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DRAGI MENTORJI BRALNE ZNAČKE
IZLET ZLATIH ZNAČKARJEV za OŠ Vojnik, Frankolovo, Dobrna in Štore ( ogledi, obisk
državne zaključne prireditve za zlate značkarje v Ljubljani in kopanje v Atlantisu) bo v
petek, JUNIJA 2018.
Zaključna prireditev bo ob 12. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Program bo trajal eno uro, tradicionalno ga bo vodil, letos pa tudi še drugače sooblikoval Boštjan
Gorenc Pižama. Z nami bosta Andrej Rozman Roza in Anja Štefan ter ilustrator letošnje knjige za
zlate bralce BARŽ=KONS Damijan Stepančič. Tudi glasba bo.
O ogledih pred prireditvijo se bomo še dogovorili. Po prireditvi pa sledi kopanje.
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EVROPA V ŠOLI 2018

DRŽAVNI NAGRAJENCI NATEČAJA »EVROPA V ŠOLI 2018
Tudi letos smo zelo veseli državnih nagrajencev v likovnem, literarnem in fotografskem natečaju iz
srednjih šol. Državni nagrajenci iz celjske regije so :
LITERARNI NATEČAJ
Literarna komisija
1. Lilijana Ozim, novinarka in knjižničarka
2. Ida Mlakar, pisateljica in pravljičarka
3. Jagoda Vobič, profesorica in knjižničarka
3. mesto:
Ime in priimek: Ana Vidmajer
Naslov dela: Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost
Letnik in šola: 4. letnik, Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Darja Poglajen
LIKOVNI NATEČAJ
Likovna komisija
1.

2.
3.

doc. Kiki Klimt, magistrica umetnosti
Ida Cimerman, profesorica likovne umetnosti
Alenka Vuk Trotovšek, profesorica likovne umetnosti
SREDNJA ŠOLA
1. mesto:
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Ime in priimek: Nejc Drev
Naslov dela: Panjske končnice
Letnik in šola: 3. letnik, Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Maja Rak in Nataša Grobelnik

2. mesto:
Ime in priimek: Lara Ocvirk
Naslov dela: Koline
Letnik in šola: 3. letnik, Gimnazija Celje - Center
Mentor/-ica: Maja Rak in Nataša Grobelnik

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Fotografska komisija (VIST Ljubljana)
1. Boštjan Božič
2. Jure Horvat
3. Branko Čeak
3.mesto:
Ime in priimek: Neža Tretjak
Naslov dela: Randi
Letnik in šola: SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije, Celje
Mentor/-ica: David Korošec

CELJSKA REGIJA

Priznanja za regijske nagrajence in njihove mentorje boste lahko dvignili na MDPM Celje od SREDE, 16.
maja 2017 v prostorih društva, Kidričeva 3, Celje, po predhodnem telefonskem dogovoru. Priznanj ne
bomo pošiljali po pošti. Ogledali si boste lahko tudi razstavo izbranih del regijskih nagrajencev.
Udeleženci zaključne nacionalne prireditve bodo dobili priznanja na avtobusu.
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PROGRAM
PROGRAMLITERARNE DELAVNICE 2018
z
ZBORNIKOM LITERARNIH DEL » MATI «

Delavnica z zbornikom literarnih del pod nazivom » MATI «je posvečena 100-letnici smrti pisatelja Ivana
Cankarja in »Cankarjevemu letu«. Temelji na petih delih, ki skupaj sestavljajo celoto z nadgradnjo –
izdajo zbornika literarnih del mladih ustvarjalcev.
1. del – mladi doma ustvarijo dela- prozo in pesmi, s katero se prijavijo razredniku,slavistu ali
mentorju v šoli. Komisija na MDPM izbere udeležence, ki sodelujejo v delavnici.
2. del – izobraževanje z mentorjem, srečanje s pisatelji in ustvarjanje del,
3. del - predstavitev svojih del javnosti, staršem in medijem,
4. del – izdaja zbornika literarnih del »MATI« in razstava .
5. del – sodelovanje s projektom na SOBOTNICAH v centru mesta (branje pesmi, proze, razstava,…

-

Ob tem pa se izvaja še veliko drugih sočasnih dejavnosti, kot so :
- razstava zbornikov iz prejšnjih let (od leta 1999),
- razstava del ustvarjalca, ki mu je posvečena delavnica, tokrat je to Ivan Cankar,
- stiki z mediji po zaključku delavnice in predstavitev na TV Celje,
distribucija zbornika »MATI« na slovenske šole, sponzorjem, knjižnicam (tudi po spletu).

