so 

vsebinsko prilagojene starosti otrok in njihovemu predznanju. 

Po izvedenih aktivnostih se vsebine iz delavnic utrjujejo skozi 

dialoge, pisanje, ustvarjanje lastne pesmi (»CAMP SONG«) in 

kratke dnevne prispevke (»VLOGS«) ter pripovedovanje zgodb 

v angleškem jeziku.  

Poudarek je na fotografiranju, pisanju scenarija in snemanju 

filma in vlogov v angleščini. 

Maksimalno število udeležencev je 16 otrok, ki so ves čas v spremstvu 3 spremljevalcev – 

učiteljev (eden je materni govorec angleščine). Otroci so pri posameznih delavnicah in 

aktivnostih razdeljeni v skupini po 7-8 otrok. 
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SOBOTA 

 

Čas Aktivnost 

18:00 – 19:00 Prihod in namestitev ter ogled šole 

19:30 – 20:30 večerja 

20:30 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI* 

Spoznavni večer (spoznavne igre na prostem) 

22:00 Spanje  

 

NEDELJA 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 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; predstavitev vloggov ter 

analiza fotografij.  

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 – MAKRO FOTOGRAFIJA in ZASNOVA 

SCENARIJA ZA FILM*   

Spoznavanje z makro fotografijo; fotografiranje na bližnjem travniku 

in v gozdu. Uvod v nočno fotografiranje.   

Oblikovanje ekipe in idejna zasnova filma. 

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – TABORNI OGENJ* 

Taborni ogenj s petjem pesmi ob kitari, s plesom, pečenjem krompirja; 

nočno fotografiranje ob tabornem oglju. Vlog prispevek o prvem 

dnevu. 

22:00 Spanje 

 

PONEDELJEK 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA  – ŠPORTNE IGRE IN FOTOGRAFIJA V 

GIBANJU* 
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Fotografiranje v gibanju, igra s perspektivami; športne igre na igrišču in 

fotografiranje v gibanju; obdelava fotografij.  

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 – OBISK KMETIJE in VIDEO* 

Obiščimo kmetijo: nakosimo travo, nahranimo živali; se spoprijateljimo z 

živalmi in poskusimo molsti krave; posnamemo kratke videe o življenju in 

delu na kmetiji. Vlog prispevek. 

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ASTRONOMIJA IN NOČNO 

FOTOGRAFIRANJE * 

Astronomska delavnica in opazovanje nočnega neba s teleskopom; nočno 

fotografiranje. Vlog dneva. 

22:00 Spanje 

 

TOREK 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – KOMPOZICIJA IN PISANJE SCENARIJA* 

Predstavitev osnovnih kompozicijskih pravil v fotografiji: zlati rez, tretjine 

ipd. ter napotki za fotografiranje v gibanju. Spoznavanje življenja v 

gozdu in tematsko fotografiranje v gozdu. Pisanje scenarija in začetek 

snemanja filma. Pisanje pesmi o taboru. 

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 –  ŠPORTNE IGRE NA IGRIŠČU in 

FOTOGRAFIRANJE V GIBANJU* 

Šport na igrišču: nogomet, rolanje, košarka, tenis na igrišču; fotografiranje 

objektov/oseb v gibanju in igra perspektiv. Vlog prispevek in nadaljevanje 

snemanja filma.  

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

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – FOTOREPORTAŽA in IZBOR TOP 

FOTOGRAFIJ* 

Priprava fotoreportaže o dogajanju na taboru. Analiza fotografij; izbor 

TOP fotografij od nedelje, ponedeljka in torka. 

22:00 Spanje 
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SREDA 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – FOTOGRAFIRANJE POKRAJINE* 

Fotografiranje pokrajine in stop motion. Nadaljevanje snemanja filma in 

začetek priprave PP prezentacij za zaključno predstavo. Predstavitev 

Guzaja in njegovega življenja. 

12:30 – 13:30 Kosilo na kmetiji 

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

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI –  OBISK PRI DAMJAKIH in SREČANJE Z 

GUZAJEM* 

Ogled damjakov, srečanje z Guzajem, pohod po Guzajevi pohodni poti 

do potoka. Fotografiranje pokrajine na poti; makro in mikro fotografija. 

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

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – KOVANJE Z GUZAJEM IN ŠPORTNE IGRE* 

Kovanje z Guzajem in različne športne igre na igrišču. 

22:00 Spanje na seniku (1. skupina) 

 

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 

SPOZNAVANJE ŽIVLJENJA NA TRAVNIKU* 

Izdelovanje okvirjev za najljubšo fotografijo. Fotografiranje živali na 

travniku (mikro, makro in igra prespektiv). Priprava PP prezentacij.  

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 – ŠPORTNE IGRE ter MONTAŽA FILMA* 

Športne igre v angleščini: med dvema ognjema, odbojka, košarka, igre na 

travi, hoja s hoduljami; obdelava slik ter zaključna montaža filma in 

vlogov v skupinah. 

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

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – DRUŽABNE  IGRE &  »IMAMO TALENT« 

Družabne igre,  kviz o dogajanju na taboru - in tekmovanje »Imamo 

talent«. 

22:00 Spanje na seniku (2. skupina) 
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PETEK 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – UREJANJE VTISOV  S TABORA* 

Risanje na majice in urejanje vtisov s tabora. Dokončanje izpolnjevanja 

camp journalov. Priprava nastopa za starše 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 – ŠPORTNE IGRE in GENERALKA* 

Rolanje, tenis, nogomet, košarka in vodni baloni. Priprava nastopa za 

starše. 

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

19:00 – 20:00 Večerja  

20:00 – 22:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – IZBOR NAJ FOTOGRAFIJE TEDNA* 

Zaključek fotoreportaže o dogajanju na taboru. Analiza fotografij in 

priprava vloga dneva. Izbor NAJ FOTOGRAFIJE tedna! 

22:00 Spanje  

 

SOBOTA 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 10:00 Zajtrk in pakiranje za domov 

10:00  NASTOP ZA STARŠE, podelitev priznanj za NAJ FOTOGRAFIJO TEDNA 

in PROJEKCIJA FILMA* 

Odhod domov ali nadaljevanje družinskih počitnic na Kozjanskem. 

 

*Vse delavnice potekajo v ANGLEŠČINI z maternim govorcem ob prisotnosti slovenskih učiteljev. 

Dodatno se lahko učijo tudi nemščino in otroci iz tujine slovenščino. Otroci potrebujejo svoj 

fotoaparat.  Program se sproti prilagaja vremenu in skupinski dinamiki. 

     

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

E-mail: info@poletni-tabori.si 

www.poletni-tabori.si  

 
 

http://www.poletni-tabori.si/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
mailto:info@poletni-tabori.si
http://www.poletni-tabori.si/


Že 15 let zabave in znanja 

Obiščite naše spletni strani www.poletni-tabori.si, www.sama-navitas.si, www.guzaj.si in www.kozjansko.si 

 

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

