Bralnice pod slamnikom
Dobili smo vabilo na zanimivo petkovo
popoldansko dogajanje na literarnem
festivalu Bralnice pod slamnikom.
Navdušenje naše knjižničarke Sabine,
ki se je prijazno ponudila za spremstvo
skupini podaljšanega bivanja, ki bi želela
na festival, je bilo očitno nalezljivo. Tako
smo jo v petek v veselem pričakovanju
zanimivega dogajanja družno mahali ob
Bistrici do športnega parka v Domžalah
učenci OPB 5 in OPB 8, njihovi učiteljici
in knjižničarka.
Še vreme je zdržalo, čeprav so nas
temnejši oblaki hoteli prestrašiti. Kaj
nam pa morejo, če imamo v nahrbtnikih
zložljive dežnike, smo si mislili in upali
na najboljše.
Na fotografijah pa si oglejte, kako smo se
imeli.

No, pa gremo ...

Ker je Janja Vidmar, ki bi morala brati svoja dela, zbolela, nas je v bralnem kotičku čakala
Tilka Jamnik.

Pred tem pa smo
se v opravičilo,
ker nas ni čakala
napovedana
gostja, posladkali
še z jagodami.

Ne, nismo zaspali
zaradi dolgčasa. 
Ob poslušanju smo
neznansko uživali in se
počutili čedalje bolj
domače.
Še posebej nas je gospa
Tilka navdušila z
branjem odlomkov iz
knjige Kebarie, ki
govori o romski deklici.

Po polurnem poslušalskem uživanju je bil čas, da se pozabavamo še v ostalih delavnicah.
Ker ni bilo gneče, kar verjetno ni bilo preveč všeč organizatorjem, nam pa zelo, smo lahko
brez težav prišli na vrsto vsepovsod.

Je težko biti ribič?
Ne preveč, če so ribice magnetne.

Komu bo uspel največji milni mehurček?

Kje so že časi, ko
smo se učili
hoditi. Tokrat
smo vajo ponovili
s hoduljami.

Poslikave
obraza so
bile vzrok
za daljšo
vrsto pod
šotorom.

Poglejte mojo rožico ...

Pravljic ni nikoli preveč

… in mojega metulja

Ste pravljico kdaj zaplesali? Mi smo jo. S Plesno šolo Miki. Bilo je nadvse zabavno.

Zabavne
igre s
padalom

Kaj mislite, kdo
je organiziral
bey blade
kotiček? 

Za konec pa še klovna Beni in Zupi

Njuna predstava je bila prav zabavna. Zato nihče ni bil žalosten, ker nismo videli obljubljene
predstave »Žiga špaget gre v širni svet«. Očitno jo je tja res mahnil in nam poslal Benija in
Zupija. Vsekakor je dobro izbral. 

