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Ljubljana, 5.4.2019 

18. ŽIV ŽAV  

~ prošnja za pomoč ~ 
Spoštovani! 
 

V Vrtcu Andersen se trudimo zagotoviti čim bolj kakovostne in raznolike izkušnje vsem 

otrokom, ki obiskujejo naš vrtec. Redni program vrtca zato bogatimo z dodatnimi 

dejavnostmi in dogodki, ki se navadno odvijajo izven vrtca. Želimo si, da bi prav vsak 

otrok, imel možnost udeležbe v teh dejavnostih.  S tem namenom, že 18 leto zapored, 

organiziramo prireditev Živ Žav, ki poleg prijetnega druženja, spodbuja tudi  vašo 

dobrodelnost. 
 

Živ Žav bo letos 8. junija 2019, med 9. in 13. uro,  

na igrišču enote Marjetica, na Bitenčevi 4, v Ljubljani. 
 

Dogodek vsako leto obišče tudi preko tisoč obiskovalcev in je prava zabava za vso družino. Na 

odru se bodo odvili nastopi otrok, staršev, vzgojiteljic ter ostalih prijateljev vrtca. Poleg ogleda 

nastopov, se boste lahko z otroki udeležili ustvarjalnih in športnih delavnic ter obiskali številne 

učne kotičke, kot so na primer predstavitve različnih držav (kulinarika, značilne igre, narodna 

noša itd.), delo policistov, gasilcev in zdravstvenih delavcev. In navsezadnje, ste dobrodošli pri 

udeležbi na tradicionalnem srečelovu, ki se zaključi ob 12. uri.   

 

Spomnili smo se na vas, saj menimo, da nam lahko pomagate pri nabiranju 

materialov za tradicionalen srečelov v okviru dobrodelne prireditve  Živ Žav.  

V kolikor imate možnost donacije na sklad vam bomo izjemno hvaležni. 

Celoten izkupiček iz donacij, srečelova, sejma in druge prodaje je namenjen skladu 

Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki otrokom iz socialno šibkejših družin omogoča 

udeležbo na bivanjih v naravi, plavanju, izletih ter poleg tega vsem otrokom vrtca 

bogati dejavnosti z nakupom nadstandardne opreme za polnejše doživetje 

predšolskega obdobja. 
 
 

Za vašo pomoč se vam, v imenu naših najmlajših, iskreno zahvaljujemo. 
 

 

Tina Merčnik, ravnateljica 

 in organizacijski odbor Andersenovega Živ Žav 
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