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Kot že vsa leta, bohinjska osnovna šola 
tudi letos pripravlja bogat program.

 V soboto, 21. maja 2016, 
pripravljamo sejem sadik. 
Obiščite nas pred Kulturnim 
domom Joža Ažmana od 18.00 ure 
pa vse do pričetka otvoritvene 
slovesnosti in si priskrbite sadike 
zelenjave ter različnih zelišč. Izkupiček 
sejma bo, kot vsako leto, namenjen šolskemu 
skladu. Finančna sredstva šolskega sklada so 
namenjena nakupu nadstandardne opreme, 
financiranju dejavnosti, ki niso obvezen 
del izobraževalnega programa ter nudenju 
pomoči nadarjenim ter socialno šibkejšim 
učencem.

 V torek, 24. maja 2016, bomo  
na matični šoli s prireditvijo  
ob 10.30 odprli razstavo o divje 
rastočih orhidejah. Pokazali vam 
bomo, kaj vse smo se o njih naučili, ter 
ponudili na ogled naše likovne in literarne 
umetnine, povezane z njimi. Prav tako vas 

vabimo, da obiščete šolski zeliščni 
vrt. Razstava in zeliščni vrt bosta na ogled 
vse do 6. junija 2016. 

 osrednja prireditev osnovne 
šole se bo odvijala v petek,  
3. junija 2016, od 18.00 do 19.00 ure,  
na travniku pred Kulturnim 
domom Joža Ažmana. V glasbenem 
delu se vam bodo predstavili otroški in 
mladinski pevski zbor naše šole ter naši 
mladi glasbeniki, udeležili pa se boste lahko 
tudi delavnic, ki jih pripravljamo za vse 
ustvarjalne in radovedne.

U kOnc’ sveta   
sO pravlJice   
dOMa 
ViKend za družine   
in otroke
Če vprašate otroke kje je konec sveta, 
bodo rekli : »Tam, kjer nikamor več ne 
moreš!« in prav tako se zdi, ko pridete v 
ukanc ... naprej so samo še visoke gore.

In na tem koncu sveta, bo letos  
21. in 22. maja (v primeru slabega vremena  
4. in 5. junija) že sedmič zapored potekala 
dvodnevna prireditev za družine z otroci. 
To je dogodek, ki ni čisto običajen. Je nekaj 

posebnega. Dogaja se namreč na poti dolgi 
dva kilometra, ki vas pelje ob reki, skozi 
gozd, čez travnike in mimo Bohinjskega 
jezera.

Tu je sicer čez leto vse mirno, le sedem 
junakov bohinjskih pravljic vas čaka z žigi 
in lesenimi igrali.  

V »pravljičnem« vikendu pa je živahno, 
na poti je kar 30 postaj – 30 možnosti, da 
se otroci gibajo, skozi igro nekaj naučijo, 
ustvarjajo ali pa samo razvijajo svoja 
čutila. Ob tem dobijo še 7 žigov od pravih 
pravljičnih bitij v  knjižico, ki jo brezplačno 
prejmejo ob vstopu v Zlatorogovo pravljično 
deželo. Odrasel človek pot sicer prehodi  
v pol ure, vendar z otroci prav gotovo  
v enem dnevu ni mogoče doživeti vsega,  
pa čeprav se prireditev vsak dan začne  
ob 9.30 in konča ob 14.00.

Na prireditvi ne morete ničesar kupiti, razen 
kosila pa še to za simbolično ceno. S seboj 
boste odnesli samo nova znanja, knjižico 
z bohinjskimi pravljicami in lepe spomine 
... zastonj.

 


