
   

 

    

Divača, 3. 4. 2018 

VABILO NA DAN ŠOLE »RAZGIBAJMO SEBE IN NAŠ KRAJ« 

 

Spoštovani starši, 
prisrčno vabljeni, da se nam pridružite ob obeležitvi DNEVA ŠOLE  Osnovne šole 
dr. Bogomirja Magajne Divača, ki bo v soboto, 7. 4. 2018. Za učence je udeležba 
obvezna.  
Na športne dejavnosti, ki smo jih povezali z druženjem in igro, ste vljudno vabljeni starši in stari 
starši, ki želite doživeti živahen utrip naše šole. 

Aktivnosti bodo potekale po programu,  navedenem v preglednici,  s pričetkom ob 7.45, učenci 
bodo pred odhodom prejeli šolsko malico. 
 

Razred Vsebina 
1.-3. r. Divača Krožni pohod Divača – Matavun - Divača z vmesnimi postanki (gibalne 

dejavnosti, spoznavanje ljudskega izročila, kulturne dediščine) 

4. a in 4. b Divača Pohod Divača - grad Školj – Famlje (spoznavanje porečja reke Reke, zgodovine 
gradu, ogled fresk v cerkvi na Gradišču, rudniške stavbe v Famljah) 

5. r. Divača Pohod »Po Magajnovi poti« na Vremščico (spoznavanje literarnega opusa bratov 
Magajne) 

6. a in 6. b Divača Pohod Divača – Gorenje – Povir – vzpetina Gura nad Povirjem - Divača  
(spoznavanja pomena železnice, kamnin na Krasu) 

7.-9. r. Divača Orientacijski pohod z nalogami na posameznih postajah v ožjem območju Divače 
(spoznavanje kulturne, naravne in tehniške dediščine kraja)  

podružnična šola 
Senožeče 

Lov na skriti zaklad iz Senožeč v Dolenjo vas  
(preventivne dejavnosti za ohranjanje zdravja)  

 
Zjutraj bo v šolo organiziran prevoz po običajnem voznem redu, odhodi šolskih avtobusov 
na vseh relacijah pa bodo ob 12.10. Otroci podružnične šole Senožeče bodo z dejavnostmi 
zaključili v Dolenji vasi, kamor jih pridete iskati starši sami.  

Izšlo bo tudi glasilo Vremščica, v katerem boste lahko prebrali zanimivosti iz šolskih klopi. 

Izvedli bomo tudi akcijo zbiranja še uporabne športne, pohodniške in smučarske opreme, 

ki bo namenjena za učence iz socialno ogroženih družin. Zbirali bomo pohodne čevlje, smučke s 

poudarjenimi stranskim lokom, smučarske čevlje, kombinezone, čelade in očala ter telovadne 

copate. V večnamenskem prostoru boste lahko pred odhodom na športne dejavnosti oddali 

opremo in čevlje, namenjene za zbiralno akcijo.  

Vabljeni! 

___________________________________________________________________________ 

PRIJAVNICA ZA STARŠE IN DRUGE UDELEŽENCE 

Ime in priimek učenca: ________________________________________ 

a) Z učencem se bomo dneva šole udeležili še: 
_____________________________________________________________________ 

b) Dneva šole se bo udeležil/a samo učenec/učenka. 

Učenec  naj podpisani list vrne razredničarki do srede,  7. 4. 2018. 

Podpis staršev:____________________________ 

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača                          

Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača,  

tel/fax: 05 7318800  

e-mail: tajnistvo@os-divaca.si         

 


