
BE COOL AND ROCK ENGLISH 
Celodnevna angleška jezikovna druženja v Ljubljani. 

PRIJAVE: 15. 4. 2022, ob 9.00 bomo odprli spletne prijave, ki bodo na dnu te strani. 

Primerno: za otroke od 1. do 6. razreda. 

Termina in lokacija:  

1. termin: 27. 06. - 01. 07. 2022, OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana; 

2. termin: 11. 07. - 15. 07. 2022, OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana.  
 

Vsak delovnik od 7.30 do 16.00. 

Program je primeren tudi za začetnike. Program bo v vsakem terminu drugačen. 

V celodnevnih druženjih bomo veliko časa namenili klepetanju in pogovoru v tujem jeziku. Osvajali ga 

bomo na igriv in zanimiv način preko različnih iger, izletov, obiskov in medsebojnih druženj. Za en dan 

bomo postali turisti, spoznavali bomo živalsko kraljestvo in rastline, različne poklice, se podali na izlet, 

se gibali in osvajali različne športe, brali in peli v angleščini, se igrali družabne igre, okušali različno 

hrano in preproste recepte, spoznavali različne inštrumente in glasbila, kulturo in običaje in še in še. 
 

POMEMBNA OPOZORILA: 

 druženja bodo izvedena samo v primeru najmanj 13 prijav.  

 V primeru prijav nad 16 otrok bomo otroke razdelili v dve skupini na podlagi 

predznanja tujega jezika.  

 Prijava ni mogoča za manj kot pet dni (cel termin). 
 

CENA: 115,00 EUR na teden. Vključuje pet dni programa, vstopnine po programu, prehrano 

(zajtrk, kosilo in malica s sadjem), material in rekvizite za delavnice ter zavarovanje. 
 

DODATNO: V času programa bodo otroci potrebovali Urbano napolnjeno za 10,00 EUR.  

BE COOL URNIK: 

KAJ KRATEK OPIS 
SPOZNAJMO SE Prihod otrok, spoznavne igre. 
BUDILKA Zbujanje ob jutranji telovadbi, pantomimi, glasbi ali pravljici. 
ZAJTRK  
ANGLEŠKA POTEPANJA Učenja jezika in novega besedišča na zanimiv način preko 

izletov, obiskov, gibanja, potepanj, igranja, igre vlog  ipd. 
KOSILO  
TREBUŠČKI NA POČITKU Pravljični odmor, glasbena izbranka dneva ipd. 
ANGLEŠKA GOVORILNICA  Lomilci jezika, angleški pregovori, angleški idiomi, risanje  

pripovedovanje zgodb, uganke  ipd. 
POPOLDANSKA MALICA  
TRENUTKI ZA SPROSTITEV 
IN DRUŽENJE 

Ustvarjalne delavnice, igre vlog,  kvizi, družabne igre in 
turnirji, prosta igra, igranje na igrišču šole, ogled filma ali 
risanke v angleščini ipd. 

ODHODI DOMOV  
 


