
 

 
Enotedenski intenzivni tečaj angleškega jezika 

 

Na Osnovni šoli Draga Bajca Vipava bo avgusta potekal enotedenski intenzivni tečaj 

angleškega jezika, ki ga bo izvedla angleška organizacija English in Action. Udeležili se ga 

bodo učenci iz naše šole, pa tudi iz okoliških šol. Tečaj smo na naši šoli imeli že petkrat, 

učenci in njihovi starši so bili z njim zelo zadovoljni, kar nas spodbuja, da z njim nadaljujemo.  
 

Organizacija ima sedež v Canterburyju, tečaje po šolah izvaja že več kot 25 let, sodeluje z 

več kot 500 šolami v 26 državah. English in Action je edina priznana ponudnica tečajev 

angleškega jezika v šolah. Priznanje  ji je podelilo združenje EAQUALS (Evropsko združenje 

kvalitetnega jezikovnega izobraževanja), ki v Evropi postavlja merila dobrih ponudnikov 

jezikovnega izobraževanja. 
 

O TEČAJU: 

 Namenjen otrokom od 4. do 9. razreda, letos novost: tudi za 1. – 3. razred (če bo dovolj 

prijav) 

 Poučujejo usposobljeni učitelji – materni govorci angleškega jezika iz Velike Britanije 

 Intenzivno delo – 6 šolskih ur dnevno (za 1.triado 3 šolske ure dnevno) 

 V skupini bo od 10 do 15 otrok, razdeljenih po starostnih skupinah 

 Zabavne poučne aktivnosti, kvizi, predstavitve, projektno delo in gledališka igra 

 Spoznavanje novih jezikovnih elementov, ponavljanje besedišča in struktur, ki so jih 

spoznali v šoli 

 Delovni zvezek, mapo in pisalo bodo učenci dobili ob začetku tečaja 

 Končni nastop – starši boste vabljeni k ogledu nastopa vašega otroka, ki bo prepeval, 

pripovedoval in igral v angleškem jeziku 

 Priznanje ob zaključku tečaja za vsakega otroka 

 ZAKAJ? 
 iz finančnega vidika je odlična alternativa jezikovnim tečajem v tujini 

 otroci bodo po tečaju govorili bolj tekoče, samozavestno in bodo bolj motivirani za 

pogovore v angleškem jeziku 

 tečaj bo prilagojen znanju in starosti otrok 

KJE?  

 na osnovni šoli Draga Bajca Vipava 

 

KDAJ? 

- 22. – 26. avgust 2016 



 

CENA: 145 € (138 € program in učitelji, 7€ stroški šole)  1.triada: 75€ 
(če sta vključena dva otroka iz iste družine, je cena 115 € na enega otroka) 
(učenci, ki bodo zaradi zdravstvenih ali težkih osebnih okoliščin odsotni 3 dni ali več, bodo dobili del stroškov povrnjenih) 
 

PRIJAVA: do konca maja 2016 (prijavnico lahko dobite na spletni strani, pri učiteljicah 

angleškega jezika ali pri kontaktni učiteljici na OŠ Vipava)  

Prijavite se preko elektronske pošte: eiavipava@gmail.com 

 

VEČ INFORMACIJ: 

 Spletna stran organizacije English in Action: www.englishinaction.com 

 Spletna stran združenja EAQUALS: www.eaquals.org 

 Kontaktna učiteljica na OŠ Vipava:  

 Sonja Simonič Puc eiavipava@gmail.com 
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PRIJAVNICA ZA INTENZIVNI TEČAJ ANGLEŠČINE 

ENGLISH IN ACTION 

 

Spodaj podpisani/a __________________________ želim, da se moj otrok 

_____________________________________, ki v šolskem letu 2015/16 obiskuje 

________ razred Osnovne šole _______________________udeleži intenzivnega tečaja 

angleškega jezika, ki bo potekal na OŠ Draga Bajca Vipava v avgustu 2016.  

 

Naslov starša (ulica ali kraj in pošta): 

___________________________________________ 

Telefonska številka starša: _________________________  

Elektronska pošta, na katero želim prejemati obvestila: 

______________________________ 

Dovoljujem, da šola objavi fotografije in posnetke mojega otroka, ki nastanejo v okviru tečaja.  

 

Stroške tečaja bom poravnal do 10. junija 2016. 

 

Ali je vaš otrok že obiskoval tečaj English in Action? _______________________  

Kdaj? ___________________________ 

 

Kraj in datum: ____________________        Podpis starša:___________________ 

 

 


