
INDIJANSKE POČITNICE 
Termin: 29.6.-3.7. // 13-17.7. // 10-14.8. // 24-28.8.2020 
Lokacija: DOMŽALE in PARK ARBORETUM 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6—18 let. 
Cena: 140€ (Domžale) 150€ (Arboretum) 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. in-
sektom. Če mogoče jih skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice. 
 
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo)  
LOKACIJA: Ko smo v Domžalah  (Zaboršt ali ZŠRD) smo pod nadstreški, v primeru dežja v notranjih prostorih. Ko smo v Arboretu-
mu se od 7-8:00 zbiramo pred vhodom v park, če pridete kasneje sami pripeljete otroke v park k igralom (mavrična hišica) oz. notranji 
prostori odvisno od vremena. 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material 
(ustvarjalni), 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.  
 

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

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Vsako jutro se zberemo na prostem na lokacijah kjer je zagotovo v bližini gozd. Po zajtrku aktivnosti glede na tematiko. Otroci bodo imeli veliko ustvarjalnega časa zase, 
za prijatelje in za spoznavanje  veščin preživetja v naravi.  Naučili jih bomo v osnovi pravilne drže in uporabe noža, osnovnih veščin preživetja, kot je (zakuriti ogenj,  
izdelati orožje, razkosati meso, spoznati užitno rastlino, izdelati glasbilo, uporabljati orožje). Vse to bomo preizkušali varno preudarno.  
 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

SPOZNAJMO SE  
 
Nadenimo indijansko ime, 
izdelajmo perjanico,  
naučimo se uporabljati nož, 
izdelajmo sulico in puščico. 
 
Knjiga o preživetju. 
 

OROŽJE 
 
Izdelajo lok in tok.  
Označimo svoje orožje, zanj  
odgovorno skrbimo.  
 
Izdelujemo tarče in  vadimo svoje 
strelske sposobnosti.  
 
Zgradimo tipi oz. zavetje. 

 

HRANA 
 
Posvetimo dan rastlinam.  
Kje najdemo užitne rastline, kako jih 
uporabimo. Kaj lahko z njih skuhamo. 
 
Kako ustvariti iskro-zakuriti ogenj. 
Zelenjavna juhica s piščančkom. Ki 
se ga naučimo razkosati. Življenjski 
nauk. Gremo plavat. 

NAKIT/JAHANJE 
 
Indijanska  zgodovina  
umetnosti.  
Jahanje, nega konja. 
Kako poskrbimo za mirne  
sanje, se opremimo z glasbili 
in barvami. 
 
Mokri boj. 
 

BOJNA SEKIRA/KONJ 
 
Čas za pogovore z indijanskim 
poglavarjem-ko.  
 
Zakopljemo bojno sekiro in  
zaplešemo. 
Poiščemo indijanski zaklad. 
Gremo plavat, če bo čas. Oz. 
sprehajamo konja  po travnatih 
površinah. 

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 
 


