Tudi letos nam je uspelo, da je na
Sončkovem dnevu, že 15. po vrsti, kljub
deževnem septembru posijalo sonce.

Poleg delavnic smo si lahko ogledali tudi
različne nastope in predstavitve, se
pomerili v športnih aktivnostih in si pri
stojnici šolske kuhinje potešili lakoto.

Letošnja rdeča nit je bila 60. obletnica
smrti arhitekta Jožeta Plečnika, zato je
bila večina delavnic posvečena prav njemu
in njegovemu delu.

15. Sončkov dan je točno ob 10.00 otvorila
naša nova ravnateljica.

V šolski jedilnici je sledila igrica naših
najmlajših draveljskih zajčkov.

Ob 10.30 je skozi meglo in oblake končno
pokukalo sonce in privabilo na igrišče pred
šolo veliko število obiskovalcev.

Šola je bila okrašena s plakati in izdelki
učencev.

Na travniku je bila ob konju ves čas dolga
vrsta, saj se je vsakdo želel povzpeti na
njegov hrbet.

Predvsem najmlajši so uživali v oblikovanju
hišic iz gline.

Imeli smo tudi pravo bralno vzdušje in
prebirali smo knjige o življenju in delu
našega znanega arhitekta.

Center arhitekture Slovenije se je
predstavil z igrivo arhitekturo in sestavili
smo kar velik most.

Na stojnici Vrtca Mojca enota Kekec smo

Kaj vse lahko naredimo in ustvarimo iz
navadnih papirnatih vrečk !?

oblikovali razne predmete iz testa.

Izdelovanje okroglih papirnatih hišk in
njihovo okraševanje je bilo zelo zanimivo.

Na kolesarskem poligonu smo preverili
svoje spretnosti v vožnji s kolesom.

Iz slamic smo gradili mostove, ladjice in
izdelovali rožice.

V Plečnikovi čajnici smo si lahko privoščili
okusen zeliščni čaj.

Z zavezanimi očmi smo bosi hodili po
različnih materialih in jih prepoznavali.

MISSS se je predstavil z delavnico
izdelovanje Plečnikovega stola.

Z lego kockami smo gradili domišljijska
mesta.

Izdelovali smo tudi papirnate Plečnikove
kovance.

Med stojnicami se je sprehajal tudi
pomlajeni in pomanjšani “Jože Plečnik” s
svojim psom.

Na list papirja smo narisali mesto, nato smo
ga pravilno izrezali in oblikovali v klobuk.

Kuharice so nas razveselile s toplimi
prigrizki.

Tudi za prave knjižne molje je bilo nekaj.
Izdelali so si lahko Plečnikovo knjižno kazalo.

Z igrico Plečnik ne jezi se, smo se razvedrili, Iz različno oblikovanih lesenih kosov smo
obenem pa utrjevali svoje znanje o
gradili hiše.
Plečnikovem življenju.

Obiskal nas je tudi prijazen Slon BANSI,
maskota MMC RTVSLO.

Klub za športno ritmično gimnastiko
Šiška se je predstavil z nastopom dveh
gimnastičark.

Navdušili sta nas tudi odlični plesalki Plesne
šole Bolero.

Kot vsako leto se je predstavil s svojim
nastopom Karate klub Forum.

Po opravljenem delu v delavnicah smo se
lahko sprostili ob igranju namiznega tenisa.

Tudi PGD Dravlje so nas kot vsako leto
razveselili s svojim obiskom.

Ob koncu smo lahko uživali in navijali na
nogometni tekmi med učenci, starši, učitelji
in delavci šole.

Za ozvočenje, povezovanje programa,
izgubljene predmete, informacije … pa so
poskrbeli učenci vzgoje za medije.

Ob 13.00 smo zadovoljni in veseli odšli domov.
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