Zgodaj zjutraj se je začelo s postavljanjem Z lajno smo prišli do župana, g. Zorana
paviljonov, miz in stolov za delavnice.
Jankovića.

Gospa ravnateljica in gospod župan sta s Gospe Vikica Hvalec Zibelnik in Magdalena
svojim govorom uradno otvorila Sončkov Glavač sta prodajali dobrote naših mam.
dan.

Taborniki rod Rožnik so nam delili S polstenjem volne smo lahko naredili take
prospekte, za sabo pa so imeli šotore. Z rožice.
njimi je bila tudi žaba, njihova maskota.

Gospa Kogoj je vodila Zmajčkovo likovno
delavnico.

V Eko kotičku so razstavljali in imeli
pokušino medu, marmelade in zeliščnih
namazov.

Tu smo lahko napisali želje za boljše Kužka sta nas pozivala k pobiranju pasjih
življenje.
iztrebkov.

Učenci četrtih, petih in šestih razredov so V namiznem tenisu so se preizkusili tudi
se pomerili v malem nogometu na travi.
učitelji.

Tako so se rolarji preizkusili v vožnji po
pripravljenem poligonu.

Na koš v delavnici košarkarske šole Koš – koš
so metale tudi punce.

Predstavili so se nam možje postave …

in gasilci, ki so seboj pripeljali tudi tobogan.

Na bolšji delavnici smo lahko kupili veliko Dva fanta iz turističnega podmladka sta
uporabnih stvari.
delila ankete o okolici šole.

Gospa Breda Rovšek je imela zanimivo
predstavo Žogica Nogica.

Na stojnici vrtca Mojca
preizkusili svojo delavno žilico.

smo

lahko

Za dobro glasbo in boljšo obveščenost so Naši kuharji so za Sončkov dan pripravili
poskrbeli Gregor Podlogar, Janez Gal, Rok specialitete naše kuhinje.
Gašič, Nina Križnik in Ajda Martinčič.

Tudi za topel
poskrbljeno.

čajni

napitek

je

bilo Najmlajši so se zabavali ob skakanju v
gradu.

S poligonom se nam je predstavilo tudi
športno društvo Dravlje.

Karate klub Forum nam je pokazal nekaj
veščin.

Plesalke plesnega društva Bolero so s svojo V Sončkovi delavnici smo lahko izdelali
plesno predstavo zopet navdušile.
balone, ki smo jih napolnili z rižem.

Fotografije, oblikovanje in besedilo:
Frece Klemen, Ribič Jakob in Vid

Za konec po so nam učenci devetih
razredov in učitelji pričarali nogometno
poslastico.

LEP SONČKOV POZDRAV DO
NASLEDNJEGA LETA!

