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ŠPORTNO-USTVARJALNE
v
JESENSKE POCITNICE

ŠPORTNO-USTVARJALNE
v
JESENSKE POCITNICE

za otroke od 5. do 12. leta v Grahovem

za otroke od 5. do 12. leta v Grahovem

Petek, 3. 11. 2017 od 9. do 12. ure

Petek, 3. 11. 2017 od 9. do 12. ure

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

v športni dvorani OŠ Grahovo

v športni dvorani OŠ Grahovo

Otroci naj imajo sabo športno opremo, čisto športno obutev, pijačo (lahko tudi malico).
Izvajalci: Športna zveza Loška dolina, Športno društvo Loška dolina, Ivan Poje s.p.

Otroci naj imajo sabo športno opremo, čisto športno obutev, pijačo (lahko tudi malico).
Izvajalci: Športna zveza Loška dolina, Športno društvo Loška dolina, Ivan Poje s.p.

USTVARJALNE DELAVNICE
na galeriji OŠ Grahovo

USTVARJALNE DELAVNICE
na galeriji OŠ Grahovo

Delavnice bodo potekale na temo pravljice o medvedu.
Otroci se bodo lahko preizkusili v izdelavi papirnatih lutk,
snemanju zvočnih efektov in uprizoritvi pravljice.

Delavnice bodo potekale na temo pravljice o medvedu.
Otroci se bodo lahko preizkusili v izdelavi papirnatih lutk,
snemanju zvočnih efektov in uprizoritvi pravljice.

Otroci naj imajo sabo šolske copate (lahko tudi malico in pijačo).
Izvajalci: Zavod Ars Viva, Javni zavod Snežnik, Zavod Jezerski hram, Zavod ORON

Otroci naj imajo sabo šolske copate (lahko tudi malico in pijačo).
Izvajalci: Zavod Ars Viva, Javni zavod Snežnik, Zavod Jezerski hram, Zavod ORON

Športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice potekajo v okviru operacije Aktivacija ustvarjalne družbe.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice potekajo v okviru operacije Aktivacija ustvarjalne družbe.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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PRIJAVNICA – OŠ Grahovo
Ime in priimek otroka: __________________
Razred: ___________
Podpis starša: _________________________

Otrok se bo udeležil (obkrožite):
• športne aktivnosti
• ustvarjalne delavnice

PRIJAVNICA – OŠ Grahovo
Ime in priimek otroka: __________________
Razred: ___________
Podpis starša: _________________________

Otrok se bo udeležil (obkrožite):
• športne aktivnosti
• ustvarjalne delavnice

S podpisom dovoljujem fotografiranje in snemanje otrok ter javno objavo za potrebe predstavitve izvajanja projekta.

S podpisom dovoljujem fotografiranje in snemanje otrok ter javno objavo za potrebe predstavitve izvajanja projekta.

Izpolnjeno prijavnico učenci oddajo razredniku do četrtka, 26.10.2017. Info: 041 558 730
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