Torek, 23.10.2018
V torek, 23.10., bomo obeležili 25.letnico Zdrave šole. Udeležili se boste delavnic, na katere
ste se prijavili na začetku šolskega leta. Pozorno poglejte časovnico, razporeditev po
prostorih in morebitno opremo. Prosimo, da pred začetkom dneva ponovno preverite
obvestilo (morebitne spremembe zaradi bolniških odsotnosti ali drugih zadreg).
Seznami prijavljenih po delavnicah visijo na tabli Zdrave šole.
Želimo vam prijeten in zanimiv dan!

delavnica

ura

prva pomoč
8.00 - 11.00
kolesarski izlet/
popravilo kolesa od A do
Ž
od 9.00 dalje
joga /akro joga

9.00 do 12.00

BIC pohod
samoobramba
priprava smoothijev
posadimo spominsko
drevo
zdravilne rastline
fotografija /
video
vloga psa v službi
policije
delavnica kratkega
animiranega filma

odhod 7.30
9.00 do 12.00
10.30 do 13.30
zbor 9.30 pri
hišnikovi hiški
9.00 do 12.00

pobeg iz (M)učilnice

prostor
P10
šolsko igrišče/
dimnica (dež)
E17 +
telovadnica

zbor v jedilnici
E18
jedilnica

9.00 - 12.00

šolski vrt
E2
računalnica
skozi knjižnico
jedilnica +
zunaj

9.30 do 12.30

E6

8.30 do 12.00

P4,P5,P6

8.00 - 11.30

kuhinja

8.30 do 11.30

E3 in E4

9.00 do 12.00

lab3 (P17)

8.30 do 11.30

E1
šolski vrt/
nadstrešek pri
kolesarnici (dež)

8.30 - 12.00

glasbena delavnica

kuharska delavnica
osnove masaže in
kineziotapinga
delavnica naravne
kozmetike
miti in resnice o
marihuani in drugih
psihoaktivnih snoveh
hoja po vrvi
(slackline)

11.00 do 14.00

oprema/posebno
sti

vremenu primerna
kolesarska oprema
udobna športna
oprema
vremenu primerna
oblačila, uhojeni
pohodni čevlji

vremenu primerna
delovna oprema

po navodilih prof.
Premruja
po dogovoru s prof.
Grahom
čista obutev, ki ne
drsi (ne šlape ali
copati),
predpasnike in kape
dobite v šoli
razdeljeni v 2
skupini/
menjava ob 10.00

izdelovanje nakita

9.00 do 12.00

P8

nega hišnih ljubljenčkov
vlečni psi
izdelovanje parelli
oglavk

10.00 do 13.00
12.00 do 14.30

P3
P2 + zunaj

9.00 - 12.00

P1

po navodilih prof.
Mertelj

6€ drobiž

