Ravnateljica je s svojim govorom
otvorila 10. jubilejni Sončkov dan.

Lina Kuduzovič nam je zapela 2 pesmi,
med njima zmagovalno pesem Evrovizije
2012.

Mlajše učenke so plesale in se zabavale
s plesno šolo Ples Plus.

Predstavili so se nam karateisti Kluba
Forum.

Zaplesale so nam plesalke plesne šole
Bolero.

Učenci so se zabavali v druženju s
policisti.
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Vrtec Mojca;enota Kekec: mlajši otroci
so izdelovali majhne prometne znake.

Gasilsko društvo Dravlje. Tudi tokrat so
nas kar dobro pošpricali.

Mnogi so se preizkusili v risanju
avtoportretov.

Zaigrali so nam člani ansambla Pustotnik
in predstavili svojo glasbeno šolo.

Taborniki Rodu Rožnik so se dobro ujeli
z našimi učenci.

Naši DJ-ji so poskrbeli za prijetno
glasbeno vzdušje.
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Na stojnici Javne agencije RS za
varnost prometa so fantje preizkusili
simulator motorja.

S predstavniki Mladinskega
informativnega svetovalnega središča
Slovenije so učenci sami izdelovali
kresničke.

V delavnici Promet pod soncem so
izdelovali različna prevozna sredstva.

V delavnici prve pomoči so se učenci
preizkusili v oživljanju.

Pri likovnem ustvarjanju so na velika
platna risali prevozna sredstva.

Nekateri pa so izdelovali prevozna
sredstva iz odpadne embalaže.
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Učenci so risali različna prevozna
sredstva.

V delavnici Barčica po morju plava so
izdelovali vodna prevozna sredstva.

INFO točka; tu smo dobili vse
informacije in si ogledali stare
fotografije.

V EKO kotičku so na zabaven način
prikazali, kako se znajdejo živali v
prometu.

Mlajši otroci so plezali in se spuščali po
napihljivem gradu.

Zelo zabavno pa je bilo tudi jahanje
konja.
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Nekateri so se preizkusili v spretnostni
vožnji na poligonu za kolesarjenje in
najboljši trije prejeli priznanja.

Nekateri pa so preizkusili svojo
spretnost v rolanju.

Višek dneva je bila prav gotovo
nogometna tekma med učitelji in učenci.

Učiteljice so veselo pekle palačinke.

Tudi naše mame so poskrbele za odlično
pecivo.

Kuharice pa so nam pripravile slastno
malico.
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MNENJA NAŠIH OBISKOVALCEV
O SONČKOVEM DNEVU



DOBRO ORGANIZIRANO.



VŠEČ MI JE, KER JE V SOBOTO.



VŠEČ MI JE, KER JE VELIKO DELAVNIC ZA OTROKE.



GREM Z VESELJEM IN VELIKO PRIČAKOVANJI.



HRANA JE ODLIČNA.



GLASBA JE SUPER.



OTROCI LAHKO USTVARJAJO IN SE DRUŽIJO.



JE ZELO FAJN ( SUPER , ODLIČNO, …).



NEKATERE MOTI, DA SO DOLOČENE DEJAVNOSTI PLAČLJIVE.
/Gospa ravnateljica je pojasnila, da tudi njej ni všeč, da je treba za nekatere
storitve plačati, vendar s tem šola pokrije stroške prireditve, preostanek
denarja pa gre v šolski sklad za nadstandardne vsebine./

LEONORA KALUŽA IN TJAŠA FATUR 7.B

Fotografija: Nika Kogovšek, Eva Blokar
Naslovnica: Maša Balon
Besedilo: Nika Kogovšek, Eva Blokar
Računalniška obdelava: Tara Krauthaker, Naja Selman
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