26. september – EVROPSKI DAN JEZIKOV
- evropski jezikovni potep – 26. 9. 2012 (9. – 13. ure) v središču Ljubljane
- Potep se bo začel na stojnici Predstavništva Evropske komisije pred Hišo EU
na Bregu 14, kjer bodo učenci prejeli nagradne vprašalnike, zemljevide z
naslovi kulturnih inštitutov, ki jih lahko obiščejo, in vse druge uporabne
informacije v zvezi z dogodkom. Na tem zanimivem in pestrem sprehodu
bodo lahko izvedeli marsikaj novega o večjezičnosti in evropskih jezikih na
splošno ter spoznali jezike, kulture in dejavnosti sodelujočih kulturnih inštitutov.
Obiskali bodo lahko Avstrijski inštitut, Francoski inštitut Charles Nodier, nemški
Goethe-Institut, španski Instituto Cervantes in Italijanski inštitut za kulturo.
- Jezikovni potep bo vključeval tudi lov na zaklad. Med obiski na posameznih
inštitutih bodo lahko učenci poiskali odgovore na nagradna vprašanja in z
izpolnjenimi vprašalniki sodelovali v žrebanju za privlačne nagrade: knjige,
slovarje, zgoščenke in pakete s praktičnimi nagradami. Zaključek evropskega
jezikovnega potepa bo ob 13. uri z nagradnim žrebanjem pred Hišo EU.
- Stojnica pred Hišo EU in kulturni inštituti bodo odprti ves čas med 9. in 13. uro.
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OBVESTILO ZA STARŠE:
Spoštovani starši!
V sredo, 26. 9. 2012, bo med 9. in 13. uro ob evropskem dnevu jezikov v
Ljubljani potekal evropski jezikovni potep.
Na tem zanimivem in pestrem sprehodu bodo lahko učenci izvedeli marsikaj
novega o večjezičnosti in evropskih jezikih na splošno ter spoznali jezike,
kulture in dejavnosti sodelujočih kulturnih inštitutov. Obiskali bodo lahko
Avstrijski inštitut, Francoski inštitut Charles Nodier, nemški Goethe-Institut,
španski Instituto Cervantes in Italijanski inštitut za kulturo.
Evropskega jezikovnega potepa se bo udeležil tudi vaš otrok. V Ljubljano se
bomo z vlakom odpravili ob 6. 52 uri zjutraj. Na železniški postaji se dobimo 10
minut prej.
Zaključek evropskega jezikovnega potepa bo ob 13. uri z nagradnim
žrebanjem pred Hišo EU v Ljubljani. Predvideni prihod domov je ob 15. 23 uri.
Dejavnost je organizirana za nadarjene učence. Ker takšne dejavnosti
običajno potekajo po pouku, morajo učenci poskrbeti, da bodo opravili tudi
vse učne obveznosti tega dne.
Zaradi zgodnjega odhoda v Ljubljano in pozne vrnitve
domov ta dan vaš otrok ne bo imel malice in kosila.
Prehrano bom odjavila v šoli, vas pa prosim, da
poskrbite, da bo vaš otrok imel s seboj hrano (štručko, suho sadje, čokoladico)
in pijačo (vodo), da bo na jezikovnem potepu tudi zato lažje iskal odgovore in
se potegoval za privlačne nagrade.
Nataša Ključarič
************************************************************************************
________________________________ potrjujem prejem obvestila in se strinjam
(ime in priimek staršev)

z odhodom mojega otroka, _______________________________, na evropski
(ime in priimek učenca/-ke)

jezikovni potep po Ljubljani.

_______________________________
(podpis staršev)

