
Na dan proslave so imeli učenci oblečene 
majce z motivom žabice, ki sta jo vsakemu 
otroku podarila Center Grajski vrt Boštanj 
in Turistično društvo Boštanj. 

Na koncu prireditve pa je bila pogostitev, 
piknik, ki je bil namenjen otrokom, njihovim 
staršem, učiteljem ter ostalim udeležencem 
prireditve. Denar za pogostitev so učenci 
zbrali z uspešnim zbiranjem starega, 
odpadnega papirja.

Podružnična šola Kopanj je tako na 
izjemen način obeležila akcijo ozaveščanja 
o pomenu narave, ki nas obdaja. Velika 
pohvala gre učiteljicam in pedagoški 
vodji šole Olgi Gruden za pripravljenost 
in inovativnost pri projektu »Pomagajmo 
žabicam čez cesto«.

Miša Pintarič

Učenci so pokazali kaj vse so se naučil 
v preteklem šolskem letu, ter s svojo 
inovativnostjo oblikovali zabaven ter 
poučen program.

Tina Koščak, članica Turističnega 
društva Boštanj, je pretekli mesec na šoli 
vodila dramski krožek, kjer so se naučili 
interpretirati igro, v kateri so imele glavno 
vlogo prav žabice.

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• od 18. do 22. in od 25. do 29. avgusta 2008
KIPARSKE IN USTVARJALNE DELAVNICE
V avgustu bodo pod Boštanjem potekale 
ustvarjalno/kiparske delavnice za otroke, 
mladino in odrasle. Vse dodatne informacije 
lahko dobite na telefonu 059019331 ali info@
kiparstvo-zavod.si in www.radenskopolje.si

• 01. 09 do 07.09.2008
RESTAVRATORSKE DELAVNICE
V CENTRU Grajski vrt Boštanj bomo v okviru 
večletnega projekta "obudimo Beli Kamen" 
organizirali izobraževanje, kjer se boste lahko 
naučili vse o poteku in načinih restavriranja. 
Spoznali vse materiale, ki se pri tem 
uporabljajo in tudi sodelovali pri restavriranju 
pročelja Boštanskega gradu. Vse dodatne 
informacije lahko dobite in tudi prijavite že 
zbiramo na telefonu 040 655 796 ali info@
grajski-vrt.si in www.radenskopolje.si

REDNA TEMATSKA PREDAVANJA
V juliju in avgustu zaradi počitnic ne bo 
tematskih predavanj. Vabimo vas, da 
se nam zopet pridružite drugo sredo v 
septembru.

• 21.09.2008
PROSLAVA OB 200 OBLETNICI 
PRIHODA FRANCETA PREŠERNA NA 
KOPANJ
Svečana proslava ob 200-ti obletnici 
prihoda Franceta Prešerna na Kopanj. 
Proslava se bo odvijala na Kopanju in bo 
izpeljana v vsakem vremenu. Vsi zelo lepo 
vabljeni. Organizatorji so Kulturno društvo 
France Prešeren Račna  (Olga Gruden 
051-262-707) , Krajevna skupnost Račna  
(Aleš Kastelic 051-609-801)  in Občina 
Grosuplje. Natančen program bo objavljen 
v naslednji številki Grosupeljskih odmevov, 
ter na spletni strani www.radenskopolje.si

Pomagajmo žabicam čez 
cesto

Na podružnični šoli Louisa Adamiča Kopanj so, 12. Junija 2008, pripravili 
zaključno prireditev ob koncu šolskega leta, na katero so bili vabljeni 
njihovi starši. Prireditve smo se udeležili tudi vsi sodelujoči v projektu 
»Pomagajmo žabicam čez cesto«, ki ga vodita CENTER grajski vrt 
Boštanj in TD Boštanj.

Dramski krožek in žabice
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Utrinek iz zaključne predstave
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Za konec še vsi skupaj
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