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DOGODKI, KI SO BILI NAČRTOVANI, IN SMO JIH V OKVIRU ŠOLE IN VRTCA 
ODPOVEDALI (OZ. SO PRESTAVLJENI NA KASNEJŠE DATUME) ZARADI 

NALEZLJIVE BOLEZNI, KI JO POVZROČA KORONAVIRUS  

 

 9. 3.: predavanje Kam po osnovni šoli? za starše učencev 8. razreda 
(izvajalka šolska psihologinja), roditeljski sestanek za starše osmošolcev, 

 10. 3.: uri pravljic v Hramu kulture Arnolda Tovornika za skupini Mavrice 
in Metuljčki, 

 15. 3.: turnir v odbojki, 

 16. 3.: predavanje za kolektiv (izvajalec Pedagoški inštitut), 

 17. oz. 19. 3.: sistematski pregledi za šolske novince, 

 18. 3.: program Jumicar – Kolesarčki za otroke iz skupin Mavrice in 
Metuljčki ter učence 1.–3. razreda, 

 19. 3.: branje poezije v Hramu kulture Arnolda Tovornika ob svetovnem 
dnevu poezije, 

 vsi dogodki ob materinskem dnevu v vrtcu in šoli, 

 20. 3.: abonmajska predstava Čebelica Maja in pajek za otroke iz vrtca 
(izvajalec Družinsko gledališče Kolenc), 

 25. 3.: nastop pevskega zbora vrtca in učencev šole na krajevni prireditvi 
ob materinskem dnevu v Hramu kulture Arnolda Tovornika, 

 27. 3.: nastop otrok na prireditvi Zlata vrtnica v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika, 

 29. 3.: nastop otrok na krajevni prireditvi ob materinskem dnevu v domu 
krajanov na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, 

 29. 3.: nastop otrok na krajevni prireditvi ob materinskem dnevu v domu 
krajanov v Gradišču na Kozjaku, 

 23 .3.: nastop šolske lutkovne skupine Navihanci s predstavo Kokoš in jajce 
in gledališke skupine Čvekice s predstavo Ekološka pravljica v Hramu 
kulture A. Tovornika, 

 3. 4.: dan odprtih vrat ob vpisu v vrtec za starše bodočih novincev z otroki, 

 vse popoldanske dejavnosti v vrtcu z zunanjimi izvajalci, 

 velikonočne delavnice v obeh podružničnih enotah vrtca, 

 april: ekskurzija v London in na Škotsko. 
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