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Wubijana,27.3. 2007
Spoštovani!
Osnovna šola Spodnja Šiška stoji v neposredni bližini centra Ljubljane. Je ena od
najstarejših ljubljanskih šol. Leta 2008 bo praznovala 100-letnico. V letošnjem šolskem letu
obiskuje šolo 328 učencev od 1. do 9. razreda.
Kljub ugodni legi, leži v neposredni bližini Tivolija, se učitelji vsako leto srečujemo z veliko
težavo - primanjkuje nam urejenih površin na šolskem igrišču� Vsi učencT lahko v suhem
vremenu vadijo le na enem asfaltnem igrišču. Ker imajo ponavadi starejši učenci prednost,
ostane otrokom razredne stopnje manjši prostor okoli igrišča. Ta pa ni primeren za izvedbo
vseh dejavnosti. Znano je, da je otrok najbolj gibalno učljiv v prvih letih šolanja, zato mu
moramo prav v tem obdobju omogočiti pestro športno-gibalno aktivnost.
V letni načrt dela že nekaj let postavljamo cilj- ureditev zunanjih športnih površin.
Zavedamo se, da je obnova šolskega igrišča finančno velik zalogaj,saj zanjo potrebujemo več
kot 30 milijonov tolarjev. Mestna občina Ljubljana nam je tudi namenila večji delež.
V kolektivu smo se odločili, da bomo 14. junija 2007 organizirali dobrodelno prireditev z
glavnim ciljem zbrati čim več denarja za obnovo šolskega igrišča. Program bo potekal od
17.00 - 19.30 in bo sestavljen iz nastopov otrok, učiteljev, staršev in gostov. Razglasili
bomo športnico in športnika šole. Med programom bomo imeli srečelov z bogatimi nagradami.
Na stojnicah bomo prodajali otroške izdelke, ki jih bomo naredili iz odpadne ali podarjene
embalaže. Gostje se bodo lahko posladkali z dobrotami naše kuhinje in se osvežili s
sladoledom in brezalkoholnimi pijačami.
V preteklem šolskem letu 2005/06 smo s prvo tako prireditvijo dobro uspeli. Zbrali smo
preko 2 milijona SIT. Letos imamo v načrtu s pomočjo MOL-a ureditev otroškega igrišča, za
ureditev velikega športnega igrišča pa nimamo dovolj sredstev. Odločili smo se, da bomo
potrebna sredstva še naprej zbirali s takimi akcijami.
Na vas se obračamo z donatorsko prošnjo, da nam po svojih zmožnostih pomagate
finančno z nakazilom (donacija za igrišče), veseli pa bomo tudi vaših prodajnih ali
reklamnih artiklov, ki jih bomo na prireditvi vključili v srečelov.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na go. Tino Strnad Rot, tel. 505-7447 ali na
el. naslov tina.rot@gmail.com.
Z vašo pomočjo bomo hitreje prišli do težko pričakovane obnove šolskega igrišča in vsem
otrokom omogočili pestrejše ure športnih aktivnosti.
Za morebitno sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
Lep pozdrav,
organizatorica prireditve:
Tina Strnad Roi
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Staro igrišče z enim rokometnim igriščem

Projekt novega večnamenskega igrišča, ki omogoča kvalitetno izvedbo športne vzgoje
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