
OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA 
IN FESTIVAL ALPSKEGA CVETJA 

Sobota, 27. maj 2017 
14.00-19.00, jezerska promenada

TRŽNICA  
(Pripravljamo izdelke, s katerimi bomo 
pripomogli šolskemu skladu. Finančna 
sredstva šolskega sklada so namenjena 
nakupu nadstandardne opreme, 
financiranju dejavnosti, ki niso obvezen 
del izobraževalnega programa, ter nudenju 
pomoči nadarjenim ter socialno šibkejšim 
učencem).

Sobota, 29. maj 2017 
9.35-10.30, matična šola

OTVORITEV RAZSTAVE  
PANJSKIH KONČNIC  
(v sodelovanju z Osnovno šolo Antona 
Janše Radovljica) in slikarske razstave 
Vinka Prežlja (predstavitev turistične in 
raziskovalne naloge ter novega zeliščnega 
vrta). Razstavi bosta na ogled do 11. 6. 2017.

Sreda, 31. maj 2017, 18.00,  
Gorjuše, Zoisova hiša

OD LANU DO PLATNA  
(predstavitev raziskovalne naloge  
o izdelavi platna).

Petek, 2. junij 2017, 9.45-11.20, 
podružnična šola v Srednji vasi 

DAN ODPRTIH VRAT  
(vabljeni na delavnice na temo čebele). 

17.00-18.30, travnik pred kulturnim 
domom J. Ažmana v Bohinjski Bistrici

OSREDNJA PRIREDITEV  
(V glasbenem delu se vam bodo predstavili 
otroški in mladinski pevski zbor naše šole 
ter naši glasbeniki, pripravljamo pa tudi 
raznolike delavnice).

U KONC’ SVETA   
SO PRAVLJICE   
DOMA 
VIKEND ZA DRUŽINE   
IN OTROKE
Če vprašate otroke kje je konec sveta, 
bodo rekli : »Tam, kjer nikamor več ne 
moreš!« In prav tako se zdi, ko pridete  
v Ukanc ... naprej so samo še visoke 
gore.

In na tem koncu sveta, bo letos  
20. in 21. maja (v primeru slabega vremena  
3. in 4. junija) že osmič zapored potekala 
dvodnevna prireditev za družine z otroci. 
To je dogodek, ki ni čisto običajen. Je nekaj 
posebnega. Dogaja se namreč na poti dolgi 

dva kilometra, ki vas pelje ob reki, skozi 
gozd, čez travnike in mimo Bohinjskega 
jezera.

Tu je sicer čez leto vse mirno, le sedem 
junakov bohinjskih pravljic vas čaka  
s štampiljkami in lesenimi igrali.  
V »pravljičnem« vikendu pa je živahno, 
na poti je kar 30 postaj – 30 možnosti, da 
se otroci gibajo, skozi igro nekaj naučijo, 
ustvarjajo ali pa samo razvijajo svoja čutila.

Ob tem dobijo še 9 štampiljk od pravih 
pravljičnih bitij v zgibanko, ki jo brezplačno 
prejmejo ob vstopu v Zlatorogovo pravljično 
deželo. V kolikor želite pa lahko za 
simbolično ceno kupite knjižico  
s pravljicami Neža in Jakob v pravljični 
deželi, kamor prav tako lahko zbirate 
štampiljke pravljičnih bitij.

Odrasel človek pot sicer prehodi v pol ure, 
vendar z otroci prav gotovo v enem dnevu 
ni mogoče doživeti vsega, pa čeprav se 
prireditev vsak dan začne ob 9.30 in konča 
ob 14.00. Pridite – osvojite nova znanja in 
odnesite domov lepe spomine.

 


