
Spoštovani starši, dragi učenci in učenke! 

 

Mesec maj je zelo živahen mesec. Pouk se počasi bliža zaključku, v vrvežu številnih 

dogodkov pa bi vas želeli predčasno opozoriti na naš osrednji majski dogodek – šolske 

športne igre. Sobota, 26. maj 2012, je z Letnim delovnim načrtom šole delovni dan, 

saj nadomeščamo petek, 6. 4. 2012. Upamo, da si boste tudi starši lahko vzeli čas in 

skupaj z nami preživeli aktivno športno dopoldne. V primeru zelo slabega vremena bomo 

igre izpeljali naslednjo soboto ali pa organizirali redni pouk po petkovem urniku, o čemer 

vas bomo pravočasno obvestili. 

 
ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE  organiziramo sedmič. Šola je športni dogodek  tudi letos 

najavila Športni uniji Slovenije, ki je koordinator akcije »Veter v laseh«, o kateri lahko 

več preberete na: http://www.vetervlaseh.si/koledar/details/6-port-in-promocija-zdravja.html 

  
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, že tradicionalno bodo sodelovali znani slovenski 

športniki…. 

 

Starše vabimo, da se vključite v aktivno udeležbo, sodelovali boste lahko:  

- v igrah z žogo /odbojka, nogomet/,  

- v štafetnem teku ali v teku podnebne solidarnosti, 

- v šahovskem turnirju, 

- v vlečenju vrvi ali pa preizkusili hojo po vrvi (slackline). 

Tako kot pretekla leta vas vabimo k vlogi sodnika, za katero od navedenih športnih panog. 

 

DOBRODELNE AKTIVNOSTI 
V času športnih iger bodo potekale različne dobrodelne aktivnosti, ki so predstavljene v 

priloženem obvestilu. Zbirali bomo: 

- zvezke (vsakoletna akcija Kartias Slovenije), 

- šolske potrebščine za šolo v indijski vasi Piali (pisala, barvice, šilčke, radirke…), 

- pripomočke za živali v zavetišču Horjul (stare odeje, brisače, rjuhe, ampule proti 

zajedalcem, hrano za živali…). 

 

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 ustrezno 

število družinskih članov vpišite na priloženi prijavnici). Kosilo bo pripravljeno od 12.00 

ure dalje v šolski jedilnici. Cena kosila za starše je 3,00 €. Kosilo bomo obračunali pri 

http://www.vetervlaseh.si/koledar/details/6-port-in-promocija-zdravja.html


otrokovi položnici, prejeli pa boste bone, na osnovi katerih vam bodo v šolski kuhinji 

postregli s kosilom. Kosilo prijavite tudi za otroke, ki so abonenti na šolsko kosilo. 

Jedilnik: gobova juha, dunajski zrezek, pražen krompir, solata, napitek. 

 

Zaradi organizacije dela vas prosimo, da se na kosilo prijavite, otrok pa naj prijavnico 

odda svoji razredničarki/razredniku najkasneje do ponedeljka, 21. 5. 2012.  

  

  Ravnateljica: 

Milena Vidovič 

 

 

 

 

 

P R I J A V N I C A 

 

Prosimo, da izpolnite prijavnico, ki naj jo otrok najkasneje do ponedeljka,  

21. 5. 2012, vrne svoji razredničarki/razredniku! 
 

Ime in priimek otroka:                                                                                                       

Razred: 

PRIJAVA ZA KOSILO   

kosilo - otrok □  Število kosil: 

kosilo – starši □  Število kosil:  

 

 

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

 

 

PRIJAVA ZA POMOČ PRI SOJENJU ALI DRUGI OBLIKI SODELOVANJA - starši 

Lahko sodelujem pri sojenju za 

športno panogo: 

 

 

Lahko pomagam pri (npr. jutranje 

urejanje prizorišča, pospravljanje 

prizorišča, pomoč na stojnicah, ekipa 

prve pomoči, druge pobude – VPIŠITE: 

Ime in priimek 

sodelujočega starša 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 Podpis staršev: 

V Domžalah, dne _______________                                                                 

 


