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V Ormožu pripravljajo raziskovalni tabor
Ormož, 28.06.2012, 09:15 | Natalija Škrlec

Otroci bodo lahko sodelovali v različnih aktivnostih: prva pomoč nekoč in danes, izdelava replik
prazgodovinskih keramičnih predmetov, srečanja z rokodelci ormoškega območja ter Živeli so
srečno do konca svojih dni.
Tudi letos pripravljajo Območno združenje
Rdečega križa Ormož, Medobčinska lokalna
akcijska skupina, ormoška enota Pokrajinskega
muzeja Ptuj Ormož ter Mladinski center Ormož
Mladinski raziskovalni tabor. Ta bo potekal od
2. do 6. julija, vsak dan med 9. in 12. uro.
Otroci bodo lahko sodelovali v različnih
aktivnostih: prva pomoč nekoč in danes,
izdelava replik prazgodovinskih keramičnih
predmetov, srečanja z rokodelci ormoškega

Vreme Ptuj

območja ter Živeli so srečno do konca svojih
dni.

Četrtek

Petek

Sobota

od 14 do 30°C

od 13 do 31°C

od 15 do 32°C

Na fotografiji Grajska pristava v Ormožu
(foto: Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož)

Všeč mi je

Pošlji

Postani prvi/a med svojimi prijatelji, ki mu/ji je to všeč.

- deli z ostalimi

Komentiranje
Članek še nima komentarjev. Bodite prvi in pustite svoj
komentar!

sorodno...

Horoskop
Oven
Naredili boste prerez. Skozi to
boste ugotovili, kdo vašo
pomoč potrebuje. Dom bo
priložnost za iskanje izzivov in
piljenje v potrpežljivosti.
<<< zamenjaj znamenje

Za komentiranje morate biti prijavljeni!

Astrolog Tadej Šink

Moj profil: prijavi se!
Najdi nas na Facebooku

Radio Ptuj
Všeč mi je
3.825 ljudem je všeč Radio Ptuj.

Facebookov socialni vtičnik

HITRI KONTAKT
RADIO PTUJ: 02/ 749 34 10, 02/ 749 34 25 in 041/670 633 | Radarji in razmere na cestah: 031 78 99 99 | MAIL: radioptuj@radio-tednik.si in nabiralnik@radio-tednik.si
SMS rojstni dnevi: ključna beseda RD_podatki in pošlji na 3333 | SMS glasbene želje: Ptuj_želja in pošlji na 3333 (cena povratnega sms je 99 centov z DDV)
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