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POZOR:
• Zbiralna akcija
papirja
5. in 6. 12. 2013

Zima je prišla ... sneg še ne leti z neba ...
Pred vami je druga številka
E-skladnika.
Ker je najrazličnejše vsebine v teh
jesenskih dneh veliko in jih bo v
zimskih še več, bomo mi jedrnati ...
Hvala vsem, ki s svojimi prispevki
polnite malho, da naši otroci lahko
iz nje potem dobijo. Koliko in kdaj, si
lahko preberete s klikom na to
povezavo.

Trenutno finančno stanje je cca
30.000 evrov. Podrobno finančno
poročilo sklada za prejšnje leto
lahko preberete tukaj.

SODELUJTE V
FOTONATEČAJU!

Prav tako pa se lahko na tej strani
seznanite s cilji Šolskega sklada v
tem letu.

Več na strani 2 in 3.

Na tej strani najdete tudi
vlogo za dodelitev sredstev iz
šolskega sklada.

Kekec prinaša dobro voljo
Predstava Kekec, ki jo podpiramo tudi
s sredstvi Šolskega sklada, podira
rekorde in v te hladne dni vnaša
vedno potrebni smeh.
Člani gledališke skupine so že
nasmejali občinstvo v okviru
abonmaja v Kulturnem domu v
Radomljah.
V petek, 29. 11. 2013, so igrali v
dobrodelne namene na isti lokaciji.

V sredo, 11. 12. 2013, bodo Kekca
uprizorili na naši šoli za društvo
Jesenski svet, ki skrbi za kulturno
udejstvovanje starejših občanov, ki
niso v domovih.
Ne spreglejte tudi drugih predstav
gledališčnic in gledališčnikov OŠ
Preserje pri Radomljah. Ogledate si
jih lahko v Kulturnem domu
Radomlje, ob različnih priložnostih
pa tudi na šoli.
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Deveti razredi uspešno pri zbiranju papirja
Novembra so zbiranje papirja
vodili deveti razredi.

Zbiralna akcija papirja
bo 5. in 6. decembra.
Tokrat zbiranje vodijo
8. razredi.
Novembra so zbiranje
papirja vodili 9. razredi.
Zbrali so 3.980 kg papirja,
kar je 278,60 evrov.

Septembra smo v enem dnevu
zbrali 3740 kg papirja in zaslužili
317,9 evrov.

V dveh dneh so ga učenci vse
šole v organizaciji devetih
razredov zbrali 3.980 kilogramov,
kar je 278,60 evrov.

Oktobra smo ga v dveh dneh
zbrali 1280 kg papirja in zaslužili
89,6 evra.

Zbiralne akcije papirja bodo še
naprej organizirane vsak
mesec.

Novembra je bilo v dveh dneh
zbranega 3.980 kilogramov, kar
je 278,60 evrov.

Decembra bodo vajeti zbiranja
imeli v rokah osmi razredi.

Vabljeni, da nam sporočite vaše
želje in pripombe v zvezi z
zbiralnimi akcijami.

Papir boste lahko še vedno
odlagali v zaprt zabojnik dva
dni, praviloma v četrtek in petek
vsak prvi teden v mesecu.
Zabojnik bo stal na parkirišču
pred vhodom v novi del šole.

Obogatite E-skladnik z vašimi
fotografijami in pomagajte
Vabimo vas k soustvarjanju E-skladnika.
In k sodelovanju skozi objektiv.
Vsak mesec ustvarjajte sami ali v sodelovanju z
vašimi otroki in nam pošljite vaše fotografije, ki
jih bomo mesečno objavljali v E-skladniku.
O koncu leta bomo tiste, ki so najbolj ujele utrip
meseca, objavili v koledarju šolskega sklada
za prihodnje šolsko leto. S koledarjem bomo
zbirali sredstva in jih namenili našim otrokom.
Fotografije naj so izdelane v ločljivosti 300 dpi,
lahko so barvne ali črno bele.
Fotografije slabše kvalitete bomo lahko objavili
le v E-skladniku, ne pa tudi v koledarju.
Ker je tole šele druga številka E-skladnika in so
za nami že trije meseci, vas vabimo, da nam
pošljete tudi fotografije, ki bi označile pretekle
tri mesece.
… se nadaljuje …
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… nadaljevanje … vabljeni k izražanju skozi objektiv
VSAK MESEC LAHKO
Z OTROKI USTVARITE
SVOJO PESMICO.
OBJAVILI JO BOMO
NA TEM MESTU.

NAJ BO VSEM NAŠIM
OTROKOM JUTRI ENA
SAMA POEZIJA.

Kako ste skozi vaš objektiv videli
september (začetek šole, spet služba
po počitnicah ...) oktober (trgatev, ...)
in november (prazniki, krompirjeve
počitnice, sv. Martin ...).
In seveda, kako boste videli mesec
december ... praznovanje, darila,
druženje z najbližjimi, pa tudi iskanje
parkirnega mesta pred trgovskimi
centri, gnečo, zaključevanje leta ...
Veseli bomo vseh vaših pogledov na
mesec, ki je pred nami. Vsak dogodek
ima svoj zorni kot. Pokažite nam
vašega.
Natečaj je lahko priložnost, da skupaj z
otroki pogledate, kako so se dotaknili
pretekli meseci, in moment, da
ustvarjalno stopite v praznične dni.

Mirno in
nasmejano leto
2014 vam želimo!

Lahko nam pošljete več fotografij za
posamezni mesec. Pošiljajte nam jih na
natasa.kuzmic@gmail.com.
Pri vsaki fotografiji pripišite vaše (ali
otrokovo) ime in priimek ali psevdonim,
če ne želite, da jih objavimo pod vašim
(ali otrokovim) imenom in priimkom.

Upravni odbor ŠS
Opomba:
V uredništvu si pridržujemo pravico do
uporabe vaših fotografij skladno s prej
omenjenim namenom. Pridržujemo si tudi
pravico, da fotografij z neprimerno vsebino
ne objavimo.
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Maja bo spet
ŠPORTNA SOBOTA.
Že zdaj vas VABIMO, da
začnete zbirati predmete za
naš tradicionalni srečelov.
Naj bo spet zabavno,
solidarno in v športnem duhu.

Radostno v december
Zadnji mesec v letu je lahko kljub
svoji praznični naravnanosti
velikokrat bolj stresen kot bi si želeli.
Verjamemo, da boste kot vrvohodci
uspeli najti ravnotežje med vsemi
izzivi tega meseca in se veliko smejati
ter objemati s tistimi, ki so vam ljubi.
To je lahko največja naložba za
prihodnje leto.

Želimo vam miren vstop v leto 2014.

Beremo se znova januarja!
Hvala.

Šolski sklad OŠ Preserje pri Radomljah
Glaserjeva kakovostna šola
Pelechova 83
1235 Radomlje
Telefon: 01 7228 964
E-pošta: o-preradomlje.lj@guest.arnes.si
Spletno mesto:
http://www.os-preserjeradomlje.si/
Nataša Kuzmič: 041 845 811
E-pošta: natasa.kuzmic@gmail.com

