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OBVESTILO STARŠEM! 

Spoštovani! 

Obveščamo vas, da bodo letos PRIPRAVE ŠOLSKEGA PIHALNEGA, KITARSKEGA in GODALNEGA ORKESTERA 

potekale v Hotelu Jakec na Treh Kraljih. 

• Odhod v PONEDELJEK, 3. 10. 2022 ob 8.15 uri izpred Glasbene šole 

• Prihod v torek, 4. 10. 2022 okrog 16.15 ure pred Glasbeno šolo  

Priporočamo, da imajo učenci s sabo: 

- toaleto za osebno higieno,  

- primerna oblačila (tudi  toplejša za kakšen krajši pohod / sprehod), 

- primerno obutev (primerno obuvalo za pohod / sprehod, sobne copate, . . .),  

- družabne igre, . . . 

Glasbena šola prevzame stroške prevoza, nočitve in hrane. Otroci s sabo ne potrebujejo denarja. 

Opravičila za odsotnost od pouka dobijo pri učitelju orkestra. 

Če imajo otroci kakšne posebnosti glede prehrane ali kaj drugega obvezno o tem obvestite tajništvo šole 

ali dirigenta orkestra katerega član je. 

Priprave bodo potekale po naslednjem programu: 

Ponedeljek, 3. 10. 2022 

- 9.15 PRIHOD in namestitev  

- 10.00 VAJE do kosila (z odmori) 

- 12.30 KOSILO in odmor 

- 14.00 VAJE do večerje (z odmori) 

- 18.00 večerja 

- Po večerji dogovorjene aktivnosti (igre, sprehod, . . . ) 

Torek, 4.10. 2022 

- 7.00 do 8.00 zajtrk  

- 8.00 odmor in priprava na vaje 

- 8.30 VAJE do kosila (z odmori) 

- 12.30 KOSIO  

- 13.30 do 14.15 VAJE (preigramo cel program) 

- 14.15 do 15.00 Pospravimo instrumente, stojala, note, sobe in se pripravimo na odhod 

- 15.15 ODHOD DOMOV 

- 16.15 do 16.30 predvidena vrnitev pred Glasbeno šolo Slovenske Konjice 

Dodatne informacije: tajništvo šole: 03 759 39 03, Branimir Klevže: 031/673 404, Janez Krevel: 069/780 554, 

Matic Plemenitaš: 031/832 338. 

 

Lep pozdrav. 

Slovenske Konjice, 19.9.2022                                                                                               Branimir Klevže, ravnatelj 
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