
ENGLISH IN ACTION:  

 

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA v tednu od 24. 8. do 28. 8. 2020 

LETOS TUDI ZA UČENCE TRETJEGA RAZREDA 

 

Po uspelih in zanimivih druženjih z domačimi govorci angleščine na koncu poletnih počitnic 

letos že enajsto leto zapored ponujamo enotedenski tečaj angleškega jezika na naši šoli. 

 

 

EiA TEČAJI 

EiA tečaji so primerni za učence od zaključenega 3. do 9. 

razreda. Program obsega 3 šolske ure dnevno (3 X 45 min 

na dan od ponedeljka do petka). Ponuja učenje angleščine 

s pomočjo različnih aktivnosti (na osnovi posebej zanje 

izdelanega delovnega zvezka) in projektov ter pripravo 

zaključne predstavitve, ko učenci svoje delo predstavijo 

staršem. Vsak učenec dobi delovni zvezek, pisalo, mapo in 

potrdilo o prisotnosti na tečaju.  

 

EiA UČITELJI 

Vse tečaje vodijo učitelji, ki so strokovno usposobljeni domači govorci angleščine in ki pri poučevanju 

uporabljajo metodologijo poučevanja angleščine kot tujega jezika, poleg tega pa predstavljajo tudi 

svoj način življenja in svojo kulturo. 

 

SKUPINE 

V vsaki skupini je od 10 do 15 učencev. Vsak učenec dobi delovni zvezek, pisalo in mapo. Tečaje 

vodi angleški učitelj brez prisotnosti slovenskega. Tečaj 

obsega 3 šolske ure (45 min) v prostorih OŠ Ljubečna, 

vendar je za izvedbo programa potrebno parno število 

skupin, saj se na dan pri 1 učitelju zvrstita 2 skupini. 

Tečaj se prične v ponedeljek in konča v petek. Cena je 75 

evrov za posameznega otroka in 65 evrov v primeru, da se 

prijavijo bratje/sestre (65 evrov za posameznega 

brata/sestro).  

 

 



PRIJAVA NA TEČAJ 

Učenca/učenko prijavite s sporočilom na e-naslov: darja.acentrih@os-ljubecna.si. V sporočilu zapišite 

ime in priimek otroka/otrok, ki jih prijavljate, in razred, ki ga obiskujejo. Ko bo prijav dovolj, učenci 

ali starši do začetka poletnih počitnic celoten znesek plačajo meni, saj moram denar za tečaj nakazati 

na račun organizatorja tečaja, preden se razidemo. Teden dni pred pričetkom tečaja 

udeleženci/udeleženke dobijo pisno obvestilo o tem, v kateri skupini so in kdaj se jim tečaj začne.  

 

Če bo prijavljenih manj kot 20 otrok, tečaj odpade, zato denar prinesite šele, ko vam sporočim, 

da je prijav dovolj. 

 

NEUDELEŽBA NA TEČAJU 

Če se učenec plačanega tečaja zaradi bolezni ali kakšnih 

drugih opravičljivih razlogov poleti ne more udeležiti, si 

organizacija EiA zadrži nekaj denarja za plačilo stroškov in 

ne povrne celotnega zneska. 

 

 

 

 

 

 

V upanju, da se nam tudi letos pridruži dovolj učencev in da si tako zagotovimo še en zanimiv 

angleško obarvan konec počitnic, vas lepo pozdravljam! 

 

 

 

Darja Arh Centrih 

prof. fr. in ang. jezika 

 

 

 

 

 

Prijave mi pošljite najkasneje do PETKA, 29. maja 2020. 
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