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Športno društvo Oda-š je pripravilo že osmo prireditev za otroke, ki združuje gibanje in
druženje. Nedeljski dopoldan je minil v znamenju
Malčkovega teka.
Na Ravnah se je v več kategorijah pomerilo okoli 300 mladih tekačev v starosti od treh do deset
let. Skupaj je teklo okoli tisoč udeležencev, saj so otroci s seboj pripeljali starše in stare starše.
Popoldan pa je v Dravogradu potekala
Mega malčkova zabava,
na kateri je sodelovalo okoli štiri tisoč otrok in njihovih spremljevalcev. Mladi nadobudneži so
plesali, naučili so se tudi Večerkov ples, sodelovali v številnih ustvarjalnih delavnicah, animatorji
so jim oblikovali zanimive frizure, se pomerili v spretnostnih vožnjah s kolesom in poganjalčki,
prisluhnili Spidiju in mladim glasbenikom ter skakali na napihljivih igralih.

»Oba dogodka sta povezana z druženjem vseh generacij, ne samo staršev in otrok, temveč tudi
dedkov in babic. »Glavni cilj je, da vsi skupaj preživijo lep nedeljski popoldan s humanitarno
noto, saj so vse aktivnosti brezplačne«, je pojasnil Gregor Likar. Koncept zabave je vsa leta
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podoben, trudijo se, da vedno dodajo kaj novega. Letos je to bilo veliko napihljivo igralo mega
kit, na delavnicah pa je novost poslikava obraza, za katero je bilo veliko povpraševanja. Ne le
otroci, tudi njihovi starši ocenjujejo, da je prireditev zanimiva. » je veliko atrakcij, tako da
otrokom ni dolgčas. Želimo si še več podobnih prireditev, tudi zato, ker te spodbujajo gibanje
otrok, ki vedno več časa preživljajo za računalniškimi in televizijskimi ekrani«, je povedala
Veronika Zupanc,
ki je bila z možem in otrokoma na zabavi že tretjič zapored. (vir: Večer, Jasmina Detela).

Več utrinkov iz letošnje Mega malčkove zabave si lahko ogledate na tej povezavi .
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