V OBJEMU SONCA
Dravlje, 17.9.2011 – Vse se je začelo zjutraj. Ob 10:00
smo se zbrali pred šolo na igrišču. Dogajanje sicer še ni
doseglo vrhunca, a smo se že zamotili z različnimi
dejavnostmi. Ljudje so prihajali z vseh koncev in krajev,
samo da bi se pridružili zanimivemu dogodku. Že čez
nekaj minut so bilee delavnice zasedene, klopce
posedene, vrsta za jahanje konja polna,…Skratka, ni
bilo trenutka, ko se ne bi dogajalo kaj zan
zanimivega na
tem, tako imenovanem »šolskem prazniku«. Bilo je
vse: predstavitev gasilcev, policistov, tabornikov,
plesne animacije in predstavitve plesnih šol, petje,
jahanje konja, napihljiv grad, različne animacije in še
kaj.

Tudi delavnice so bile zelo zabavne.
Imeli smo kiparsko delavnico, učenje namiznega
tenisa, badminton, nogomet, knjižnico pod
drevesi,…predstavile so se tudi izvenšolske
i
delavnice
Mladi zmaji, MISSS, Prostočasnik, Vrtec Mojca-enota
Mojca
Kekec,…
Zavohali smo tudi omamni vonj kulinaričnih dobrot
naše kuhinje, slastnih palačink in celo naše mame so
poskrbele, da smo se posladkali z njihovimi
slaščicami.
Všeč mi je bilo prav vse. Zelo sem uživala v dobri
družbi in super prireditvi ter komaj čakam na
naslednji Sončkov dan. Upam, da bo spet tako
sončen in lep kot vedno!
Julija Verbič 6.a

Sončkov dan se je začel z govorom ravnateljice
ravnateljice, gospe Erne
Čibej.

Mlajši učenci so si krajšali čas v napihljivem gradu.

Lina Kuduzović
ić nam je kot vedno zelo lepo zapela; tokrat
kar dve pesmi.

Plesna šola Ples Plus je navijaško zaplesala in imela
plesno animacijo.

Pri MISSS-u so izdelovali
ovali zanimive stvari iz kolaž papirja.

Pekle so se tudi palačinke
alačinke.

Tudi to leto so se naše mame potrudile in spekle odlične
slaščice.

Učenci so se lahko pomerili v namiznem tenisu.

Tabornikih Rod Rožnik so nam zanimivo predstavili svoje
delo.

V knjižnici pod drevesom smo se lahko sprostili in tudi kaj
prebrali.

Pod Drevesom življenja smo se pogovarjali o varovanju
naših gozdov ter izdelovali različne izdelke.

Svoje znanje o varovanju narave smo lahko preizkusili v Eko
kotičku.

Nekateri so se zabavali med jahanjem konja.

Policisti so nam razkazali svoja vozila in opremo .

Spretni so se lahko preizkusili v vovozlanju.

Kiparili so z glino in naredili svoj izdelek.

Karateisti Karate kluba Forum so nam prikazali nekaj svojih
veščin.

Gasilci so nas v vročem dnevu ohlajali z vodo.

Naše kuharsko osebje nam je pripravilo veliko okusne hrane.

Pri Volkcih in škratkih smo lahko naredili svojega volkca iz
papirja.

Bolero nam je smrkastično zaplesal; s plesno točko pa so se
predstavili tudi nekateri posamezniki.

Iz storžev smo izdelovali škratke.

Mladi zmaji so predstavili delo svojega društva.

Slikali smo
mo lahko tudi na drugačen način; na lesu.

Tudi v delavnici Vrtca Mojca – enota Kekec so ustvarjali z Bolj likovno
vno nadarjeni so poskušali ustvarjati z
naravnimi materiali.
jesenskim listjem.

Učenci
čenci razredne stopnje so se pomerili v nogometu.

Tisti, ki so imeli malo več prostega časa,
časa so si ga lahko
krajšali pri Prostočasniku.

Za razliko od prejšnjega Sončkovega dneva letos ni deževalo in smo bili prav zares v objemu sončnih
žarkov. Tema so bili gozdovi, saj je letošnje leto Mednarodno leto gozdov. Bilo je res veliko zanimivih
delavnic in aktivnosti. Lahko smo si ogledali različne predstavitve, kot so bile: plesna animacija plesne
šole Ples plus, predstavitev policistov, karateistov, gasilcev, plesni nastop plesne šole Bolero in še
mnogih drugih. Na šolskih delavnicah smo si lahko ogledalili EKO kotiček, drevo življenja, volkce in
škratke, knjižnico
njižnico pod drevesi,…Imeli smo tudi športni kotiček, in sicer smo si lahko privoščili nekaj iger

badmintona, nogomet in namizni tenis, v katerem je potekal tudi turnir. Predstavile so se tudi
izvenšolske dejavnosti, kot so Mladi zmaji, MISSS, Prostočasnik in Vrtec Mojca – enota Kekec. Ogledali
smo si tudi tradicionalno nogometno tekmo med učitelji in starejšimi učenci. Bilo je zelo napeto, a so na
koncu zmagali učitelji. S to tekmo smo uspešno zaključili Sončkov dan.
Aljoša Kalacanovič
NEKAJ SONČNIH UTRINKOV
Bilo mi je zelo všeč. Najboljše so bile delavnice, samo je bilo prekratko in upam, da bo naslednje leto še več
delavnic.
Sašo
Sončkov dan mi je bil všeč, saj ko smo pospravljali, smo lahko skakali na napihnjeni blazini.
Tadej
Bilo mi je zelo všeč, še posebej policija, ker sem lahko sedel na motorju .
Matija
Bilo je dobro, ker sem bil nadomestni učitelj za nogomet, pa gasilci so bili zelo zanimivi…☺☺☺☺
Simbad
Sončkov dan je bil zelo dober, vendar je bilo za nekatere od nas preveč dela.
Nik
Bilo je zelo dobro in zabavno . najbolje je bilo tam, kjer so bili gasilci in policisti. Pri policistih sem sedel na motorju
in v kombiju…
Maj
Na Sončkovem dnevu mi je bilo najbolj všeč, ko so plesali Smrkci in ko smo končali s pospravljanjem, so nam
učiteljice dovolile, da skačemo v napihljivem gradu.
Jaka

Bilten so pripravili in oblikovali učenci vzgoje za medije: naslovnica: Petja Kos in Tiona Mrhar; besedilo: Emilia
Kelbič in Dajana Janjič; fotografije: Tjaša Blažič in Anita Bašanovič; oblikovanje: Gregor Pečaver

SONČKOV PODRAV!

