
Dragi starši 

Zahvaljujemo se Vam , ker ste nam tudi letos v času oratorija zaupali svoje otroke. Zanje bomo kot 

vsako leto skrbeli mi, animatorji župnije Veliki Gaber in Sela pri Šumberku. 

Kot je znano bo letos zaradi razmer Oratorij potekal v dnevni obliki, kar pomeni da otroci pridejo zjutraj 

na oratorij, popoldne pa odidejo domov. Spodaj je priložen okviren urnik aktivnosti na oratoriju ter 

seznam potrebščin, katere bodo letos otroci potrebovali na Oratoriju.  

Za malico in kosilo bo kot vsako leto do sedaj poskrbljeno, ZAJTRK pa letos NI PREDVIDEN zato naj 

otroci zajtrkujejo doma. Lahko pa tudi vi če želite podarite kakšno sadje ali pa prigrizke, da bomo lažje 

zapolnili lačne trebuščke otrok. 

PRIČETEK ORATORIJA JE VSAK DAN OB 8. URI, če pa bi zaradi kakršnih koli obveznost želeli pripeljati 

otroka prej pokličite ali pišite vodji oratorija na 051/241-832 (Žiga) 

Urnik 
 
Sreda 
8:00  Zbor, Dvig zastave, himna , pesmi , bansi 
8:45 Zgodba 
9:45  Malica 
10:00 Kateheze 
11:15 Prosti čas, priprave na kosilo 
12:00  Kosilo 
13:00 Delavnice 
16:00 Zaključek, himna, spust zastave 
16:30  Odhod domov 
 
Četrtek 
8:00  Zbor, Dvig zastave, himna , pesmi , bansi 
8:30 Zgodba 
9:15  Kateheze 
10:30 Prosti čas, igre, priprave na kosilo 
11:00  Kosilo 
12:00 Velika igra 
16:00 Zaključek, himna, spust zastave 
16:30  Odhod domov 
 
Petek 
8:00  Zbor, Dvig zastave, himna , pesmi , bansi 
8:30 Zgodba 
9:15  Kateheze 
10:30 Prosti čas, igre, priprave na kosilo 
11:00  Kosilo 
12:00 Delavnice 
14:00    Vodne igre 
17:00 Priprave na zaključno mašo 
18:00  Zaključna maša 
18:45 Druženje po maši 
19:30  Odhod domov 
 
Če bomo urnik spremenili, vas bomo obvestili. 

Potrebščine  
 
Otrok letos potrebuje res ogromno stvari in 
sicer potrebuje le športna oblačila (taka, ki jih 
ni preveč škoda, ker obstaja možnost, da se 
zapacajo) 
 
Za vodne igre pa potrebujejo večjo brisačo, 
sončno kremo in kopalke (zaradi slabega 
vremena je mogoče, da prestavimo vodne 
igre na drug dan) 
 
Ter VELIK NASMEH NA OBRAZU. 
 

 


