
 

 

 

 

 

Spoštovani dedki in babice, 

 

Simbioza šola OŠ Ledina vas ponovno toplo vabi k sodelovanju. 

Za vas smo pripravili 7 računalniških delavnic.  

Želimo ustvarjati družbo, kjer mladi spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti 

se skriva v starejših, in kjer starejši verjamejo v prihodnost predvsem zaradi 

solidarnih mladih, ki ponudijo roko pomoči.  

Pridružite se nam na enem, dveh ali vseh sedmih terminih delavnic, kjer vam 

bomo skupaj z učenci prostovoljci (izbrani v sodelovanju s šolskim 

računalnikarjem) predstavili osnove uporabe računalnika in spleta.  

Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in 

prenosu znanja z mladih na starejše.  

 

Število mest je omejeno.  

Izpolnjeno prijavnico lahko vaši vnuki (naši učenci) oddajo v tajništvo šole.  

Urnik delavnic je tudi na zadnji strani tega vabila. 

Lokalna koordinatorica projekta Simbioza Tina Žvab  

 

 

 

 

 

 

 

Simbioz@ delavnice na Osnovni šoli Ledina 

Ime in priimek: ____________________________ 

Naslov: ____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

Leto rojstva: ____________________________ 

Predznanje računalništva 

(obkrožite): 

a) Nisem še uporabljal/-a računalnika. 
b) Računalnik sem že uporabljal/-a. 

 

Udeležil/-a se bom naslednjih delavnic: 
 
Dan Ura Tema Označite s   
ponedeljek,  
2. 3. 2015 9.00–11.15 

Računalnik, moj 
prijatelj 

 

Sreda, 
4. 3. 2015 

16.00–18.15 
Zapisuj in oblikuj 
(Word) 

 

ponedeljek, 
9. 3. 2015 

9.00–11.15 E-pošta  

sreda, 
11. 3. 2015 

16.00–18.15 
Klik v svet 1 
(Internet) 

 

ponedeljek, 
16. 3. 2015 

9.00–11.15 
Klik v svet 2 
(Internet) 

 

sreda, 
18. 3. 2015 

16.00–18.15 
Prijatelji na spletu 
(Facebook) 

 

petek, 
20. 3. 2015 

9.00–11.15 
Ponovimo in se 
družimo 

 

 

PRIJAVNICA 

http://www.o-ledina.si/naslovnica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URNIK  

 Simbioz@ delavnic na Osnovni šoli Ledina 

 

Dan Ura Tema 
ponedeljek,  
2. 3. 2015 

9.00–11.15 Računalnik, moj prijatelj 

Sreda, 
4. 3. 2015 

16.00–18.15 
Zapisuj in oblikuj  
(Word) 

ponedeljek, 
9. 3. 2015 

9.00–11.15 E-pošta 

sreda, 
11. 3. 2015 

16.00–18.15 
Klik v svet 1  
(Internet) 

ponedeljek, 
16. 3. 2015 

9.00–11.15 
Klik v svet 2  
(Internet) 

sreda, 
18. 3. 2015 

16.00–18.15 
Prijatelji na spletu 
(Facebook) 

petek, 
20. 3. 2015 

9.00–11.15 Ponovimo in se družimo 

 

  Veselimo se srečanja z vami.  

 

 

 

http://www.o-ledina.si/naslovnica

