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1

OŠ Riharda Jakopiča

Mavrična ribica

Pri uprizoritvi igre bodo učenci uporabili lastnoročno
narejene ribice in ostale pripomočke za igro.

Katarina Bonifer, Liljana
Petrovič

2

OŠ Vide Pregarc

Princeska iz devete
dežele

To ni pravljica o princeski, ki ni mogla zaspati zaradi
zrna graha pod dvanajstimi žimnicami, ampak o
resnični princeski, ki pa se ni hotela umivati.

Milena Skalja, Vesna Nikolić

3

OŠ Riharda Jakopiča

Mojca Pokrajculja

Kratka gledališka predstava po pravljici o Mojci
Pokrajculji.

Irena Okoren, Gloria Vidmar

4

Vrtci Brezovica, enota
Vnanje Gorice, skupina
medvedki

Ples

Ker nas ples in petje razveseljujeta, vam bomo
danes odplesali ples Petelinček. Uživajte.

Joži Erbežnik, Valentina
Kovačič

Jošt Jesenovec, Teja Bitenc

10:05
5

Teja in Jošt

Dedek in vnuk

V predstavi se dedek pripravlja, da si bo končno
spočil, prebral kakšno stran knjige in užival v tišini.
Načrte pa mu prekriža vnuček, ki dedkov mir
nenadoma prekine.

6

OŠ Primoža Trubarja
Laško ONIS

Žoga za vse; priredba po
slikanici Brigitte
Weninger

Gledališka predstava, ki govori o strpnosti,
sprejemanju drugačnosti in prijateljstvu. Vedno je
dovolj prostora za nova spoznanja.

Valentina Gartner, Patricija
Jazbec, Marija Čibej

7

Vrtec pri OŠ dr. Ivan
Prijatelj Sodražica

Puštertanc

Ljubezenska zgodba, pri kateri mladenič med dekleti
izbira svojo soplesalko. Vse se vrti okrog vzmetnice,
ki je lahko predmet sprave ali prepira.

Nika Marenče, Urška Rober
Milavec

Leteča Gitara

Branimir Rosić, kantavtor, ki s skupino nastopa tudi v
večernem programu festivala "Igraj se z mano", se
bo predstavil z zabavnim glasbeno-animacijskim
programom.

Branimir Rosić

Kdo je napravil Vidku
srajčico

V predstavi Kdo je napravil Vidku srajčico nastopa
fantek po imenu Videk, ki ima 6 bratov in sester.
Doma so revni, zato Videk nikoli ne dobi nove
srajčke, ampak jo dobi od svojih bratov in sestra.
Nekega dne, ko se Videk sprehaja po gozdu, mu
njegovi prijatelji iz gozda; ovca, grm, pajek tkalec,
rak krojač in ptica šivilja, napravijo novo srajčico, ki
je topla, mehka, trpežna ter bela.

Cirila Šramel

Majda Vidoni, Petra Primc
Marko

Teja Bitenc, Eva Bezek

8

TV Novi Sad

9

OŠ Horjul

10

Osnovna Šola Ivana
Cankarja Vrhnika,
Odelki PP

Moja pot v šolo

Predstavitev Cankarjeve črtice ob slikovitem
kamišibaju.

11

Pionirski dom - Center
za kulturo mladih

S pravljico okrog sveta

S pravljico okrog sveta so literarni dogodki za otroke,
na katerih skupaj s Palčkom Znalčkom potujemo
okrog sveta s prebiranjem pravljic.
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