VABILO NA LUTKOVNO PREDSTAVO »PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ«
Spoštovani učitelji in vzgojitelji!
V Gornji Radgoni bo od četrtka, 20. do nedelje, 23. septembra 2018 potekal 7. mednarodni sejem obrambe, varnosti,
zaščite in reševanja - SOBRA. Pri organizaciji sejma smo imeli v mislih tudi mladino in njihovo informiranje,
izobraževanje in usposabljanje na področju osebne in vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah ter varnosti in
varovanja naše države. Informiranju, izobraževanju in usposabljanju mladih se na sejmu še posebej posvečajo Gasilska
zveza Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, slovenska Policija in Slovenska vojska.
Skozi zabavo bo zraven ostalih sejemskih zanimivosti predšolske otroke in učence prve triade osnovne šole vzgajala in
izobraževala tudi lutkovna predstava »Pikec Ježek in Gasilko Jež« v izvedbi Lutkovnega gledališča FRU-FRU, na katero
vas z vašimi otroci še posebej vabimo:
v petek, 21. septembra 2018, v dvorano 1
- ob 10.00 – 10.35 in
- ob 11.30 – 12.05.
Po ogledu predstave ste vabljeni v otroški kotiček Uprave RS za zaščito in reševanje v hali A2 ter v otroški kotiček
Policije v hali A.

"PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ":
Gasilko Jež je neustrašni in prijazni gasilec, ki v gozdu pomaga in rešuje mlade gozdne prebivalce, ki se včasih tudi po svoji krivdi
znajdejo v težavah. Glavni junak je Pikec Ježek, ki rad kaj "ušpiči". Za napetost pa poskrbi goljufiva podgana, ki v svojem podzemnem
rovu ves čas načrtuje roparske podvige.
Skozi niz dogodivščin Pikca, Lizike in njunih malih prijateljev, bodo otroci spoznali, kako se obnašati v primeru naravnih in drugih
nesreč: požara, poplave, potresa, kako se nesreč obvarovati in koga poklicati na pomoč. Predstava nagovarja najmlajše in jih na
nevsiljiv, hudomušen in prijazen način seznanja z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vrtcu, šoli ali v domačem okolju.
Pred predstavo in po njej poteka tudi pogovor z otroki, torej predgovora predstava ne potrebuje.
Predstava traja skupaj z razgovorom dobro šolsko uro.
Opomba: Predstave ni dovoljeno snemati s kamero, možen je le kratek izsek za potrebe lokalnih medijev.

Vstop na sejem in ogled vseh prireditev je za organizirane oglede otrok in za njihove mentorje brezplačen.
Vljudno prosimo tudi za predhodno najavo organiziranega ogleda lutkovnih predstav.
Za vse informacije v zvezi z obiskom vam je z veseljem na voljo mag. Vesna Dajčman, tel. 02/564 2118,
vesna@pomurski-sejem.si.
Prijazno vabljeni!
Pomurski sejem d.d.
Izvršna direktorica
Mateja Jaklič
Gornja Radgona, 4. 9. 2018

