Sošolec Aljoša nas je za začetek po
rimsko pozdravil.

Ravnateljica je otvorila naš že 12.
Sončkov dan.

Na šolski zelenici smo posadili drevo
miru.

Vaditeljica Plesne šole Bolero je
pripravila zanimivo animacijo za mlade
plesalce.

Karate klub Forum se nam je predstavil Plesno navijaška skupina Ladies nas je
z različnimi demonstracijami borilnih
navdušila z zanimivo točko.
veščin.

Akrobatska skupina Dunking Devils je
tokrat postavila koš in ob njihovih
navodilih so se preizkusili naši učenci.

Plesna šola Frtavka nam je pokazala
svojo čudovito plesno točko.

V nogometni tekmi so se pomerili bivši
in sedanji učenci naše šole. Izid tekme
je bil presenečenje.

Mame so se zelo potrudile in za nas
pripravile specialitete, ki so bile zelo
okusne.

Posladkali smo se tudi s pirinimi
palačinkami.

Tudi tokrat so nas obiskali gasilci
Gasilskega društva Dravlje in nam
predstavili svoje delo, sami pa smo se
lahko pomerili tudi v znanju
»špricanja« z vodo.

Kot vsako leto so bili z nami tudi
policisti, ki so nas seznanili s svojim
delom.

V Eko kotičku smo spoznavali rimske
bogove.

Na stojnici z mozaiki so naši najmlajši
izdelovali zanimive mozaike.

Na stojnici z latinskimi pregovori smo
iskali bolj in manj znane latinske
pregovore.

Na delavnici za venčke smo izdelovali
pozlačene venčke iz lovorjevih listov.

Rimsko damo ter druge družabne igre
smo igrali na stojnici rimskih iger.

Pri tabornikih Roda Rožnik smo se
seznanili z lastnostmi mase narejene iz
kuhinjskih sestavin.

Na stojnici z rimskim pridihom smo
ustvarjali moderne zapestnice ter
prstane.

Na stojnici Vrtca Mojca – enota Kekec
so najmlajši izdelovali izdelke iz gline.

Na lončarski delavnici so izdelovali
zanimive posodice ter lončke.

MISSS nam je pokazal, kako narediti
venčke iz kolaž papirja.

Šolski muzej nam je predstavil antično
uro v Emoni in naučili smo se pisati
rimske številke in prepoznavali bogove.

Skupina Stik nam je predstavila
življenje v Emoni.

Z nami so bili zopet naši ambasadorji
nasmeha.

Najmlajši so izdelovali čelade in ščite
za legionarje.

Na INFO točki smo dobili vse
potrebne informacije.
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