
8. 10. 2015
OD 16.00 DO 18.00

Zbrana sredstva (vaši prostovoljni prispevki in 
plačljive dejavnos�) gredo v celo� v šolski sklad, iz 
katerega sredstva namenjamo:

- pomoči socialno ogroženim družinam (pomoč pri 
plačilu šole v naravi, ekskurzij, šolskih potrebščin, 
obrokov prehrane),

- izpeljavi nadstandardnih ak�vnos� (prevozi v 
okviru mednarodnih izmenjav, ekskurzij, na 
tekmovanja, obiski priznanih umetnikov, različni 
izle�, gledališke predstave...),

- nakupu opreme (igralna oprema, postavitev 
učilnice na prostem, betonska miza za namizni tenis 
v Jaršah, nakup mobilnega zvezdogleda…). Že več 
let načrtovana inves�cija je nova šolska kolesarnica. 
Upamo, da se nam tudi s pomočjo tega dogodka 

letos ta cilj uresniči.

SREDIŠČE DOGAJANJA  BO NA 
ODRU »RODICA IMA TALENT« 

16.00 – 17.45
.

Zaključek dogodka z DOBRODELNIM 
TEKOM (po atletski stezi).

Ob 17.45 uri tečejo otroci, ob 17.50 uri pa 
starši.

VSI VLJUDNO VABLJENI K 
SODELOVANJU!

Na šolskem dvorišču
V primeru dežja bo prireditev v šoli.



OŠ Rodica in upravni odbor šolskega sklada 
vabita na dogodek, s katerim želimo učencem, 
staršem in drugim obiskovalcem pričara� 

VESELO RODIŠKO POPOLDNE 

ki bo dobrodelno obarvano. Namen druženja 

je namreč tudi zbiranje sredstev v šolski sklad. 

Za veselo druženje pripravljamo pestro izbiro 
dejavnos� na šolskem dvorišču, med katerimi bo 
nekaj tudi plačljivih.

Dragi starši, zelo bomo veseli vaše pomoči. Do 
torka, 6. 10. 2015, še vedno zbiramo dobitke za 
srečelov (pri gospe Volčini in gospe Gasparič).

Vljudno vas vabimo, da skupaj preživimo 
prijetno in pestro jesensko popoldne.

Plačljive dejavnos� 
(od 16.00 ure dalje)

Stojnica s palačinkami

Frizeraj

Manikirnica »Lepi noh�«

Lepo�lnica

Ustvarjalnica

Mikijeva plesna delavnica (s svetovnimi 

podprvaki v street show plesih ob 16. 30)

Domača drogerija – izdelava losiona (ob 

16.00, ob 16.30 ter ob 17.00 uri)

Prodaja slaščic

Srečelov

Dobrodelni tek

Brezplačne dejavnos� 
(od 16.00 naprej)

Pikin ko�ček

Capoeira

Judo

Karate

Šah

ARG – lov na lisico

Trisport (obisk Mira Kregarja)

Atletski poligon

Taborniške igre

Košarka (KK Helios)

· Verjetno nas pride obiskat Milivoje 

Novaković – kapetan slov. nogometne 
reprezentance.

Z USTVARJALNOSTJO NAD STRES


