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Naravoslovno popoldne na OŠ Mengeš
Obveščamo te, da bomo v četrtek, 23. 2. 2017 na šoli izvedli naravoslovno popoldne. Gre za enega od programov v okviru
obogatitvenih dejavnosti za učence, ki želijo več. Program bomo ponudili učencem od 5. do 9. razreda. Dejavnosti bodo potekale
od 15.30 do 18.30, natančen razpored bomo pripravili po zbranih prijavah in vas obvestili.
Ker bo število udeležencev omejeno, se morate učenci na dejavnosti obvezno prijaviti. Pri morebitni omejitvi števila
udeležencev bodo imeli prednost učenci, ki ste se na dejavnost prijavili v mesecu septembru, za ostale učence pa bo
veljalo pravilo »kdor se prej prijavi, ima prednost«.
Učenci se lahko prijavite na:

1. nekaj trikov za vse naravoslovne radovedneže - obiskal nas bo prof. dr. Ivan Leban s Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo Ljubljana, ki svoje bogate izkušnje rad podeli z mladimi naravoslovci. Občasno ga lahko spremljamo v odd aji
Ugriznimo znanost, kjer predstavlja svoje zelo zanimive poskuse na precej zabaven način. Čeprav nekateri menijo, da se s kemijo
in fiziko ne ukvarjajo in da jih ne zanima, obstaja v vsakdanjem življenju vrsta kemijskih in fizikalnih procesov, npr. od umivanja,
pranja, pomivanje posode do poledice, soljenja, posipanja cest, kuhanja čaja, peke palačink in še mnogi drugi. Pridite in se
prepričajte na lastne oči. Zabavno bo. (45 minut)

2. nevidni svet pod mikroskopom in stereo lupo – delavnica je namenjena učencem, ki bi radi izkusili samostojno
mikroskopiranje v sproščenem vzdušju in s tem odkrivali nove stvari, si širili obzorja ter občutili navdušenje nad naravo vsakič
znova. S sabo lahko prinesete lastne materiale za opazovanje – pustite domišljiji prosto pot. Imamo pa v šoli tudi bogato zbirko
trajnih preparatov, kot npr. krilo metulja, praživali, srčna mišica, različne vrste alg, rastlinske celice, povzročitelje različnih bolezni,
tkivo žabe, mačke itd., pa tudi žive materiale, kot so parameciji in evglene (45 minut)

3. predavanje o človeški ribici – z nami bodo predstavniki Društva za jamsko biologijo, ki se med drugim ukvarjajo z
raziskovanjem in reševanjem človeških ribic. Predavanje bo podprto s slikovnim in filmskim gradivom (45 minut).

4. kviz iz naravoslovja - skupinsko Vprašanja bodo splošna: o naravi, živalih, rastlinah, življenjskih okoljih… in bodo
izbirnega tipa. Ni se potrebno posebej pripravljati, pomembno je, da te zanima narava in o tem že kaj veš. Na vprašanja boste
učenci odgovarjali prek računalniško povezanih odzivnih enot. (45 minut)
Na kvizu se bodo med seboj pomerile »trojke«, torej ekipe, ki jih obvezno sestavljajo po 3 učenci (učenci se sami dogovorite,
kdo bo v skupini). Obvezne so predhodne prijave. Trojko lahko sestavljajo učenci iz različnih razredov in oddelkov. Za najbolj
uspešne bomo pripravili nagrade. Prijavnice nadete na spletni strani šole, lahko jih dobite tudi na polici na omari pri
dežurnemu učencu ali v tajništvu šole) – prijave ekipe je potrebno oddati do 21. 2. 2017

Prijave zbiramo do torka, 21. 2. 2017, po tem datumu vas bomo obvestili o časovnem razporedu.
Udeležba je za vse dejavnosti brezplačna. Več informacij lahko spremljate na www.osmenges.si.
Še tole:

HIŠNI LJUBLJENČKI NA OBISKU V ŠOLI – nekateri učenci naše šole bodo na ogled postavili svoje ljube živalce. Pri njih
boste dobili nasvete glede oskrbe in nege določene vrste hišnega ljubljenčka, jih morda lahko pobožali ali celo prijeli in se tako
bolje spoznali z živalmi. Če imaš doma kakšno zanimivo žival tudi ti in bi jo želel pripeljati v šolo, se nemudoma obrni na učiteljico
Metko Trobec, ki ti bo dala vsa navodila in pojasnila (tudi v zvezi s tem, katere živali bodo lahko prišle na obisk).

Lep pozdrav.

Ravnatelj:
Milan Burkeljca

-------------------------------------------- odreži in čim prej, najkasneje do 21. 2. 2017 oddaj v tajništvu šole ---------------------------------------------------------

Prijavnica – lahko se prijaviš na eno vali več dejavnosti
Našega otroka, _________________________________________________ (ime in priimek), razred __________ prijavljamo na
(obkrožite lahko več dejavnosti):
1. nekaj trikov za vse naravoslovne radovedneže
2. nevidni svet pod mikroskopom
3. predavanje o človeški ribici
4. kviz iz naravoslovja (5. do 9. razred) – prijavijo se ekipe (trojke) –
Razpored bomo pripravili tako, da se bo učenec lahko udeležil več stvari, če bo tako želel.
Podpis staršev: _______________________________________________

