
Avgustovske delavnice POŠ
Dragi  učenci,  že  sedaj  vas  vabimo,  da  se  nam  pridružite  na  delavnicah
Popestrimo šolo, ki bodo potekale v avgustu. Za vas pripravljamo naslednje
delavnice, pred pričetkom šole:

1. Ustvarjalna delavnica

ponedeljek, 20.08.2018 | 8.00 – 12.00 | učenci od 2. do 4. razreda

2. Lego WeDo: Robotika za najmlajše

torek, 21.08.2018 | 8.00 – 12.00 | učenci od 2. do 3. razreda

3. Programiranje z mikroračunalniki Microbit

sreda, 22.08.2018 | 8.00 – 12.00 | učenci od 4. do 6. razreda

4. Lego Mindstorm EV3: Uvod v robotiko

petek, 24.08.2018 | 8.00 – 12.00 | učenci od 6. do 9. razreda

Za udeležence delavnic  bo zagotovljena tudi  malica  in  voda.  Pri  prijavi  na
dejavnosti  upoštevajte  starost  otrok.  Udeležence  lahko  prijavite  tudi  preko
elektronske  pošte  (gregor.nemec@ospuconci.si)  ali  po  telefonu  v  tajništvo
(025459600). Prijave so nožne do petka 17. 8. 2018.

Izvajalec programa: Gregor Nemec

PRIJAVNICA
Popestrimo šolo 2016-2021

Spodaj podpisani/a ___________________________________________________________   (mati/oče/skrbnik-ca)

prijavljam otroka _______________________________, roj. ______________, ki hodi v razred _______ na

»Avgustovsko dejavnost POŠ 2018«, ki bodo potekale ob naslednjih terminih (za vsak dan

prijave udeleženca obkrožite posebej): 

• Ustvarjalna
delavnica

 20. 8. 2018

• Lego WeDo

 21. 8. 2018

• Microbit

 22. 8. 2018

• Lego EV3

 24. 8. 2018

Podpis starša/ skrbnika:

_______________________
V/Na ______________________, dne ________________

Hkrati s podpisom dajem privolitev in se strinjam z obdelavo osebnih podatkov, ki so navedeni. Seznanjen/-a sem, da
imam pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličem ter da se bodo osebni podatki obdelovali v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov in uporabljali izključno za namen, ki so navedeni v tej vlogi.
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