
TEDEN OTROKA, 6. – 12. oktober  2014 

 

ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO OTROŠTVO 

 SOBOTA, 4.10. ,PLOŠČAD PRED MUZEJEM V ZAGORJU , od 14h do 18h 
DPM Zagorje dogodek  organizira  v sodelovanju z društvom Smučarski klub Zagorje – alpska sekcija  ter Občino Zagorje in ob 

sodelovanju društev: SPIN, Biasana, Turističnim društvom Ruardi in s Srednjo šolo Zagorje. 

ZAGORSKI ŠPORTNI DAN,  

namenjen vsem generacijam, z namenom druženja in spodbujanja k športnim aktivnostim, skrbi za zdrav in aktiven način 

življenja. 

PROGRAM prireditve 

Vadbe in prikaz 

funkcionalnega treninga ob 14h, vadbe z ročkami imenovane XCO ob 16h  in pilatesa ob 17h 

2 pohoda v Vine:  

ob 15h z animacijami za otroke in  družine  

Ob 16.30 za ljubitelje nordijske hoje  

program športnih iger in telovadbe za otroke 

prikaz nudenja prve pomoči in oživljanja, brezplačno merjenje krvnega sladkorja (med 15. in 16. uro) 

 

 TOREK, 7.10 , KC DD , OB 10.00 
SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
s pozdravnim nagovorom župana in gledališko predstavo, komedijo PAVLIHA NOČE V ŠOLO, v izvedbi gledališke skupine 

Klepetulje z OŠ Ivana Kavčiča Izlake. 

 

 SREDA, 8.10 , TELOVADNICA OŠ IVANA SKVARČE ZAGORJE, OB 16.00 
PLESNE DELAVNICE ZA OTROKE 
pod vodstvom izkušenega trenerja, primerne za predšolske otroke in mlajše osnovnošolce. Delavnice bodo potekale 

vsako sredo. Info in prijave 041 699 412 

 

 ČETRTEK, 9.10 , KC DD, OB 17.00 

Delavski dom Zagorje in DPM Zagorje vabita na 

LUTKOVNI MUZIKAL  ZVERJASEC v izvedbi  LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA za otroke od 3. leta dalje. Cena 

vstopnice je 4€. Predprodaja kart: na upravi KC DD ali na dan predstave. 

 Miška je lačna. Lakoto ji, tako kot vsaki miški, najbolje potešijo lešniki. Takšni najslajši, ki rasejo v gozdu. Gozd pa je poln 

najrazličnejših lačnih plenilcev. Tu je prihuljena in zvita lisica, pametna in samozavestna sova ter zapeljiva in vitka kača – vse bi jo 

rade za večerjo.Da bi se jih rešila, uporabi domišljijo in pamet. Izmisli si zverjasca: »Ima postrani kremplje, grozne obrvi, čekane 

…« 

 

 PETEK, 10.10 , KNJIŽNICA ZAGORJE, od 19.00 do 22.00 
DPM Zagorje in Knjižnica Zagorje vabita otroke na čisto pravi  

PRAVLJIČNI VEČER,  

kjer bodo poleg poslušanja pravljic tudi ustvarjali, pripravili večerno malico, poslušali glasbo in morda pričakali čisto prave 

grajske gospode, ki bodo z glasbo in pripovedovanjem o življenju na gradovih našpičili otroška ušesa in domišljijo…. 

Prosimo za prijave do četrtka 9.10. na telefon 041 699 412 ali na mail info@dpm-zagorje.si  

 

 NEDELJA, 12.10 , od 9.30 do 16.00 , zadnji dan v  tedna otroka 
DPM, MCZOS, Biasana vas vabijo na 

IZLET S PIKNIKOM NA KLANČIŠAH s športnimi igrami in animacijo za otroke, pečenimi jabolki in krompirjem… Startno 

mesto je izpred Delavskega doma v Zagorju. Startnina znaša eno jabolko ali en surov krompir. Bodite primerno obuti in oblečeni, 

ne pozabite na malico in pijačo. Vabilo na izlet in piknik velja vsem, ne glede na starost. 
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