
Spoštovani! 

Družina – kjer se začne življenje in 

ljubezen nikoli ne konča … 

 

»Kadar sem žalostna, me sestra potolaži.« 

»Srečen sem, kadar si starši vzamejo čas 

zame.« 

»Vesel sem, kadar skupaj večerjamo. 

Vedno to ni mogoče…« 

»Vesel sem, kadar mi mami dovoli, da 

prespim pri njej.« 

»Moja družina mi pomeni vse!« 

 

To je le nekaj misli naših najmlajših. 

 

Na pobudo naših učencev, da si želijo več 

časa preživeti s svojo družino, 

organiziramo dobrodelno prireditev 

 

DAN DRUŽINE - POZDRAV POMLADI. 

 

Prireditev bo potekala v  

petek, 1. 6. 2018. 

V primeru dežja bo prestavljena na  
7. 6. 2018. Prosimo, spremljajte našo 

šolsko spletno stran. 
 

Prireditev se bo začela ob 14. uri na 

ploščadi pred OŠ Sava Kladnika Sevnica 

in zaključila ob 18.00.  

Vabljeni ste vsi, ki ste željni zabave in 

druženja različnih generacij – otroci, 

starši, dedki, babice... 

Odvijale se bodo zelo zanimive ter hkrati 

poučne delavnice za otroke in odrasle. 

Med dejavnostmi nas bosta zabavali 

glasbeni skupini Štandgas in Modre 

zvezde. 

 

 

Za naslednje dejavnosti se je potrebno 

predhodno prijaviti do četrtka, 31. 5. 

2018: 

 KOLESARJENJE S STARŠI OD 5. DO 

9. RAZREDA ob 15.00 (Sevnica–Breg);  

prijave sprejema učiteljica Vlasta 

Guček.  

 MED DVEMA OGNJEMA S STARŠI 

ob 16.00 (spodnja telovadnica); 

prijave sprejema učiteljica Zvonka J. 

Kumelj. 

ZA VAS SMO PRIPRAVILI: 

PLOŠČAD PRED ŠOLO 

 frizerstvo 
 pletenje kitk 
 ličenje, manikura in usluge po želji 
 poslikava roke 

NARAVOSLOVNA UČILNICA 

 Magic baloni 
 turnir v strelastiki 
 »Angry birds« 
 izdelava mila 
 cvetličarstvo – izdelovanje šopkov 
 klekljanje 
 hoja po vrvi  
 ustvarjalne delavnice 
 Nauči se angleško 
 planinci 
 Rdeči križ – prva pomoč  

 lutkovna delavnica 
 španščina 
 Mini kraljestvo – športni poligon 
 Čebelarsko društvo Sevnica 
 Društvo POPASJE 
 Mažorete društva Trg Sevnica 
 Pump track kolesa 
 domače dobrote (Aktiv kmečkih žena 

Zabukovje in Aktiv kmečkih žena 
Studenec) 

NOTRANJE DVORIŠČE, IGRIŠČE, 

PARKIRIŠČE PRI ZAPORNICI 

 ''Konference bike'' 
 igra »Kraja zastavic« 
 ŠD Partizan 
 Mali nogomet – NOGOBIKCI 
 Teniška šola Sevnica 
 Rokometni klub Sevnica 
 predstavitev interventnih vozil 

(policija, gasilci, ZD Sevnica)  
 Prometna varnost 

ŠOLSKI SADOVNJAK 

 Društvo konjerejcev in konjenikov 
Sevnica 

PROSTORI V ŠOLI 

 Poslikava stene v zbornici 
 Lutkovna predstava (spodnja 

telovadnica, 17.00) 
 Lokostrelstvo (zgornja telovadnica) 

PLOŠČAD PRI VRTCU 

 prehrambeni kotiček (palačinke, 
čevapčiči, pica, zmešančki, sadni 
lončki) 

 pijača (voda/limonada z zelišči) 

 

NAREDIMO NEKAJ DOBREGA ZASE IN 

ZA DRUGE! 

VABLJENI! 