Delavnice se udeležijo učenci 5. – 9.razreda, ki bodo na šoli svojemu mentorju ali direktno na MDPM
Celje predložili svoje literarno delo (krajše prozno delo (spis, zgodba, novela, povest, potopis, ipd.) ali
svojo poezijo – pesem ali zbirko) na disketi ali CD ali poslali po elektronski pošti na
mdpmcelje1@gmail.com. Komisija bo prispela dela pregledala (1. del).
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Potek del :
V petek, 1.6.2018 , 2. del : ob 10.00 uri na Starem gradu
- Ogled razstave del Ivana Cankarja.
- Ogled Starega gradu.
- Trenutki, posvečeni ustvarjalcu pisatelju Ivanu Cankarju,
- Izobraževanje z mentorico in ustvarjanje.
 Napisati zgodbo,
 Pisanje zgodbe,
 Odmor in okrepčilo,
 Napisati pesem, haiku,
 Pisanje pesmi ali haikujev,
 Odmor,
 Skupno ocenjevanje.
Med 8. in 12. junijem bomo predstavitev njihova dela javnosti, staršem in medijem v zborniku
»MATI«, ki ga bomo poslali po elektronski pošti in razstavili zbornike od leta 1999 v prostorih MDPM
Celje.
SOBOTNICE : V programu »sobotnice« se bodo izvajala- brala dela po dogovoru in terminu JSKD v okviru
»OŽIVITVE STAREGA MESTNEGA JEDRA«
Iz vsake šole vabimo po 2-3 učence, ki imajo smisel za literarno ustvarjanje.
Za celjske osnovne šole je delavnica brezplačna, za udeležence ostalih šol pa je cena delavnice 18,00
eurov.
Delavnico bo vodila mentorica ga. Ljudmila Conradi.
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DELAVNICA »SPROŠČAJMO SE!«
Kdaj ?
V torek, 8.5.
Kje?
Park

Različne vaje za sproščanje,...

KAKO LIKAMO
Kdaj ? V torek, 22.5.2018
Kje? Prostori MDPM Celje

Osnovni napotki za likanje
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ŠIVANJE S PERLAMI
Kdaj ? V torek, 29.5.2018
Kje? Prostori MDPM Celje

Šivanje perl na različne kose oblačil, obroč za lase s perlami,….

SHRANJEVANJE OBLAČIL
Kdaj ? 4. 5.2018
Kje? Prostori MDPM Celje
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BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ZA STAREJŠE
- predavanje, pomoč

4. maj 2018 ob 16.00 uri , prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Starejšim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje

- PREDAVANJE IN DELAVNICA NASILJE NAS STAROSTNIKI
Gregor Humar, psihoterapevt - delavnica za prostovoljce in mentorje

Kdaj ?
11. maj ob 10.00 uri
Kje?
prostori MDPM Celje, Kidrićeva 3, 3000 Celje
Komu je namenjeno ?
Mladim, vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje
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SEMINAR ZA VZGOJITELJE IN MENTORJE NA LETOVANJIH

Sobota, 26. maja, ob 10.00 uri
PROGRAM :
NALOGE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI VZGOJITELJEV
RAZSEŽNOSTI VZGOJNIH SKUPIN
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
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MEDNARODNI TEDEN DRUŽIN
12. let zapored: Festival družin
Festival družin je najlepši družinski dopust, ki dejansko nudi tudi vsebino, ki družini napolni baterije in ji
da novega zagona. Je tradicionalna družinska prireditev, ki poteka že od 2007.
Festival poteka na Gorenjskem – ob čudovitem Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah (tekom let
smo gostovali v Postojni, v Laškem, na Rogli, na Otočcu). Največja posebnost dogodka je, da poteka tri
dni – največja dogodivščina za družino pa je, da tam tudi taborite (seveda pa lahko pridete tudi samo za
dan ali dva).
Celoten program je oblikovan tako, da se lahko vključi cela družina (ne le otroci). Dogajanje poteka v
naravi, tempo programa pa je tak, da lahko vsak najde nekaj zase – izbirali boste lahko med športnimi in
ustvarjalnimi aktivnostmi, se udeležili delavnic in predavanj, se učili novih spretnosti … ali pa le klepetali
(s starimi ali novimi) znanci in uživali v pristnem druženju.

