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OBVESTILO O PRIPRAVI IN POTEKU 

DOBRODELNE PRIREDITVE IN OBVEZNOSTIH UČENCEV NA NJEJ 

Spoštovani! 

Dobrodelnost in prostovoljstvo sta vrednoti, ki ju na OŠ Dornberk gojimo že vrsto let. V ospredje 

postavljamo nesebičnost, solidarnost, predvsem pa sposobnost videti druge. Tudi v šolskem letu 

2019/20 smo se odločili, da pomagamo. Na dobrodelno prireditev, ki smo jo naslovili TISOČ ZVEZDIC 

SMO PRIŽGALI, prijazno vabimo vse, učitelje, starše, sorodnike, širšo lokalno skupnost. Kajti skupaj 

soustvarjamo prijazno in spodbudno okolje za naše otroke. 

Dobrodelno prireditev  skupaj z dobrodelno tržnico pripravljamo v četrtek, 28. 11. 2019, ob 18. uri.  

Za dobrodelni bazar smo izdelke prizadevno pripravljali na tehniških dnevih, program za vas 

ustvarjamo in pilimo že lep čas in komaj čakamo, da si ga boste ogledali. 

Zaradi lažje organizacije dogodka Vam posredujemo nekaj navodil.  Vljudno Vas naprošamo, da jih upoštevate 

in tako po svojih močeh pomagate pri pripravi dogodka. Prisotnost na prireditvi je šteta kot sestavni del 

pouka.  

V četrtek, 28. 11. 2019, (na dan prireditve) se bo pouk zaključil nekoliko prej, in sicer bodo učenci od 1. do 5. 

razreda zaključili pouk po 4. šolski uri (ob 12.00), učenci od 6. – 9. razreda pa po 5. šolski uri (12.50). Vse ostale 

dejavnosti (kosilo, OPB, prevoz s šolskim kombijem) bodo potekale po običajnem urniku.  

Učenci prihajajo v šolo po naslednjem urniku:  
- ob 17. uri – PEVKE MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA, zberejo se  v učilnici glasbene umetnosti,  
- NASTOPAJOČI UČENCI  (dramska skupina, ekipa ozvočenja), zberejo  se v  garderobi  dvorane,  

- ob 17.40 – OSTALI UČENCI, zberejo se v matičnih učilnicah, oblečeni so v belih ali rdečih majčkah 

oziroma srajčkah. Učence PŠ bodo učiteljice počakale v avli šole.  

Morebitna dodatna navodila bodo učencem posredovali učitelji mentorji.  

Starše, ki boste pospremili svoje otroke do vhoda, prosimo, da jih ob vhodu prepustite našim učenkam 

hostesam in se odpravite v dvorano skozi glavni vhod.  

Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev in gledalcev Vas naprošamo, da pridete na prireditev, če 

se le da, peš, saj imamo zelo omejen prostor za parkiranje.  

Po končani prireditvi vas bomo povabili na dobrodelno tržnico, ki bo prav tako potekala v telovadnici. Na 

tržnici boste lahko izbirali med različnimi izdelki, ki so jih ustvarili učenci  in učiteljev.  

Veseli bomo tudi prostovoljne vstopnine ob vstopu na prireditveni prostor.  

Z zbranimi prostovoljnimi prispevki boste prispevali za učence naše šole iz socialno ogroženih družin ter za 

zvišanje standarda vzgoje in izobraževanja.  

Spoštovani, prinesite srečo s seboj in jo podarite tistemu, ki jo potrebuje.  

                                                                                                                                       Kolektiv OŠ Dornberk 

 


