
DELAVNICE MED ZIMSKIMI POČITNICAMI 
 

USTVARJALNA PUSTNA DELAVNICA 
 

Izvajalka: Maja Benedik 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, učilnica 2. a razreda 

Datum: ponedeljek, 24. 2. 2020 

Število udeležencev: če jih bo več, bo na pomoč priskočila Elizabeta Jakop 

Kratek opis: Izdelali bomo razne pustne maske in pustno dekoracijo. 

 

 

LJUDSKI PLESI, PESMI IN IGRE 
 

Izvajalka: Mojca Pikl 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, učilnica JV/OPB ali telovadnica 

Datum: sreda, 26. 2. 2020 

Razredi: 1. do 5. razred 

Število udeležencev: / 

Kratek opis: Učili se bomo osnovne korake ljudskih plesov, igrali se bomo ljudske igre in se 

učili peti ljudske pesmi. 

 



 Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji    

Ljubno, 18. 2. 2020  

 

Spoštovani starši!  

 

Tudi med zimskimi počitnicami organiziramo na OŠ Ljubno ob Savinji med 24. 2. 2020 in 26. 2. 

2020, od 9.00 ure do 12.00 ure, brezplačni delavnici za otroke od 1. do 3. oz. od 1. do 5. 

razreda. Letošnje teme delavnic so objavljene tudi na spletni strani šole, zato prosim vse 

starše, ki so zainteresirani, da se njihovi otroci, v času počitnic udeležijo kakšne izmed delavnic, 

da to javijo razrednikom tako, da na list napišejo, katere delavnice bi se želeli udeležiti. 

Sporočamo vam tudi, da se je možno v teh terminih naročiti na kosilo. To naredite tako, da ob 

prijavi na delavnico pripišete, da želi vaš otrok imeti v šoli tudi kosilo. Malico naj otroci 

prinesejo s seboj.  

Obrazec morate oddati najkasneje do četrtka 20. 2. 2020, razredničarki.  

 

S spoštovanjem,  

mag. Samo Kramer, ravnatelj OŠ Ljubno ob Savinji s sodelavci  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELAVNICE 

Ime in priimek otroka:_________________________________________________  

Udeležil se bom naslednjih delavnic: (obkroži)  

1. delavnica: USTVARJALNA PUSTNA DELAVNICA (ponedeljek, 24. 2. 2020)     DA        NE                                                                                            

2. delavnica: LJUDSKI PLESI, PESMI IN IGRE (sreda, 26. 2. 2020)   DA  NE  

 V času izbranih delavnic želim imeti tudi KOSILO:     DA  NE  

Podpis staršev:_______________________________ 