Družina se z glasom dojenčka rodi
ljubezen načara najlepše stvari;
s čopiči sonca ji barva poti,
da ne zgrešila bi varne poti.
(Zvezdana Majhen)

-

Dan družin - 15.5., prostori MDPM CELJE
- razstava likovnih izdelkov – ves dan,
- ob 16.00 uri – družinske delavnice,
14.5.ob 16.00 uri - svetovanje za družine s pravnega področja.

Že 20. leto zapored so na ZPMS v sodelovanju s kulturno-umetniškimi organizacijami pripravili akcijo ZA
DRUŽINE BREZPLAČNO (potekala bo v Tednu družin od 15. do 22. maja). K akciji je pristopilo 33 muzejev
in galerij iz vse Slovenije.
Odprta vrata muzejev za družine v Celju :
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Prost vstop v muzej za družine
- brezplačna javna vodstva
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE- Prost vstop v muzej za družine
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7.-17.7.2018

17.-27.7.2018

-

LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO

LETOVANJE OTROK
V SAVUDRIJI
Tudi letos bomo organizirali letovanje za otroke in mlade v mesecu juliju v Savudriji
LETOVANJA BODO POTEKALA :

7. julij – 17. julij

SAVUDRIJA – HOSTEL CENTER SAVUDRIJA
LETOVANJE OTROK V OKVIRU AKCIJE »POMEŽIK SONCU IN FIHO«
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE
SAMOPLAČNIKI

17. junij - 27. julij – SAVUDRIJA – VELI JOŽE SAVUDRIJA
ZDRAVSTVENO LETOVANJE – LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI,
MOZIRJE, NAZARJE,
SAMOPLAČNIKI
LIKOVNA kolonija
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VELI JOŽE SAVUDRIJA - Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v
borovem gozdičku nad amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z
različnimi igrišči (nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in
lastnimi plažami. Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre
in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada, različne delavnice..Polni penzioni zajemajo 4 obroke hrane
(tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves čas letovanja zdravnik in medicinska
sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope in Hrvaške ter nekaterih ruskih držav.

HOSTEL CENTER Savudrija
Počitniški dom Savudrija leži na Savudrijskem polotoku na površini več kot 20.000 m2 in je le 15 km
oddaljen od slovensko-hrvaške meje. Leži neposredno ob morju, v zalivu z veliko lastno plažo. Že več kot
35 let v domu letujejo predšolski in šolski otroci, v njem potekajo letne šole v naravi ter druge obšolske
dejavnosti (tabori, delavnice, priprave..), namenjen pa je tudi pripravam športnih ekip.
Dom ima skupaj 314 ležišč razporejenih v dveh stavbah: osrednja zgradba z 212-timi ležišči obsega
kuhinjo, jedilnico, ambulanto, interni bife in 2-6 posteljne sobe z TWC in trinadstropna vila s 102-timi
ležišči razporejenimi v 6-8 posteljne sobe s TWC. V kleti doma je tudi večja klubska soba. Okoli doma so
prostorne zelene površine z obilo sence in prostora za počitek in igro. Počitniški dom ima tudi veliko
igrišče z igrali za najmlajše, 2 košarkarkimi igrišči, 3 teniškimi igrišči, mize za namizni tenis, rokometno
igrišče, za mali nogomet, asfaltirano odbojkarsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki.Gostje si lahko
brezplačno izposodijo vse športne rekvizite, ki so v lasti doma (loparji za tenis, namizni tenis in
badminton, žoge, palice za hokej na travi, plavalne deske…)
Neposredno ob domu je v zalivu urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. Na
sprehodih po okolici doma si otroci lahko ogledajo znameniti savudrijski svetilnik, ribiško pristanišče v
stari Savudriji, lahko obiščejo zabaviščni park…

CENA LETOVANJA :
- Samoplačniki – 400,00 eur
- Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 123,00 evrov
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z atopijskim
dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo osebni zdravniki
otrok in šolarjev.

Spletno glasilo maj 2018

Starši lahko letovanje plačajo na 4 obroke – od marca do junija. Letovanje mora biti plačano do odhoda
. Cena je lahko nižja, če se dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz
socialno ogroženih družin bomo poskusili urediti zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s
sofinanciranjem iz sredstev Pomežik soncu, Fiho, sponzorjev…
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader,
osnovno zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.
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Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
e-mail : mdpmcelje1@gmail.com
www.mdpm-celje.si

Informacije pripravila :
Dragica Poznič, sekretarka MDPM Celje
Poslano : 750 izvodov
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