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Fotografija in besedilo:  

Tara Hočevar, Pia Ponikvar, Ajla Bašanovič, 

Alma Bytyqi, Lea Maksimovič, Edita Bašanovič, 

Aida Isakovič, Lara Kaluža, Alič Anesa 

Naslovnica: Nik Turšič 
 

 

 Tudi letos je Sončkov dan otvorila 

ravnateljica, ki je bila tokrat v prav posebni 

opravi. 

 

  
Za ozvočenje, glasbo in povezovalni program 

so poskrbeli učenci vzgoje za medije. 

 

Naše najmlajše je zelo razveselila predstava 

Ježek praznuje rojstni dan. 

  

Na košarkaškem igrišču je bila šola rolanja v 

organizaciji šole rolanja in drsanja Lucky 

Luka, na koncu pa so odigrali še tekmo hokeja. 

Plesno mesto se je predstavilo kar s šestimi 

odličnimi plesnimi točkami. 

 



3 
 

  
Na Sončkovem dnevu smo lahko izbirali 

med mnogimi delavnicami, ki so jih 

pripravili učitelji naše šole in zunanji 

sodelavci. 
 

V delavnici PROMETNI ZNAKI smo 

izdelovali prometne znake  

ter se učili o njihovem pomenu. 

  
V delavnici IZDELKI IZ GLINE je bilo 

zelo zabavno in nastali so zelo zanimivi 

izdelki. 

V delavnici PROMET V ANGLEŠČINI 

smo se ob igranju raznih iger učili 

angleščino. 

 

  

Pri igranju prometnih družabnih iger smo 

se veliko naučili in se obenem tudi 

zabavali. 

V delavnici DVOŽIVKE NA CESTI 

smo prepoznavali  dvoživke  na slikah 

in ugotavljali, kako so ogrožene v 

prometu in kako lahko poskrbimo za 

njihovo varnost. 
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Tudi letos so nas obiskali naši vrtičkarji 

(Vrtec Mojca enota Kekec) in nam 

popestrili dan. 

 

Taborniki so nas naučili nekaj 

taborniških veščin. 

  
Ženski odbojkarski klub Šentvid nam je 

pripravil  odbojko na prostem. 

 

TOPSTIL nam je demonstriral, kako 

pomembna je nošnja čelade. 

  
Pri Mestnih redarjih smo se naučili veliko 

o prometu. 

Gasilci so nas pozabavali z ogledom 

njihovega vozila. 
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Otroci smo se pri AMZS  naučili pravilne 

vožnje z A-simulatorjem. 

 

LPP nam je omogočil ogled praznega 

stoječega avtobusa in nas učil 

vedenja na avtobusu. 

 

  
Na delavnici Slovenskih železnic so se 

otroci zabavali z barvanjem pobarvank in 

skakanjem po trampolinu. 

 

Lahko smo se naučili tudi osnov prve 

pomoči. 

  
Veliko otrok je jahalo konja iz 

Konjeniškega kluba PIP. 

ŠD Špička nas je naučila nekaj gibov 

ritmične gimnastike. 
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Na spretnostnem poligonu so se otroci 

preizkusili v kolesarjenju z ovirami. 
 
 

Nekateri učenci  so se s kolesi v 

spremstvu mentorjev  podali na izlet. 

  
Kot vsako leto smo se tudi letos 

posladkali z odličnimi palačinkami. 

 

Naše mame so pripravile veliko 

različnih slaščic, ki so bile zelo 

okusne. 

  
Kuharji so poskrbeli, da nismo bili niti 

lačni, niti žejni. 

In seveda, največja atrakcija, 

srečelov. Letošnja glavna nagrada je 

bila 2X prednovoletno potovanje za 

eno osebo, ki jo je podaril Collegium 

Mondial Travel. 
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Karate klub forum se nam je predstavil z 

zanimivim animacijskim programom. 

 

Plesna šola Bolero se nam je 

predstavila z animacijo. 

  

Plesna šola Frtavka se je predstavila z 

odlično plesno koreografijo. 

Predstavila se nam je tudi plesno 

navijaška skupina Ladies in nas dobro 

ogrela. 

 

 

SONČKOV POZDRAV 

DO NASLEDNJEGA LETA! 

 

 

 
Za zaključek pa še nogometna tekma med 

učitelji in učenci, ki se je končala z 

rezultatom 5:1 za učitelje. 
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Tudi šola je lahko zabavna 

Draveljček v prometu 

Veseli 13. Sončkov dan 

 Na igrišču Osnovne šole Dravlje se je v soboto, 19.9.2015 odvijala zabavna 

prireditev za otroke in odrasle. Ta prireditev se imenuje Sončkov dan, ki je 

postal tradicionalen, saj se odvija že 13. leto zapored. Vabljeni so bili vsi 

otroci ter njihovi sorodniki in prijatelji. Prireditev se je začela ob 10:00 in 

trajala do 14:00, lahko pa ste se je udeležili že prej in pomagali pri 

pripravah skupaj z učitelji in nekaterimi učenci. 

Kot vsako leto je tudi letos imel Sončkov dan izbrano temo, letos je bil 

naslov Draveljček v prometu. Vse delavnice so bile zato posvečene prometu. 

Nekateri so izdelovali semaforje, drugi znake ali izdelke iz gline. Lahko pa 

ste se naučili tudi veliko novih stvari o prometu in udeležencih v njem. Na 

prireditvi ste lahko igrali tudi kakšno zabavno igro in se z njeno pomočjo 

naučili nove angleške besede. Ni pa manjkal niti ples, ki se je odvijal na 

nogometnem igrišču. Obiskala so nas štiri plesna društva in karate  klub. To 

so bila ŠD Bolero, Špička in Plesno mesto ter Frtavka. Obiskali so nas 

taborniki in gasilci. Razveselile so nas so tudi živali, kot so konji in psi. 

Organiziran je bil tudi srečelov in denar od prodanih srečk je namenjen 

šolskemu skladu.  Pa tudi prigrizkov ni manjkalo; za to so poskrbeli naši 

kuharji. Ker pa sveda ni zabave brez glasbe, je bilo tudi za to poskrbljeno. 

Na koncu pa seveda še zabavna nogometna igra učiteljev in učencev, ki se je 

končala z 1:5 za učitelje.   

To je eden najboljših šolskih dni in sama si želim, da bi bilo takih dni še 

več. 

NV                                                   

 


