
                                                                   

                                                              

 

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                   

                                                              

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 



Spoštovani starši. 

 

Obveščamo vas, da smo na obisk povabili mobilni planetarij Odiseja. “Vesolje” nas 

bo obiskalo v sredo, 10.4.2019. 

Učenci OŠ Kanal si bodo planetarij ogledali v dopoldanskem času (v času pouka oz. 

PB) v spremstvu učiteljev in vodnika. Popoldne pa bo planetarij odprt za otroke, ki 

jih vesolje še posebej zanima, pa tudi za starše in ostale obiskovalce. 

Od 15. ure dalje se bodo na šoli izvajale tudi štiri delavnice s poskusi, in sicer: 

“Rakete na vodni pogon”, “Svetloba in barve”, “Okolje v vesolju” ter “Teleskopi in 

zvezdne karte”. Možno bo tudi prehajanje med delavnicami. O uri začetka delavnic 

boste obveščeni na spletni strani šole. Za varstvo otrok od 1. do 5. razreda in pijačo 

bo poskrbljeno. 

Vabimo vas, da do ponedeljka, 8.aprila, prijavite popoldansko udeležbo vašega 

otroka razredničarki in da se nam v sredo, 10.4., tudi sami pridružite. 

Planetarij smo povabili na vašo pobudo. Gre za prvega izmed mnogih projektov, ki 

jih načrtujemo izpeljati v naslednjih letih kot nadgradnjo obveznemu šolskemu 

delu. 

Hvala, da ste izpolnili anketo. S skupnimi močmi lahko naredimo veliko dobrega. 

UO šolskega sklada OŠ Kanal 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Moj otrok ________________________________ , učenec _____ razreda, 

se bo v sredo, 10.4.2019, udeležil popoldanskih dejavnosti planetarija. 

Spremljlali ga bomo / bodo _____________________________________ 

___________________________________________________________.  

 

(1. – 5. razred) Svojega otroka prijavljam v varstvo med _______ in ______ uro.  

 

Kraj in datum:____________________  Podpis: ___________________ 
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