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I speak English!
"Pridruži se nam v kraljestvu mogočnega Zlatoroga, kjer bomo raziskovali naravo
skozi medij angleščine. Montessori navdihnjene aktivnosti bodo širile znanje
angleščine v nove razsežnosti. Šolsko snov bomo predelali za zabaven način, da
bomo vsi pripravljeni na novo šolsko leto. Z igrami, dejavnostmi in video posnetki
se bodo otroci naučili praktične angleščine, ki jo bodo tekom tabora tudi aktivno
uporabljali. Dnevni sprehodi bodo otroke zbližali z neokrnjeno naravo, hkrati pa se
bodo naučili prepoznavati in uporabljati divje užitne rastline. Poleg tega bomo
spodbujali razvoj zelenih prstkov in kuharskih rok. V mojem maternem jeziku se
bom vseskozi z vami učila in se pogovarjala Melanie Vuga."
Bivalni pogoji: spalnice s 4 ležišči in TWC.
od 30. 6- do 5.7.2019 - za učence OŠ 1. - 5. razred
od 19. do 24, avgusta 2019 za učence OŠ 6. - 9. razred
Cena 190 €.

JEZIKOVNE POČITNICE V TRENTI
Želiš spoznati tudi italijanski jezik?
"Prijatelj, postoj, prisluhni vetrovom in vstopi v svet pravljice preko katere bomo
spoznali italijanski jezik. Živali, ki govorijo italijansko, nas bodo sprejele v svoja
bivališča, povprašali jih bomo o njihovem življenju, se igrali z njimi v italijanskem
jeziku ter odkrivali skrivnosti narave, ki nas obdaja. Pridruži se nam, da ti ne bo
potem žal. Andrejka Repič se veselim druženja z vami."
Bivalni pogoji: spalnice s 4 ležišči in TWC.
od 22. do 26. julija 2019 - priporočamo učencem od 1. do 6. razreda OŠ
Cena 190 €.
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MDPM za Goriško

Pedagoški tim:
za varno in prijetno počutje otrok in mladostnikov bodo
skrbeli prostovoljci, člani Kluba vzgojiteljev-animatorjev
pri MDPM za Goriško. Pedagoško vodenje prevzemajo
univerzitetno izobraženi pedagoški delavci, ob njih se
kalijo študentje različnih smeri, ki v okviru dodatnih
izobraževanj pridobivajo potrebna znanja za delo z otroki
in mladostniki v času počitnic.
Program podpirajo:
Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina
Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, donatorji ter prostovoljci in zunanji
sodelavci MDPM za Goriško.

030 703 832

www.zpm-novagorica.si
POMEŽIK SONCU
donacije, v pobudi zagotavljajo
brezplačne počitnice in in s tem
vsem otrokom enake možnosti.
Tudi za otroke, ki niso upravičeni
do zdravstvenega regresa.
Predloge posredujejo
svetovalne službe na šolah
in v vrtcih
ali Center za socialno delo.
Donator v pobudi
od leta 2007 dalje
podjetje GEN-I.
Hvala!

030 703 832

SPLETNE
PRIJAVE NA FB IN
SPLETNI STRANI
www.zpmnovagorica.si
OSEBNO NA
SEDEŽU MDPM
ZA GORIŠKO

SAVUDRIJA – priporočamo mlajšim in starejšim mladostnikom.
Počitniški dom leži tik ob morju v savudrijskem zalivu, veliko
športnih igrišč, amfiteater za zabavne in prostočasne aktivnosti.
Bivalni pogoji: spalnice s TWC s po 8 do 10 ležišči.
od 6. do 16. julija 2019
Doplačilo za zdravstveno letovanje 110 €.
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ZDRAVSTVENA LETOVANJA

PIRAN – priporočamo vsem otrokom
Počitniški dom na Vrtni ulici v Piranu s pogledom na Tartinijev trg.
Plaža v Piranu je oddaljena približno 5 min, plaža v Fiesi 10 min .
V bližini doma so športna igrišča in igrišče z igrali za mlajše otroke.
Bivalni pogoji: spalnice s 4 do 6 ležišči z etažnimi TWC.
od 26. julija do 5. avgusta 2019
Doplačilo za zdravstveno letovanje 110 €.
TRENTA – priporočamo vsem otrokom.
Počitniški dom Triglavska roža v Trenti, z visokim bivalnim
standardom, nekaj deset metrov oddaljen od reke Soče in od
Trentarskega muzeja, s kratkimi in malo daljšimi urejenimi
razglednimi potmi in tolmunom za plavanje.
Bivalni pogoji: spalnice s 4 ležišči in TWC.
od 7. do 14. julija 2019
Doplačilo za zdravstveno letovanje 77 €.
V ceni - za letovanja in jezikovne počitnice: spremstvo, varstvo
in animacija, program plavanja, osnove planinarjenja (Trenta),
športni in kulturno zabavni program, krajši izleti, bivanje s 5 obroki
hrane dnevno, zdravstvena oskrba, zavarovanje odgovornosti,
organizacija in izvedba.
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