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DRAGI OTROCI! 

V letošnjem letu, bomo animatorji za vas pripravili oratorijski 
dan! Čaka nas zanimiv in zelooo zabaven dan! Animatorji 
vas že komaj čakamo in se pripravljamo, da se bomo imeli 

lepo in bomo skupaj uživali. 

Na oratorijskem dnevu bomo imeli: 

 dramsko igro o Moani, 

 delavnice, 

 kateheze, 

 veliko igro,  

 seveda kosilo! 
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SPOŠTOVANI STARŠI! 

Animatorji bomo letos izpeljali tudi oratorijski dan, a za to 

potrebujemo vašo pomoč. 

Vemo, da oratorijskega dneva brez denarnih sredstev ne 

moremo speljati, zato bomo veseli kakšnega prostovoljnega 

prispevka in seveda peciva, sadja in raznih dobrot, s 

katerimi se bomo poleg kosila tudi malo posladkali. 

Oratorijski dan je namenjen otrokom od 5 do 14 let. 

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v župnišče do 

NEDELJE, 2.6.2019. 

 

PRIJAVNICA 

Ime in priimek otroka: 

Naslov:     Starost: 

Vaš telefon:      

Razred, ki ga bomo otrok obiskoval v letu 2019/20: 

Posebne opombe(alergije, bolezni, zdravila,…): 

 

S podpisom starši zaupamo animatorjem in dovoljujemo 

fotografiranje in objavo njegovih fotografij. 
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