
PONEDELJEK, 28. AVGUST
8.00     PRIHOD NA GIMNAZIJO
8.00–8.30  SPREJEM, NAVODILA ZA DELO
8.30–10.00  DELO V SKUPINAH
10.00–10.30 MALICA
10.30–12.00 DELO V SKUPINAH
12.00–12.3012.00–12.30 KOSILO
12.30–16.00 EKSKURZIJA PO PRLEKIJI
16.00    ODHOD DOMOV

TOREK, 29. AVGUST
8.00     PRIHOD NA GIMNAZIJO
8.00–9.30  DELO V SKUPINAH
9.30–10.00  MALICA
10.00–12.0010.00–12.00 DELO V SKUPINAH
12.00–12.30 KOSILO
12.30–16.00 ŠPORTNO POPOLDNE
16.00    ODHOD DOMOV

SREDA, 30. AVGUST
8.00     PRIHOD NA GIMNAZIJO
8.00–9.30  DELO V SKUPINAH
9.30–10.009.30–10.00  MALICA
10.00–12.00 DELO V SKUPINAH
12.00–12.15 PODELITEV POTRDIL
12.15    ZAKLJUČEK IN ODHOD DOMOV

Prijavite se na spletnem naslovu: www.gfml.si/tabor 
do 1. avgusta 2017. 

Cena udeležbe na taboru je 25 € in vključuje: 
3 malice3 malice, 2 kosili in avtobusni prevoz na ekskurziji po Prlekiji.

Prijavnino poravnate na TRR 
SI560110 0603 0694 703, sklic SI00 2017.

Rok plačila prijavnine je 24. avgust 2017.  

PROGRAM

PRIJAVE

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
www.gfml.si

JEZIKOVNI IN RAZISKOVALNI

Ljutomer, 28.-30. avgust



NEMŠCINA

ANGLEŠCINA

Učenci bodo na zabaven in sproščen način širili 
besedišče, potrebno za sporazumevanje v 
vsakodnevnih situacijah. S pomočjo dialogov in iger 
bodo nadgrajevali tudi jezikovne strukture. 
Spoznavali bodo navade in običaje nemško 
govorečih ljudi ter v okolici šole iskali in raziskovali 
skrite kotičke – v nemščini seveda. 

Delavnica bo namenjena  nadgradnji obstoječega  Delavnica bo namenjena  nadgradnji obstoječega  
besedišča iz angleščine. Učenci bodo nadgradili 
svoje osnovno znanje v obliki iger, dela v skupini in 
z veliko raznolikimi aktivnostmi. Poudarek bo na 
idiomatskih izrazih, prenesenem pomenu besed in 
na usvajanju značilnosti kulture Velike Britanije s 
pomočjo naravne govorke. 

JezikJezik, kultura, glasba ... v vsem boste lahko poiskali 
vzporednice z našo jezikovno sestrično na vzhodu. 
Ob tem se boste naučili še novo pisavo, kar znajo le 
redki. Od delavnice boste odnesli začetno osnovno 
znanje o Rusiji in njenem jeziku, ki vas bo zagotovo 
očaral. 

До встречи!

RUŠCINA

Francoska delavnica »C'EST LA VIE«

Stil, eleganca, umetnost … gospodarska razvitost 
… miselna naprednost in svoboda izražanja … Vse 
to in še več je Francija ter z njo povezan francoski 
jezik.
Udeleženci delavnice se boste srečali z osnovami Udeleženci delavnice se boste srečali z osnovami 
francoskega jezika, njegove pisave in izgovarjave. 
Posvetili se bomo predvsem pogovornemu 
besedišču v vsakodnevnih situacijah in si pri tem 
pomagali z glasbo, igro ter odlomki iz francoskih 
filmov.
Hkrati bomo spoznavali značilnosti Hkrati bomo spoznavali značilnosti Francije ter 
francoske kulture in se naučili kakšne francoske 
modrosti oz. pregovora.

Delavnice so namenjen učencemDelavnice so namenjen učencem, ki jih zanima 
naravoslovje, radi eksperimentirajo in odkrivajo 
svet znanosti. Udeleženci se bodo v treh dneh 
srečali s kemijskim  raziskovanjem v šolskem 
laboratoriju, z dokazovanjem fizikalnih zakonitosti 
in z odkrivanjem bioloških  skrivnosti. Pridobivanje 
naravoslovnih znanj pa bo spremljala zabava z 
razvedrilno matematikorazvedrilno matematiko. 

FRANCOŠCINA

INTERDISCIPLINARNO RAZISKOVANJE

STROKOVNA EKSKURZIJA 

ŠPORTNO POPOLDNE

Strokovna ekskurzija po Prlekiji je namenjena 
spoznavanju geografskih, zgodovinskih in kulturnih 
značilnosti pokrajine na desni strani reke Mure. 
Iz Ljutomera se bomo odpeljali v Osrednje Iz Ljutomera se bomo odpeljali v Osrednje 
Slovenske gorice, v Sakušak, v rojstni kraj 
izumitelja in podjetnika Janeza Puha. Ogledali si 
bomo muzej. 
Povzpeli se bomo tudi na razgledni stolp na Gomili, 
od koder pogled seže v tri sosednje države.  

Športno popoldne bodo za vas organizirali športni Športno popoldne bodo za vas organizirali športni 
pedagogi, zaposleni na Gimnaziji Franca Miklošiča 
Ljutomer. 

Aktivnosti bodo potekale na letnem kopališču.

Za izvajanje aktivnosti potrebujete športno opremo 
oz. kopalke. 
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