Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Kocbekova cesta 21
3342 Gornji Grad
Tel: 03 839 12 40
Faks: 03 839 12 41
E-pošta: sola.gornji-grad@guest.arnes.si
________________________________________________________________

IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: BAZAR
Datum izvedbe: 30. 11. 2018
Kraj izvedbe: OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

VRTEC - skupina "SONČKI"

11

VRTEC - skupina "MAVRICE"

10

VRTEC – skupina »LUNICE«

16

VRTEC - skupina "ZVEZDICE"

19

VRTEC – skupina »ČEBELICE«

10

VRTEC – skupina »PIKAPOLONICE« 17
ŠOLA GG - 1. razred

12

ŠOLA GG - 2. razred

14

ŠOLA GG - 3. razred

11

ŠOLA GG - 4. razred

15

POŠ NŠ: 1.-4.razred

16

POŠ BO: 1.– 4. razred

32

ŠOLA GG - 5. razred

10

ŠOLA GG - 6. razred

7

ŠOLA GG - 7. razred

6

ŠOLA GG – 8. razred

3

ŠOLA GG - 9. razred

3

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 209
Predvideni stroški na otroka: /

Vsebina:
Otroci iz vrtca Gornji Grad in Bočna ter otroci iz šole Gornji Grad skupaj s
podružnicama Bočna in Nova Štifta so skupaj s strokovnimi delavkami pripravili
kratek kulturni program.
1. Uvodni pozdrav – učenci; 2. Deklamacija; 3. Vrtec »SONČKI« in »MAVRICE«; 4.
Vrtec »ČEBELICE«; 5. Vrtec »LUNICE«; 6. Vrtec »PIKAPOLONICE«; 7. Vrtec
»ZVEZDICE«; 8. Vezni govor – učenci; 9. OPZ Gornji Grad; 10. »Nova« Plesna
skupina; 11. Vezni tekst; 12. POŠ Nova Štifta; 13. POŠ Bočna; 14. Folklorna
skupina – Veliki facki; 15. Vezni tekst; 16. Deklamacije 1. in 4. razred; 12.
Zaključni pozdrav
Vzgojno-izobraževalni cilji:
 pripraviti nastop - program za starše in ostale družinske člane ter za vse
občane in zaposlene v našem zavodu;
 navajati otroke na javno nastopanje oz. pridobivanje veščin in spretnosti
nastopanja.

Predviden potek dneva:
Ob 17.40 starši pripeljejo svoje otroke v dvorano kjer jih prevzamejo strokovne
delavke. Ob 18. uri se prične prireditev, ki bo trajala dobro uro in pol. Kot prvi bodo
nastopili otroci iz vrtca, ki bodo po zaključenem nastopu odšli v igralnice, kjer bodo
do konca prireditve skupaj s spremljevalci počakali starše, da pridejo po njih po
končani prireditvi. Vrtčevskim skupinam bodo sledil nastop šolarjev. Tudi ti se bodo
po končanem nastopu vrnili v učilnice in tam počakali starše. Otroci se bodo med tem
časom okrepčali z malico ter se igrali različne igre. Po končani prireditvi si bodo starši
skupaj s svojimi otroki ogledali stojnice z različnimi prazničnimi izdelki, kjer si bodo
lahko kaj kupili in s tem prispevali v naš šolski sklad.
Pripomočki, oprema, malica: pripomočki za sceno, pripomočki za nastop,
ozvočenje, malica za otroke, rekviziti za igre.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Za otroke bo skrbelo 35 spremljevalcev, ki bodo pomagali, da bo

delo bolj tekoče steklo. Starši otroke v vrtec in šolo pripeljejo sami, po koncu pa jih
odpeljejo domov.

Kako ste obvestili starše?
Na roditeljskem sestanku, kasneje pa preko oglasnih desk (v vrtcu, šoli, kraju), preko
spleta, obvestila pa so dobili tudi domov.
Opombe: /
Datum oddaje izvedbenega načrta: 26.11. 2018
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

Ravnateljica:
Blanka Nerad, prof. mag. inkl. ped.

