
 
 Delavnice organiziramo: 

 

 

Sem pravi/a? »Itak, sej to je čist logično!«  Če imaš med 9 in 12 let, te zanima svet logike, a se z njim še 
niso dobro spoznal/a, izpolni prijavnico in skupaj bomo kodrali možgane in ugotavljali, kaj vse je logično in 
kaj ne. Hitro se prijavi, da ne bo zmanjkalo prostih mest! 

Kaj bomo počeli? Tri dni bomo možgane urili z logiko, logičnimi nalogami in lingvistiko. Od 9:00 do 16:00 se 
bomo mudili v logičnem svetu in povsem nakodrali naše možgane.  

 

Z nami bodo zabavni mentorji, ki že pripravljajo zanimive vsebine, da bomo del krompirjevih počitnic preživeli 
v čim bolj sproščenem a obenem tudi poučnem okolju. Z Davidom Žnidaršičem se bomo z logiko podali v 
trgovino ter reševali naloge s tabelami. Mateja Hrast nas bo popeljala v svet številske logike. Lara Jerman 
pripravlja zabavne lingvistične naloge, kjer se nam bo mogoče malo zapletal jezik, medtem ko Zala Sekne 
in Klara Drofenik, naši najmlajši mentorici, pripravljata naloge iz izjavne logike.  
 

Kje in kdaj bodo delavnice potekale? V ponedeljek, torek in sredo med krompirjevimi počitnicami, in sicer 
od 9:00 do 16:00 v prostorih ZOTKS na Zaloški cesti 65 v Ljubljani (zraven Tržnice Moste). 
 

Koliko nas bo? Največ 10. 
 

 
Kaj potrebujem? Pisala, zvezek in dobro voljo  Za kosilo in malico bo poskrbljeno.  
 

Do kdaj se moram prijaviti? Prijave* sprejemamo do zasedbe mest oziroma najkasneje do 20. 10. 2014. 
Pred prijavo si preberi še naslednje sporočilo.  
 

Kaj moram storiti, da bo prijave veljavna? Ob prijavi vplačati prostovoljni prispevek za udeležbo v višini 
40,00 EUR na TR ZOTKS: 05100-8010503443, sklic 00 050107 (pri plačevanju bodo mogoče potrebni tudi 
naši podatki: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška 65, 1000 Ljubljana). S prispevki in dodatnimi 
finančnimi viri bomo pokrili prehrano za udeležence in mentorje, strokovno delo mentorjev ter vsa gradiva. 
 

Kje lahko dobim dodatne informacije? Na telefonski številki 01 25 13 727 oziroma e-naslovu 
tabori@zotks.si.  
 
* V primeru sprememb pogojev izvajanja ali premajhnega števila udeležencev si organizator pridržuje pravico do spremembe 
programa ali višine prispevka oziroma odpovedi delavnic.

Jesenske delavnice logike         
(Ljubljana, 27., 28. in 29. oktober 2014)
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