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Spoštovani starši
dragi učenci in učenke!
Mesec maj je zelo živahen mesec. Pouk se počasi bliža zaključku, v vrvežu številnih
dogajanj pa bi vas želeli predčasno opozoriti na naš osrednji majski dogodek – šolske
športne igre. Z obvestilom vas želimo ponovno spomniti, da je sobota, 21. maj 2011 z
Letnim delovnim načrtom šole delovni dan, hkrati pa upamo, da si boste lahko vzeli čas in
skupaj z nami preživeli športno dopoldne. V primeru zelo slabega vremena bomo igre
izpeljali naslednjo soboto (28. 5. 2011), o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE letos organiziramo šestič. V sodelovanju z Občino Domžale in
Športno unijo Slovenije bomo tudi letos ponovno izvajali dejavnost »Veter v laseh – s
športom proti drogi«.
Nekaj dni pred izvedbo iger vam bomo posredovali še posebno vabilo in obvestilo na
šolski spletni strani, kjer bo predstavljen natančen urnik dejavnosti. V šoli se na športne
igre vneto pripravljamo in želimo si, da bi jih skupaj z vašim otrokom obiskali tudi starši.
Pripravljamo zabavne gibalne igre za najmlajše učence, atletska tekmovanja, igre z žogo,
predstavitve in ponudbo na stojnicah, sodelovali bodo nekateri uspešni slovenski
športniki….
Vabimo vas, da se prijavite k aktivni udeležbi in sicer:
- v ekipo staršev za tekmo v odbojki (starši : učitelji),
- v ekipo staršev za tekmo v nogometu (starši : učenci),
- v ekipo za štafetni tek proti ekipi najboljših učencev,
- v ekipo vlečenja vrvi (starši : učitelji),
- šahovski turnir (starši : učenci) in
- kot sodniki za katero od navedenih panog.

PREHRANA

Poleg malice za učence bomo v soboto pripravili tudi kosilo, na katerega pa se, poleg
otroka, lahko prijavite tudi starši oz. družina (če imate več otrok, prijavo za družino
vpišite na eni prijavnici). Kosilo bo pripravljeno od 12.00 ure dalje v šolski jedilnici. Cena
kosila za starše je 3,00 €. Kosilo bomo obračunali pri otrokovi položnici, prejeli pa boste
bone, na osnovi katerih vam bodo v šolski kuhinji postregli s kosilom. Jedilnik: zelenjavna
juha, makaronovo meso z govedino, sestavljena solata, jogurt, napitek.
Zaradi organizacije dela vas prosimo, da se na dejavnosti in kosilo prijavite, otrok pa naj
prijavnico odda svoji učiteljici najkasneje do četrtka, 12. 5. 2011.
Ravnateljica:
Milena Vidovič
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Spoštovani starši
dragi učenci in učenke – 6. razred!
Mesec maj je zelo živahen mesec. Pouk se počasi bliža zaključku, v vrvežu številnih
dogajanj pa bi vas želeli predčasno opozoriti na naš osrednji majski dogodek – šolske
športne igre, ki bodo v soboto, 21. maja 2011. Z Letnim delovnim načrtom šole je to
delovni dan, ko nadomeščamo ponedeljek, 26. 4. 2011. Šestošolci so ta dan že nadomestili
(poletna šola v naravi), vseeno pa jih spodbujamo, da se športnega dogodka udeležijo. V
primeru zelo slabega vremena bomo igre izpeljali naslednjo soboto (28. 5. 2011), o čemer
vas bomo pravočasno obvestili.
ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE letos organiziramo šestič. V sodelovanju z Občino Domžale in
Športno unijo Slovenije bomo tudi letos ponovno izvajali dejavnost »Veter v laseh – s
športom proti drogi«.
Nekaj dni pred izvedbo iger vam bomo posredovali še posebno vabilo in obvestilo na
šolski spletni strani, kjer bo predstavljen natančen urnik dejavnosti. V šoli se na športne
igre vneto pripravljamo in želimo si, da bi jih skupaj z vašim otrokom obiskali tudi starši.
Pripravljamo zabavne gibalne igre za najmlajše učence, atletska tekmovanja, igre z žogo,
predstavitve in ponudbo na stojnicah, sodelovali bodo nekateri uspešni slovenski
športniki….
Vabimo vas, da se prijavite k aktivni udeležbi in sicer:
- v ekipo staršev za tekmo v odbojki (starši : učitelji),
- v ekipo staršev za tekmo v nogometu (starši : učenci),
- v ekipo za štafetni tek proti ekipi najboljših učencev,
- v ekipo vlečenja vrvi (starši : učitelji),
- šahovski turnir (starši : učenci) in
- kot sodniki za katero od navedenih panog.

PREHRANA

Poleg malice za učence bomo v soboto pripravili tudi kosilo, na katerega pa se, poleg
otroka, lahko prijavite tudi starši oz. družina (če imate več otrok, prijavo za družino
vpišite na eni prijavnici). Kosilo bo pripravljeno od 12.00 ure dalje v šolski jedilnici. Cena
kosila za starše je 3,00 €. Kosilo bomo obračunali pri otrokovi položnici, prejeli pa boste
bone, na osnovi katerih vam bodo v šolski kuhinji postregli s kosilom. Jedilnik: zelenjavna
juha, makaronovo meso z govedino, sestavljena solata, jogurt, napitek.
Zaradi organizacije dela vas prosimo, da se na dejavnosti in prehrano prijavite, otrok pa
naj prijavnico odda svoji učiteljici najkasneje do četrtka, 12. 5. 2011.
Ravnateljica:
Milena Vidovič

P R I J A V N I C A
Prosimo, da izpolnite prijavnico, ki naj jo otrok najkasneje do četrtka, 12. 5. 2011, vrne svoji razredničarki!
Ime in priimek otroka:

Razred:

PRIJAVA K DEJAVNOSTI – starši
za ekipo odbojke

Označite z X (da)

za ekipo nogometa
štafetni tek
vlečenje vrvi
šahovski turnir
sojenje
***********************************
PRIJAVA ZA KOSILO
kosilo - otrok

□
□
□
□
□
□

***************************

kosilo – starši

V Domžalah, dne __________________________

□
□

Ime in priimek sodelujočega starša

Panoga:
***********************************************
Število kosil:
Število kosil:
Podpis staršev:
________________________________

P R I J A V N I C A – 6. razred
Prosimo, da izpolnite prijavnico o sodelovanju. Prijavnico naj otrok najkasneje do četrtka, 12. 5. 2011, vrne svoji
razredničarki!
Ime in priimek otroka:

Razred:

PRIJAVA K DEJAVNOSTI – starši
za ekipo odbojke

Označite z X (da)

za ekipo nogometa
štafetni tek
vlečenje vrvi
šahovski turnir
sojenje
***********************************
PRIJAVA NA PREHRANO
malica - otrok

□
□
□
□
□
□

***************************

kosilo - otrok
kosilo – starši

V Domžalah, dne __________________________

□
□
□

6. A

6. B

Ime in priimek sodelujočega starša

Panoga:
***********************************************
***********************************************
Število kosil:
Število kosil:
Podpis staršev:
________________________________

