KROMPIRJEVE POČITNICE 2010 – Pozor, nekaj aktivnosti je na prijave!

Izkoristi možnosti preživljanja počitniškega prostega časa v okviru naslednjih dejavnosti:
Program MLADINSKEGA CENTRA JESENICE, info: 04 5884 680 /881
ŠPORTNO ZABAVNA ANIMACIJA: štafetne igre, igre s padalom, med dvema,…
in USTVARJALNE DELAVNICE z Jagodo Hmeljak
ponedeljek, 25. oktober, od 10. do 13. ure
telovadnica oš Koroška Bela
IGRANJE BILJARDA, NAMIZNEGA NOGOMETA IN NAMIZNEGA TENISA
od ponedeljka, 25.10. do srede, 27.10.2010: od 16. do 19. ure
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22
TURNIR V NOGOMETU MED MLADINSKIMI GLASBENIMI SKUPINAMI,
ZABAVNE IGRE ZA OBISKOVALCE
torek, 26. oktober, od 10. do 13. ure
telovadnica oš Koroška Bela
Vabljeni mladi v starosti nad 15 let, da formirate svojo ekipo in se pomerite z glasbeniki!
KARAOKE z Nadico Petrovo
torek, 26. oktober, od 16. do 18. ure
Mladinska točka Center II, Titova 41
Zaželeno je, da s seboj prinesete glasbeno podlago!
USTVARJALNE DELAVNICE 'NOČ ČAROVNIC' z Jagodo Hmeljak
sreda, 27. oktober, od 17. do 19. ure
Mladinska točka Blejska Dobrava - Gasilski dom
KONCERT MLADINSKIH GLASBENIH SKUPIN
sreda, 27. oktober, od 20. ure dalje
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22
FILMSKO POPOLDNE z Niko Abruč
četrtek, 28. oktober, od 16. do 18. ure
Mladinska točka Center II, Titova 41
POČITNIŠKI TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU,
PRIKAZ IN UČENJE TRIKOV s Simonom Zormanom
četrtek, 28. oktober, od 16. ure dalje zbiranje prijav, začetek ob 17. uri
NAGRADE ZA NAJBOLJŠE!
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22
USTVARJALNE DELAVNICE 'NOČ ČAROVNIC' z Nadico Petrovo
petek, 29. oktober, od 16. do 18. ur
Mladinska točka Center II, Titova 41
LAN PARTY: POMERI SE Z DRUGIMI NAVDUŠENCI IGRANJA RAČUNALNIŠKIH IGER
v sodelovanju s Klubom jeseniških študentov
petek, 29. oktober od 14. ure dalje
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22
Imeti moraš lastno opremo: računalnik, monitor, tipkovnico, (prenosnik), miško ter slušalke.
Zvočnikov ne bomo uporabljali. Igrali bomo igre, ki jih podpirajo tudi malce starejši
računalniki. Nujne so prijave in sicer do 28. oktobra do 16. ure! Število mest je omejeno!
Prijavnina znaša 1 EUR.

POČITNIŠKO LIKOVNE - USTVARJALNE DELAVNICE ter spoznavne in sprostitvene igre
od ponedeljka, 25.10., do petka, 29.10.2010, od 9. do 13. ure
Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22, Jesenice

Delavnice sta vsebinsko pripravili in jih izvajata dijakinji 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, sicer pa Jeseničanki, Ana in
Andreja!
Namenjene so osnovnošolcem nad 8 let, saj so po vsebinah in spretnostih
malce zahtevnejše, čeprav mogoče naslovi tega niti ne kažejo. V premorih
bo čas za raznolike spoznavne in sprostitvene igre, tako da bo ustvarjalno
druženje popestreno z zabavo in smehom! Prosimo, da imajo udeleženci s
seboj malico (kak prigrizek in pijačo), materiali so vključeni v ceno delavnice.
- 25.10.: Ustvarjanje in zdelovanje gledaliških lutk iz odpadnih materialov
- 26.10.: Noč čarovnic: izdelovanje mini buč in groznih čarovnic iz glinenega lončka
- 27.10.: Izdelovanje ptičje hišice iz glinenih lončkov, barvanje ter poslikava
- 28.10.: Izdelava lastne družabne igre
- 29.10.: Izdelovanje in ustvarjanje lastne table za urnik, obvestila, sporočila in
koledar za v svojo sobo
Cena posamezne delavnice je 8 €, vse izdelke otroci odnesejo s seboj domov. V primeru
udeležbe na vseh petih delavnicah pa je cena 30€.
Prijave so zaradi organizacije nujne in sicer najkasneje do petka, 22.10., do 12. ure!

ŠPORTNI PROGRAMI, Info: 04 5884 665 in www.zsport-jesenice.si

UPORABA DVORANE ZA NAMIZNI TENIS, VODENA VADBA in MOŽNOST IZPOSOJE OPREME
ponedeljek, 25.10.2010, ob 9. uri, naslednje dni po dogovoru
Športni park Podmežakla, namiznoteniška dvorana Podmežakla
IGRANJE NOGOMETA
od 25.10. do 29.10.2010, od 9. do 11. ure
Športni park Podmežakla, igrišče z umetno travo
KEGLJANJE ZA MLADE
od 25.10. do 29.10.2010, od 12. do 13. ure
Športni park Podmežakla, kegljišče Podmežakla

REKREACIJSKO DRSANJE – vstopnina: 1€
delavni dnevi, od 12.30 do 14.00, vikenda po urniku dvorane
Športna dvorana Podmežakla
Info: www.zsport-jesenice.si – urnik dvorane Podmežakla
ŠPORTNO PLEZANJE
sreda, 27.10.2010, od 10. do 12. ure
Plezalna stena v dvorani osnovne šole Polde Stražišar
V sodelovanju s PD Jesenice bo mladim brezplačno na voljo plezalna stena in
vaditelji, ki bodo poskrbeli za varno in pravilno plezanje.

