
MOJSTRSKE POČITNICE 
Termin: 6.-10.7.2020 
Lokacija: DOMŽALE , Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6—18 let. 
Cena: 140€ ali  33€ na dan  
UGODNOSTI: prijave do konca aprila –10%, člani 2019/20 imajo tudi 5€ popusta /počitnice 

S SEBOJ:  Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti in oblečeni. Naj imajo s seboj 1x rezervna kratka majica, kratke hlače in 1x 
trenirka (tanka) in 1x tanek pulover. Trak za ušesa (vreme). Krema in čepica proti soncu, pršilo proti klopom, komarjem oz. insektom. Če mogoče jih 
skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice. Priporočamo, da imajo že zjutraj oblečeno delovno obleko (nekaj kar ni ško-
da, kar lahko umažejo oz. strgajo). 
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo)  
LOKACIJA: Imamo zunanjo kuhinjo, gozd, travnik, nadstrešek. V primeru dežja v notranjih in klimatiziranih prostorih.  
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalniin 
zaščitni oz. delovni), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -Avans 15€. Namen: 
ime in priimek otroka ter datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic.  
Zavarovanje: Udeleženci niso nezgodno zavarovani. Zastopniki udeležencev izpolnite pristopno izjavo 1. dan počitnic.  
 
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Vsako jutro se zberemo na lokaciji društva.  V neposredni bližini imamo gozd.  Velik nadstrešek, igrala. Po zajtrku izvajamo tematske aktivnosti. Otroci bodo imeli tudi 
veliko ustvarjalnega časa zase, za prijatelje in za spoznavanje  veščin mojstrstva.  Naučili jih bomo v osnovi pravilne drže orodij kot je kladivo, žaga, vrtavka, čopič. Tudi 
zabijanja žebljev, pleskanja, nanašanja materiala na podlago, oblikovanja lesa in drugih materialov, žaganja, pritrjevanja, V goste bomo povabili tudi prave mojstre  ali pa 
jih bomo enostavno obiskali  na terenu kjer delajo. Nekaj popraviti, izdelati, predelati, polepšati, to bo naš motiv. Mojstri in mojstrice naj s seboj prinesejo tudi osnovno 
opremo; delovne rokavice, zaščitna očala, kladivo, mala žagica, nekaj vijakov in nekaj žebljev. Če kdo ne bo imel, bomo posodili v Mavrici. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

SPOZNAJMO ORODJE 
 
Varna uporaba, odnos,  
varnost. 
Učimo se zabijati žeblje. 
Žagati.  
V gozdu pričnemo iz  
zdelovanjem  adrenalinske 
poti.  
 

LES 
 
Že prejšnji dan dobili nekaj lesa, ki 
ga oblikujemo in postavljamo v 
zanimiva adrenalinska doživetja.  

Vijačimo, zabijamo. Urimo držo 
kladiva, uporabo žage. 

Izdelamo tudi gozdni vrt. Gremo na 
bazen. 

BARVA 
 
Čas, da našim izdelkom dodamo 
barve, odseve, modne dodatke.   

Izkoristimo tudi druge materiale, ki 
bodo obogatili našo adrenalinsko 
pot. Postanemo tudi žar mojstri. 

BLATO-MALTA-BETON 
 
Spoznavamo kako v naravi 
lahko naredimo »malto«. 
 
 Kako pomembne so kamnine 
in kako jih lahko izkoristimo v 
svoj prid.  
Adrenalinska pot pridobiva 
trdo podlago. 

MEHANIZMI 
 
Premikanje, preusmerjanje, vrte-
nje, zamik...vse to se doseže z 
mehanizmi.  
Spoznajmo kako deluje past. 
Izdelajmo past z mehanizmom. 
Lahko za domov, lahko za našo 
adrenalinsko pot. Idej bo  
zagotovo veliko. 

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


