3. TRADA - vse po 45 minut
1.Društvo Žarek upanja
Učilnica fizike
2. Športno Društvo Tigers Domžale
V telovadnici

delo z učenci z uporabo socialnih in doživljajskih iger
Predstavili bomo ameriški nogomet, v obliki različnih vaj ter jih popeljali skozi športni poligon. Naučili jih bomo osnov
metanja ter lovljenja žoge, ter pravil samega športa. Predstavili jim bomo tudi opremo kontaktne različice (čelada, ščitniki)
Specializirana nepoklicna reševalna služba v sistemu zaščite in reševanja, ki pomaga vsem tistim, ki se v jamskem svetu
znajdejo nehote, zaradi zdrsa ali padca s površja. Med njimi so sprehajalci in izletniki, njihove domače živali, divje živali,
poklicni obiskovalci kraškega terena (raziskovalci, gozdarji), pa tudi gorniki in smučarji.

3.
Jamarska reševalna služba
Učilnica geografije
4. CZM ( 3. ure) in Zavod Azum ( 2. uri)
Delavnice.
Učilnica kemije
5. Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi
Naša organizacija bo predstavila delovanje in programe, ki jih izvajamo.
glave
Opisali bomo značilnosti oseb s poškodbo glave in posledice življenja s poškodbo. Učence bomo preventivno opozorili tudi o
Učilnica slovenščine 2
obnašanju v prometu in nasploh, da se omenjene poškodbe sploh ne dogajajo.

6. Radioklub Domžale
Učilnica matematike

7. Zavod APIS
Učilnica tehnike

Praktično bomo predstavili radioamatersko dejavnost na način, da bodo učenci tudi sami preizkusili vzpostavitev zveze z
ročnimi radijskimi postajami, enostavno spajkanje, iskanje skritega oddajnika s sprejemnikom.
Zavod APIS bo predstavil svoje delo z ranljivimi skupinami ter prikazal kratke filme, ki so nastali v naši produkciji na teme
begunstva in priseljenstva. Po ogledu kratkih filmov bo potekal moderiran pogovor, pri katerem bodo sodelovali sami
begunci ali priseljenci. Tako bodo učenci dobili možnosti, da gostom zastavljajo vprašanja in se z njimi osebno pogovorijo.
Predstavnik Zavoda APIS bo pogovor moderiral.

2 TRIADA -vse po 45 minut.
1. Ženski košarkarski klub Domžale*
V telovadnici

2. Ženski nogometni klub Radomlje*
zunaj
3. DMA Modra ptica, Domžale
Učilnica 5.a
4. ČD Krtina Dob
Učilnica TJA

5. Združenje za MOČ
Učilnica 5b
6. Zavod 1-2-3
Učilnica 4b
7. Invalidi paraplegiki, Slepi in gluhi
Na parkirišču zunaj
8. Športni klub Miki
Učilnica glasbe

9. Lajka, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Učilnica gos

Predstavljamo šport košarka.
Za učence in učenke bomo pripravili mini nogometni trening. Najprej se bodo vsi skupaj ogreli (igre lovljenja, gimnastične
vaje), nato bo sledil glavni del, v katerem bodo otroci v manjših skupinah krožili po različnih nogometnih poligonih (poudarek
na vodenju žoge in razvijanju gibalnih spretnosti). V drugi polovici glavnega dela bomo fante in dekleta ločili. Dekletom bomo
predstavili pravila nogometne igre, pri fantih pa bo poudarek na spoznavanju t.i. Fair playa, saj opažamo, da na šolskih
igriščih, kjer ni sodnikov, teh pravil pogosto ne spoštujejo. V zaključnem delu bodo ločeno po spolu igrali nogomet na male
gole, mi pa jih bomo spodbujali, da se držijo pravil, s katerimi smo jih prej seznanili.
Različni modeli letal, pomen in kratka zgodovina letalstva, način izdelave od enostavnih do radijsko vodenih modelov....
z medenimi pridelki v učilnici, ter prikaz čebelarske opreme in seveda tudi degustacijo, ter razlaga o našem delu pri čebelah.
Delavnica je namenjena otrokom od 4. do 6. razreda in nosi naslov Moja čustva (so moja pravica). Traja eno šolsko uro in
preko le-te se otroci s svojim aktivnim sodelovanjem preko različnih praktičnih vaj seznanijo s tem kaj sploh so čustva,
katera poznamo, kako jih lahko izražamo in zakaj jih je dobro izražati. Praktične vaje, se glede na razred in starost,
prilagajajo. Predstavili bomo našo nevladno organizacijo in povedali, da se lahko v stiski obrnejo tudi k nam. Prvi del je
namenjen temu, da otroci aktivno sodelujejo s svojo udeležbo, v drugem delu pa sledi krajša diskusija.
Tema kako trden razred smo- vaja skupinskega dela
Prikaz

Predstavitev ritmične gimnastike, predstavitev pripomočkov ritmične gimnastike, dela na treningih, praktični prikaz dela,
delavnica za otroke
predstavitev društva, našega poslanstva in aktivnosti, predavanje o odgovornem skrbništvu in pravilnem odnosu do živali na
splošno, pravilen pristop do neznanega psa

1. TRADA - vse po 30 minut.
1. Prostovoljno gasilsko društvo Dob
Učilnica 1.a

2. Brainobrain
Učilnica 1.b
3. HK SLAVIJA JUNIOR
V zunaj pod nadstreškom in na umetni
travi
4. Karate klub Domžale
zunaj pri igralih
5. MIKI PŠ
Učilnica 3.b
6. ŠD Sovice
Učilnica 4.a
7. Poslušanje pravljice
Učilnica 2.a
8. Promet –policistka
Učilnica 2.b
9. Planinstvo in gluhi
Učilnica 3.a

Pripravili bomo predstavitev dejavnosti, ki bo primerna za otroke prve triade. Praktično in vsebinsko primerno, podobno kot
smo to opravili že več let zapored.
Na začetku bi se na kratko predstavili; kdo smo in kaj je brainobrain, v ta del bi vključili posnetke otrok, ki računajo po metodi
brainobrain. Nato bi izvedli delavnico, ki je podobna našim srečanjem na tečaju, otroci bi bili aktivno vključeni. Delavnica
vsebuje NLP tehnike, predstavitev abakusa in osnove njegove uporabe ter različne miselne izzive.

poligon, predstavitev športa in opreme
Sankukai karate in samoobrambe
izvedli gibalno plesno delavnico za vse prisotne
Delavnice cheer plesa in cheerleadinga
Poslušanje.
Predavanje.

Predavanje.

