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NOVO V ŠOLSKEM LETU 13/14!     BREZPLAČNO ZA VSE OTROKE, CELO ŠOLSKO LETO! 

RAZISKOVALNICE »MAVRIČNI KLUB« 

Vodstvo OŠ Predoslje, je našo idejo brezplačnih raziskovalnic za vse otroke, zelo pozdravilo in 

vključilo v projekt ZDRAVA ŠOLA , zato vam želimo predstaviti »Mavrični klub«, kjer bodo 

mali in veliki otroci preko gibanja, igranja, ustvarjanja, sproščanja spoznali svoj notranji in 

zunanji svet. Raziskovali bodo pod vodstvom Katje Zupan prof. šp. vzg. in vodjo Fitpro kluba 

za dušo in telo, Kranj in Fitpro wellness šole in Matija Samca, specializanta integrativne 

terapije, Pilates inštruktorja, zvočnega terapevta,…. 

Redni termini & skupine: 1 x tedensko 45` od 30. septembra 13 do 30. maja  

VRTEC : 3 – 6 let ob sredah ob 14.45 (45`) zunanje igrišče in igralnica 

OŠ: 1.-4. razred ob ponedeljkih ob 14.00 (45`) zunanja igrišča in telovadnica 

OŠ : 5 .- 9. razred ob ponedeljkih ob 14.45 (45´) zunanja igrišča in telovadnica 
 

PREDSTAVITVE  RAZISKOVALNIC ZA OTROKE BODO: 

- VRTEC: 3-6 let: v torek, 24.9. ob 14.45 do 15.15 (zunanje igrišče ali igralnica) 

- OŠ: 1., 2.razred: v sredo, 25.9. od 8.20 do 9.05 (velika telovadnica) 

- OŠ: 3., 4. razred: v četrtek, 26.9. od 8.20 do 9.05 (velika telovadnica) 

- OŠ: 5.- 9. razred: 15 minutne predstavitve v septembru na urah športne vzgoje 

PREDSTAVITEV ZA STARŠE, UČITELJE IN VZGOJITELJE,  KI BI ŽELELI IZVEDETI ŠE VEČ OZ. KI BI ŽELELI 

MOGOČE AKTIVNO SODELOVATI, BO V ČETRTEK, 26. 9. OB 17.00 URI V ŠOLSKI JEDILNICI (cca. 60`) 

V Mavričnem klubu bomo raziskovali oz. zakaj se priključiti: 

 NAŠE FIZIČNO TELO 

 NAŠE ENERGETSKO TELO 

 NAŠE ČUSTVENO TELO 

 NARAVNO OKOLJE 

 DRUŽBENO OKOLJE 

 POMEN ZDRAVE HRANE IN PIJAČE 

 ŽIVLJENSKE VREDNOTE 

 DRUGAČNOST, STRPNOST 

 USTVARJALNOST, DOMIŠLIJO NA RAZLIČNIH PODROČJIH 

PRIJAVA  DO SREDE, 28. SEPTEMBRA 13  Z ODDAJO IZPOLNJENE PRIJAVNICE 

RAZREDNIČARKI OZ. VZGOJITELJICI! 

Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na 041 790 248 (Katja) ali pišete na katja.zupan@fitpro.si   
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PRIJAVNICA »MAVRIČNI KLUB« 

Priimek in ime otroka:                                                    Skupina / razred: 

Datum rojstva:                                          

Naslov  (ulica, poštna številka, kraj): 

Priimek in ime starša (mati):     Priimek in ime (oče): 

GSM:            GSM:  

E-mail*:       E-mail*: 

*preko e-pošte vas bomo obveščali o poteku raziskovalnic in drugih pomembnih dogodkih! 

Rezervni kontakt – telefon (npr. babica,…):  

Zdravstveno stanje otroka: ker bomo na raziskovalnicah »Mavrični klub« izvajali tudi gibalne 

dejavnosti, prosimo, da nas seznanite z zdravstvenimi posebnostmi vaših otrok (npr. astma, 

diabetes, poškodbe, psihično stanje, alergije,….). 

 X Otrok je zdrav.   

X Otrok ima naslednja spremenjena zdravstvena stanja (ukrepanje): 

 

 

S podatki so seznanjeni le voditelji raziskovalnic. Podatki bodo uporabljeni zgolj za varovanje 

zdravja in načrtovanje prilagoditev! 

 

S svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki točni  in potrjujem, da otrok vadi 

na odgovornost staršev! 

 

Kranj,        Podpis starša / skrbnika:   


