
Pozdravljeni starši učencev OŠ Riharda Jakopiča!  

Priprave na PRAZNIČNI SEJEM 2022 so v teku, čeprav ne vemo, ali bo covid situacija dopuščala srečanje v živo. 

Učenci in učitelji imajo veliko idej in veliko staršev se je že odzvalo. Vsem iskrena HVALA. Verjamem, da nam bo 

uspelo zbrati veliko dobrodelnih evrov za naše otroke, zato vam pošiljamo obvestilo, kje lahko še pomagate:  

1. ZBIRANJE MATERIALA: Poglejte spodnji seznam potrebnega materiala za praznične delavnice naših učencev,  

njihovi izdelki bodo na voljo na prazničnem sejmu v četrtek, 1. 12. 2022 (praznični vozni red bo podrobno 

predstavljen otrokom v šoli in na spletni strani šole).   

    SEZNAM MATERIALA:  

- embalaža za pecivo, ki ga pečejo učenci v šoli (npr. papirnate vrečke, posodice, krožniki, kozarčki in pribor za           

enkratno uporabo);  

- domače marmelade, jajca, moko in mleko za peko palačink na sejmu;  

- več vrst sokov, sirup, sladoled in mleko za pripravo "milkšejkov" na sejmu;  

- čaj  

Kdor lahko karkoli pridobi ali ima doma in lahko to odstopi našim šolarjem, naj čim prej prinese v prvo 

nadstropje h ge. Bredi Pungerčar ali pusti v tajništvu oz. pri razredniku.  

  

2. SODELOVANJE STARŠEV: Vse vabimo, da po svojih močeh in željah sodelujejo na samem prazničnem sejmu. 

Rabimo prostovoljce, ki bi skrbeli za:   

- točenje čaja in kave ter pomagali   

- pri razdeljevanju peciva in drugih dobrot, ki jih starši oz. otroci prinesejo na stojnico v času sejma in  

- pri peki palačink (če je možno prinesite ponev za peko palačink za indukcijsko ploščo)  

Prostovoljci pokličite na 040/793-188 ali se sami aktivirajte na dan sejma in tako prispevate k dobrodelnosti.  

Opozorilo za pekarice in peke: za vse domače dobrote je potrebno na list papirja napisati sestavine, predvsem 

alergene.  

   

3. SREČELOV: Zbiranje dobitkov za srečelov (vsaka srečka bo dobitna) poteka do torka, 29. 11. 2022, in sicer 

stvari primerne za obdarovanje otrok oddajte v drugem nadstropju ga. Bredi Pungerčar oz. razredniku.   

  

Hvala za odziv in lep pozdrav, 

Marija Vukman predsednica UO 

Šolskega sklada  


