
Dragi otroci in spoštovani starši! 

 

Z veseljem vam sporočamo, da bo Društvo za izvajanje filmske vzgoje Slon v času poletnih šolskih 

počitnic 2017 organiziralo poletno počitniško varstvo ki smo ga poimenovali Slon na počitnicah in v 

okviru katerega bodo otroci lahko spoznavali in ustvarjali animirane filme. 

 

Varstvo bo namenjeno otrokom od 6 do 11 leta starosti. Potekalo bo od ponedeljka do petka od 8.00 

do 16.00 ure, v Mladinski postaji Moste (Zaloška 55) od 3. do 7. julija. 

 

V času počitniškega varstva bodo vaši otroci pod mentorstvom dveh izkušenih pedagogov Društva 

Slon čas preživeli kakovostno in ustvarjalno. Ves teden bodo v skupini ustvarjali kratek animirani film. 

Naučili se bodo, kako animirani filmi nastanejo in kako jih lahko tudi sami izdelajo. Skupaj si bomo 

zamislili zgodbo, zanjo izdelali like in ozadja v poljubni tehniki, posneli zvok in ustvarili kratek 

animirani film. 

 

Delo bo potekalo v skupini po 20 otrok, zato se bomo med delom naučili tudi medsebojnega 

poslušanja, upoštevanja različnih mnenj in sodelovanja katerega rezultat bo kratki animirani film, ki 

ga bomo za vse udeležence, njihove starše in prijatelje, ob zaključku vsakega počitniškega tedna 

predvajali na platnu v Mladinski postaji Moste.  

 

Za otroke smo organizirali toplo kosilo v bližnjem vrtcu. Med ustvarjanjem pa jim bodo vedno na 

razpolago sadje ali jogurt in voda iz pipe. Otrok naj ne bo oblečen v najnovejša oblačila, saj se bo tako 

lahko nemoteno prepustil igri in ustvarjanju. 

 

PRIJAVNI OBRAZEC lahko izpolnite TUKAJ. Če prijavljate več kot enega otroka, vas prosimo, da za 

vsakega otroka posebej izpolnite prijavnico. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. 

 

CENA tedenskega počitniškega varstva znaša 112 € na teden za posameznega otroka. Ob potrjeni 

prijavi, vam pošljemo položnico, ki jo morate poravnati do: 

 

ROK PLAČILA je 26. junij. 

Več info na: drustvo.slon@gmail.com 

V pričakovanju zabavnih in ustvarjalnih počitnic vas lepo pozdravljamo, 

ekipa Društva Slon 

 

http://eobvestila.studiofaca.com/reference.php?ref=u4saqwoj&email=co804d2v&action=click&redirect=https://docs.google.com/a/animateka.si/forms/d/e/1FAIpQLSdv-FH4G6O38XW5-PglvvDb0RoA1IeCCJytxr11yQxM7bsP-g/viewform
mailto:drustvo.slon@gmail.com

