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: PROSLAVA OB DNEVU ŽENA
Datum izvedbe: 8. 3. 2018
Kraj izvedbe: Dvorana KD Gornji Grad
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež
Udeleženci (oddelki in število otrok):
Oddelek

ŠTEVILO OTROK

VRTEC - skupina "SONČKI"

12

VRTEC - skupina "LUNICE"

19

VRTEC - skupina "ZVEZDICE"

20

VRTEC – skupina »ČEBELICE«

12

VRTEC – skupina »PIKAPOLONICE« 19
ŠOLA GG - 1. razred

15

ŠOLA GG - 2. razred

11

ŠOLA GG - 3. razred

15

ŠOLA GG - 4. razred

14

POŠ NŠ: 1.-4.razred

18

POŠ BO: 1.– 4. razred

26

OPZ (5. razred)

16

DELILCI ROŽ – 6. razred

9

POMOČ NA ODRU – 9. razred

4

Predvideno skupno število otrok (brez spremljevalcev): 210
Predvideni stroški na otroka: /
Spremljevalci:
-

Sandra Drobež

-

Renata Humar

-

Tadeja Mali

-

Angela Zaleznik

-

Timeja Kragolnik Račnik

-

Tanja Mermal

-

Petra Krajnc

-

Alenka Mozgan

-

Irena Poznič

-

Tjaša Repenšek

-

Marija Vincek

-

Mija Pilko

-

Suzana Pečnik

-

Anda Kavčič

-

Eva Stvarnik

-

Jure Repenšek

-

Lilijana Bele

-

Mateja Parfant

-

Marta Tesovnik

-

Ana Kolar

-

Jelka Grudnik

-

Natalija Stakne

-

Bojana Rihter

-

Minka Grčar

-

Marija Pustoslemšek

-

Neža Repenšek

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
nastop ob dnevu žena.
Točke bodo potekale v naslednjem vrstnem redu:
1. Skupna pesem vrtcev, 2. Nastop vrtca Gornji Grad – sončki (ples), lunice (ples) in
zvezdice (izštevanke ob ritmični spremljavi), 3. Nastop vrtca Bočna – čebelice (ples),
pikapolonice (petje ob spremljavi Orffovih inštrumentov), 4. Folklorna skupina (1. in 2.
r), 5. POŠ Nova Štifta (recitacije, pesem), 6. POŠ Bočna (recitacije, skeč, ples), 7.
OŠ Gornji Grad, 8. Govor ge. ravnateljice, 9. Govor g. župana, 10. OPZ, program
bodo povezovali otroci iz 4. r. OŠ Gornji Grad.
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 16.45 starši pripeljejo svoje otroke v dvorano (starši otrok iz vrtca Bočna pa jih
pripeljejo že ob 16.30, da bodo lahko vadili na odru, ker se ne bodo udeležili
generalke), kjer jih prevzamejo strokovne delavke. Ob 17. 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 vrtec. Tam bodo skupaj s spremljevalci počakali na
starše, ki bodo po njih prišli po končani prireditvi. V primeru slabega vremena bodo
starejši otroci odšli v dvorano, kjer bod sedeli v prvih vrstah in gledali prireditev.
Mlajše pa bomo odpeljali na vrh v sejno sobo, kjer bodo za njih pripravljene igrače in
blazine ter malica. Šolski otroci bodo ves čas prisotni na prireditvi, in sicer na balkonu
v dvorani. Folklorni skupini bo pri oblačenju pomagala Mija Pilko.Za ozvočenje bosta
skrbela Zlatka Maher Sredenšek in Zlatko Kompan. Forografiral bo Robi Dimec. Ob
koncu prireditve bodo ženske prejele cvetje, ki jim ga bodo razdelili fantje iz 5.
razreda. Za pomoč na odru bodo poskrbeli fantje iz 9. razreda. Za dodaten prenos
informacij bo skrbela Slavica Suhoveršnik. Za vse nastopajoče bo po končani
prireditvi malica za katero bo poskrbel Vojko Colnar. Ob koncu prireditve bomo
skupaj s čistilkami in hišnikom pospravili dvorano.
Pripomočki, oprema, malica: pripomočki za sceno, pripomočki za nastop, cvetje za
obiskovalce (zanje poskrbi Občina Gornji Grad), ozvočenje, računalnik.
Načrt varne poti (število spremljevalcev do postaje, na poti, pri izbrani aktivnosti in
nazaj do zavoda): Za otroke bo v dvorani skrbelo 26 spremljevalcev in še nekaj
učiteljev in dijakinj, ki bodo pomagali, da bo delo bolj tekoče steklo. Starši otroke v
dvorano pripeljejo sami, po koncu prireditve 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: 5. 3. 2018
Vodja dejavnosti: Sandra Drobež

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

