Zgodaj zjutraj se je začelo s postavljanjem Ob desetih je gospa ravnateljica Erna Čibej
paviljonov, miz in stolov za delavnice.
otvorila že sedmi Sončkov dan.

Takoj na začetku so se nam predstavili člani Medtem pa so se prvošolčki na nogometnem
akrobatske skupine Dunking Devils, ki so nas igrišču potegovali za športno značko Zlati
navdušili s svojimi akrobacijami.
sonček.

Na travniku pod hribom so potekale napete Najboljši v duatlonu so prejeli kolajne.
nogometne tekme med 2., 3., 4., 5. in 6.
razredi.

Sledila je predstavitev karate kluba Forum,
ki se je kot vsako leto predstavil z
zanimivim programom.

Veliko se je tudi plesalo. Najprej so se
predstavile učenke petih razredov s plesnim
živ žavom.

Sledil je »bum bum pow« učenk predmetne Predstavila se je tudi Plesna šola Bolero.
stopnje.
Najprej je v ritmih hip hopa zaplesala
Katjuša Premk.

Zaplesali so tudi državni prvaki hip hopa v
mali skupini.

Nato pa je vaditeljica zaplesala z našimi
najmlajšimi ples Kiki.

Prišlo je tudi Gasilsko društvo Dravlje, ki je Policisti so na zanimiv način predstavili
navdušilo s predstavitvijo postopka gašenja svoje delo.
in nekatere ohladilo z mrzlo prho.

Učenci naše šole so predstavili Eko kotiček – Na INFO točki smo si lahko ogledali stare
zdrava šola.
fotografije, turistični podmladek pa se je
predstavil s svojim delom.

Taborniki Roda Rožnik so nam predstavili, Najmlajši so lahko poskakovali po
kako lahko iz smokijev in bobi palčk gumijastem vesoljskem plovilu.
naredimo model ognja.

Mimoidoči so se pomerili v namiznem tenisu
ali badmintonu.

Kot vsako leto doslej smo lahko tudi jahali.

V skladu z letošnjo temo Sončkovega dne so Izdelovali so tudi planete in jih obesili kar
učenci v delavnici Vrtca Mojca – Enota na drevesa.
Kekec izdelovali vesoljske predmete.

Izdelali smo tudi raketo iz odpadnega V likovni delavnici so naredili raketo, v
kateri smo se lahko slikali.
materiala.

V telovadnici je bil postavljen planetarij
S teleskopom smo si ogledali naše nebo.
astronomskega društva Zvezdogled iz
Jesenic, v katerem smo lahko slišali zanimivo
predavanje.

Veselo je bilo tudi v delavnici Zvezdice Iz mavca in dass mase so izdelali različna
zaspanke.
vesoljska bitja.

Kakšno ravnotežje imamo,
preizkusili na hoduljah.

smo

lahko Naši kuharji so pripravljali
jedi na žaru,

Posladkali smo se s slaščicami naših mam.

Z nogometnim spektaklom med učitelji in
učenci pa se ja tradicionalni Sončkov dan
zaključil.

Naše učenke so pekle tudi kokice.

LEP SONČKOV POZDRAV DO
NASLEDNJEGA LETA!

