
OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

Koroška cesta 7 

3325 Šoštanj                                                                                  Šoštanj, 6. 12. 2017 

 

 

Drage pevke, pevec in starši. 

Dan našega koncerta (16. 12. 2017 ob 18.00) v Cankarjevem domu se hitro približuje. 

Da bomo vsi vedeli, kako bodo stvari potekale,  vam  posredujem navodila 

organizatorja JSKD RS Slovenije z dodatkom obvestil, ki se nanašajo samo na naše 

pevce: 

 

1. OBLAČILA NA KONCERTU 

Otroci oblečejo črne oz. temne hlače ali krila (kavbojke samo, če so temne in brez 
vsakih lukenj, lis …) in brez vsakih potiskov.  
Zgoraj oblečejo majice, srajce, jopice, obleke itd… ki so v naslednjih barvah ali 
kombinacijah: bela, črna, rumena, zlata, srebrna. Lahko imajo (primerne …) napise, 
potiske (ne kakšne smeškote …).  
 
 

2. PREHRANA 

V restavraciji Maximarketa bo organizirano kosilo (dva menija – mesni in 

vegetarijanski) za vse udeležence koncerta. Strošek kosila bo poravnala šola. 

 

3. NAVODILA ZA OTROKE 

Pred odhodom opomnite otroke: 

- da bodo naspani,  

- da nujno zajtrkujejo: če tega niso navajeni ali če je ura prezgodnja, naj 

vzamejo hrano s seboj za kasneje! Predvsem dekleta rada pridejo brez zajtrka 

in potem padajo skupaj. 

- naj imajo za čez dan s seboj kakšen sadež, čokoladico ali sendvič za 

moč in malo plastenko vode, da med vajo ne bodo dehidrirani in brez 

energije,  

- zgornjega dela oblačila za koncert naj ne nosijo pred generalko, 

- za čez dan naj se oblečejo tako, da lahko slečejo pulover, jopo … – če jim 

je vroče, se rado zgodi, da jim je zaradi tega slabo.  

 

 

 

 



 

 

4. URNIK NA DAN KONCERTA 

 

8.00:  odhod iz Šoštanja (parkirišče pred šolo). 

9.15 – 9. 30: prihod v Osnovno šolo Majde Vrhovnik, kjer bomo imeli učilnico za svoje 

stvari. 

9.45 – 10.10: upevanje - vsak zbor se upoje sam. 

10.10: skupen odhod v Cankarjev dom (cca. 200 metrov) in postavitev na oder. 

10.30 – 13.30: vaja s krajšimi pavzami. 

13.45 – 15.30: kosilo po skupinah in čas za sprostitev. 

16.00 – 17.15: generalka (že oblečeni za nastop). 

18.00 – 19.15: koncert, nato odhod v šolo po shranjene predmete – nahrbtniki, 

mobiteli… in odhod.  

20.45 – 21.00: prihod v Šoštanj (parkirišče pred šolo). 

 

 

Koncert bosta posnela radio in televizija Slovenija ter ga kasneje predvajala. 

 

 

Veliko staršev naših pevcev vas bo koncert spremljajo v živo, zato predvidevamo, da  

boste svoje otroke želeli nekateri domov peljati sami. Po končanem koncertu vas bodo 

počakali pred Cankarjevim domom (ploščad pred Maximarketom). Da bomo učiteljice 

imele seznam otrok, ki se bodo v Šoštanj vračali s šolskim prevozom, vas prosim, da 

izpolnite temu namenjen obrazec. Otroci ga naj vrnejo v šolo (zborovodkinji) do 

ponedeljka, 11. 12. 2017. 

Za morebitna dodatna vprašanja sem vam na voljo na elektronski pošti 

metka.berk@gmail.com. 

 

V vznemirljivem pričakovanju nepozabnega koncerta vas prijazno pozdravljam. 

 

 

 

Metka Berk 

zborovodkinja 
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