Ravnateljica je ob 10.00 otvorila 11.
Sončkov dan.

Rok Horvat nas je že zgodaj zjutraj
razvedril s svojo harmoniko.

Klub za športno ritmično gimnastiko
Šiška se je predstavil z odličnimi
točkami in nas popeljal v lepo sončno
jutro.

Plesna šola Ples Plus je otroke
razveselila s plesom in jih povabila na
plesišče.

Karateisti Kluba Forum so se nam
predstavili z raznimi zanimivimi točkami.

Akrobatska skupina Dunking Devils
se je predstavila z norimi triki.
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S svojim prihodom nas je presenetil
Trkaj in nam tudi »odrepal«.

Z odličnim hip hopom se je predstavila
plesna skupina Artifex.

Plesalke Plesne šole Bolero
navdušile s hip hop plesom.

nas

Košarkarska šola Šentvid je animirala
naše učence in jih učila košarkarskih
veščin.

Taborniki Rodu Rožnik so predstavili
svoje delo in se dobro ujeli z našimi
učenci.

Naši DJ-ji so poskrbeli za prijetno
glasbeno vzdušje.

so
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MISSS-ova
delavnica
nam
je
predstavila izdelavo žabic in pomerili
smo se lahko v lovljenju ribic.

Gasilsko
društvo
Dravlje
predstavilo svojo dejavnost in
zopet osvežilo.

V delavnici Vrtca Mojca; enota Kekec
so delali razne poskuse.

je
nas

Cevkota sta nas zabavala z raznimi
štosi, podjetje Vodovod in kanalizacija
pa
nas
je
seznanilo
s
svojimi
dejavnostmi.

Ambasadorji nasmeha so nam predstavili
naše najboljše prijatelje.

Organizacija Amnesty International nas
je poučila o pravici do vode.
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Policisti so predstavili svoje delo, lahko
pa smo sedli tudi v policijski kombi ali na
motor.

Naši najmlajši so se veselo igrali
in plezali po gradu.

Učenci so naslikali
dobrodelno razstavo.

Pri Kapljicah in vodnih krogih
izdelovali magnete in ogrlice.

veliko

slik

za

V delavnici Nesi me voda smo lahko
izdelali origami ladjico.

smo

V Eko kotičku so izvajali razne poskuse
s čebulo.
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V delavnici Voda v otroški literaturi so
otroci z zanimanjem poslušali pravljico.

Pozabavali
mehurčki.

V delavnici Plavalci in neplavalci
ugotavljali plovnost predmetov.

Zbrali in prebrali smo več pregovorov in
misli o vodi.

so

Majhni otroci so ustvarjali iz papirnatih
tulcev in papirja čarobne ribice in vesele
žabice.

smo

se

tudi

z

V delavnici Vodni športi so
plakat in jadrnice iz zamaškov.

vodnimi

izdelali
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V Sprostitveni delavnici smo se lahko
sprostili in razgibali z namiznim tenisom.

INFO točka
preteklost.

Potekala je tudi zbiralna akcija starega
papirja.

Naši kuharji so spet poskrbeli za dobro
hrano.

Tudi letos so
okusne slaščice.

Posladkali pa smo se
slastnimi palačinkami.

nam

mame

pripravile

nas

je

popeljala

lahko

v

tudi

s
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Po dolgem času smo imeli zopet srečelov.
Glavno nagrado, predbožični Salzburg, ki
jo je prispevala potovalna agencija
Collegium, je prejel Amir Čamdžić.

Obiskal nas je tudi Lipko, ki je imel
veliko dela, saj so se vsi hoteli slikati z
njim.

Naši najmlajši so se razvedrili z malim
nogometom.

Za zaključek smo si ogledali nogometno
tekmo med učenci in starši.

Fotografija: Tara Krauthaker, Naja Selman
Naslovnica: Jure Željko
Besedilo: Julija Verbič, Leonora Kaluža, Tara Hočevar, Anja Čolič, Ajda Tomažin
Računalniška obdelava: Jan Gašič, Mark Simoni
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