16

9:00-16:00

Trg bo ta dan
namenjen osnovnošolcem.

Slikarski EXTEMPORE
osnovnošolcev v spremstvu
mentorjev na temo urbanega
prostora “Trge ljudem”

9:00–16:00
OŠ Metlika

DELAVNICA Hiše eksperimentov
za osnovnošolce “Jajčkologija in
Elektrikografija”.
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9:00-16:00

14:00–16:00
Zavod Metlika

Trg bo ta dan na voljo
najmlajšim.

GIBALNI POLIGON Vrtčevski
otroci se bo razmigali na gibalnem
poligonu, ki ga bodo ustvarili
vzgojitelji.

9:00–10:30
Vrtec Metlika

OTROŠKA PREDSTAVA “Petjin
kolesarski izlet“ s strani Zavod
enostavno prijatelji

10:00
Zavod Metlika
popoldan

Prosta zabava otrok s starši na
GIBALNEM POLIGONU
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9:00-20:00
TRŽNICA LOKALNIH
PONUDNIKOV - stojnice z
lokalno ponudbo

Lokalno.

10:00-22:00

Dan za spremembe ter standup nastop in koncert ob
vinsko-kulinarični spremljavi.

DAN ZA SPREMEMBE 10:00–12:00
delavnica na temo recikliranja “Dobro Hiša Sadeži družbe
za ljudi in planet”. Izdelovanje stvari
Metlika
za ponovno uporabo, predstavitev
priprave za zmanjševanje volumna
plastenk in pločevink ter osveščanje
o pravilnem recikliranju in pomenu letega za naše zdravje in okolje.
STAND−UP nastop Aleša
Novaka in KONCERT skupine
Ivanjščice ob vinsko-kulinarični
spremljavi v sodelovanju z Društvom
kmečkih žena Metlika in Društvom
vinogradnikov Metlika.

18:00–22:00
Zavod Metlika
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9:15-16:00

Zavod Metlika

Dan za umiritev.

BRALNE URICE za prvošolce

9:15–11:00
Knjižnica Metlika

DELAVNICA za prvošolce

9:15–11:00
ZD Metlika, CKZ

Druženje in USTVARJALNA
DELAVNICA za prvošolce
DELAVNICA gibalnih vaj z
varovanci DSO Metlika
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15:00-18:00

18:00-21:00
VSI SMO PLACKI Druženje
lokalne skupnosti - igranje družabnih
iger za otroke in odrasle, kot so
igre z žogo, skakanje gumitvista,
balinanje in druge. Hkrati bo potekal
tudi turnir v taroku in druženje ob
hrani in pijači.
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9:15–11:00
Hiša Sadeži družbe
Metlika
14:00–16:00
ZD Metlika, CKZ

Izmenjevalnice.

IZMENJEVALNICA REČI
Obiskovalci bodo lahko prinesli in
izmenjali stvari, ki jih sami ne potrebujejo več, ne bi pa jih želeli zavreči.

Hiša Sadeži
družbe Metlika

IZMENJEVALNICA IDEJ IN
MNENJ Mimoidoči bodo izpolnili
anketni listek glede trajnostne
mobilnosti v naši občini.

Zavod Metlika

RAZSTAVA likovnih del, ki jih bodo
prvi dan ustvarili naši osnovnošolci na
slikarskem extempore.

Zavod Metlika

Občina Metlika si pridružuje pravico do morebitne spremembe programa. O morebitnih spremembah bo obveščala preko
spletne strani in drugih sredstev javnega obveščanja.
9:00–13:00

PREDSTAVITEV športnih
društev na trgu za obiskovalce

17:00–20:00
ŠZ Metlika
Zavod Metlika

KONCERT Klubski maraton
Radia Študent

19:00–22:00
Zavod Metlika

Zavod za turizem, kulturo,
šport in mladino Metlika
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