Spoštovani starši,
učenci in delavci OŠ Otočec želimo ob zaključku leta z organizacijo posebnega dne in
seveda z vašo pomočjo zbrati sredstva za uresničevanje želja učencev. Za vas
pripravljamo

KONCERT Z BAZARJEM

ki bo v petek, 5. decembra 2014, ob 17. uri.
Ta dan bo v telovadnici šole dobrodelni koncert, kjer se bodo predstavili vaši otroci,
pridružili pa se jim bodo posebni glasbeni gosti in Mladinski Big band Krško. Prodaja
vstopnic (otroci imajo zastonj, »zunanji« otroci 2 €, ostali plačajo vstopnico po 5 €)
bo potekala v predprodaji v šoli in na dan koncerta. Po končanem koncertu vas
vabimo, da se v jedilnici šole zadržite na stojnicah, na katerih bodo učenci prodajali
izdelke, v čisto pravi kavarni pa se boste lahko okrepčali in posladkali.
Izkupiček od prodanih vstopnic in od prodanih izdelkov bo šel v šolski sklad, katerega
namen je omogočiti vsem učencem še bolj kvalitetno in zanimivo šolanje, izkupiček
od prodane hrane in pijače pa bodo učenci 9. razredov izkoristili za zaključno
ekskurzijo.
Otroški bazar bo letos na različnih stojnicah omogočal:
-

nakup knjig
nakup igrač
nakup voščilnic, novoletnih okraskov, koledarjev in raznih daril,
nakup nakita,
nakup adventnih venčkov,
nakup ptičjih hišic,
nakup doma pripravljenih eko izdelkov (domače marmelade, medu, raznih
čajev, piškotov, doma pripravljenih testenin, itd.)

Ker brez vaše pomoči ne moremo izpeljati bazarja v takem obsegu, kakor smo si
zamislili, vas prosimo za pomoč, in sicer lahko izberete eno ali več od naslednjih idej:
-

-

vzpodbudite svoje otroke oziroma vnuke, naj pobrskajo med še dokaj
ohranjenimi knjigami in igračami in tiste, ki jih ne rabijo več, prinesejo v šolo
in darujejo,
doma z njimi specite piškote, ki so enostavni za pripravo in stojijo dlje časa,

-

doma z njimi izdelajte voščilnice,
s spretnimi prstki in z malo domišljije lahko iz fimo mase oblikujete izdelke, ki
so primerni za darila (manjše figurice ali nakit),
doma pripravljeno marmelado, testenine ali pa doma izdelano kremo lahko
opremite z lastno etiketo in dekorirate s trakcem),
doma z njimi izdelate adventne venčke, darilne škatlice ali vrečke.

Piškote in testenine lahko doma pakirate v vrečke po 10/20 dag ali pa jih učenci
prinesejo v šolo, kjer jih bomo spakirali v darilne škatle oziroma vrečke.
Vsak razred bo nekaj izdelkov oblikoval tudi v šoli.
Naš cilj je, da bi vsak učenec od doma prinesel vsaj enega od zgoraj omenjenih
izdelkov. Izdelke od doma bodo razredniki sprejemali vse do srede, 3. decembra, to
je dva dni pred koncertom.
Ker smo prepričani, da skupaj zmoremo več, vas vabimo, da se nam ob tej akciji
pridružite in se vam za sodelovanje že vnaprej iskreno zahvaljujemo.
Kako bo potekal pouk 5. decembra, vas obvestimo naknadno.
Učenci in kolektiv šole

