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PRIREDITVE  JUNIJ 2019  

 

Planinsko društvo, Vrtec Lipa in Osnovna šola Rečica ob Savinji vabijo v 

soboto, 8. junija, na pohod na Kuglo. Pohod po trških mejah se bo začel ob 8. uri 

izpred OŠ, ob 9. uri pa izpred vrtca. Na Kugli bo udeležence pričakalo sladko 

presenečenje, za program bo poskrbel harmonikar Primož Zvir.  
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torek, 4. junij 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 5. junij 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

nedelja, 9. junij:  

- ob 17.  uri: Revija učencev Primoža Zvira (organizator Harmonikarski 

orkester)  

ponedeljek, 10. junij  

- ob 18.30 uri: Povezava staršev in otrok v energetskem smislu  

(interaktivna družinska delavnica, vabljeni starši z otroki. Delavnico vodi 

dr. Martha Weder) 

torek, 11. junij 
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- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

- ob 19. uri: Predavanje V družini imamo najstnika – kako ga razumeti? 

(predavanje Zvonke Kladnik)  

sreda, 12. junij  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

četrtek, 13. junij  

- ob 17. uri: Pogovor z občani glede poštnih storitev v prihodnosti (na 

vprašanja bodo odgovarjali predstavniki Pošte  Slovenija)  

torek, 18. junij 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 19. junij  

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico   

četrtek, 20. junij  

- ob 19. uri: Predavanje Kako se pripraviti na travmatične dogodke  (z 

nami bo terapevtka Marjetka Vodovnik) 

sobota, 22. junij  

- ob 18. uri: Otvoritev razstave del Vere Benda  

torek, 24. junij 

- ob 10. uri: Dopoldanska čajanka  

sreda, 26. junij 

- ob 17. uri: Ura pravljic z ustvarjalno delavnico  

sobota, 29. junij  

- ob 9.30 uri: Čarovniška predstava za otroke (organizator Kulturno 

društvo 

NAPOVEDUJEMO: V prvem tednu julija, od 1. do 5. julija 2019, bomo v 

dopoldanskih urah od 9.30 do 11. ure izvajali počitniške delavnice in varstvo 

otrok z naslovom Skok v počitnice. Program bo primeren za predšolske otroke 

in učence 1. triade. Vabljeni! 
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- Vabljeni, da se nam pridružite v Medgen hiši, ki ima vrata odprta vsak 

delovnik od 8. do 14. ure (ob sredah do 16. ure), odprti pa smo tudi v času 

izvajanja vsebin. Pridružite se nam!  

 


