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Teden otroka – Razigran uživaj dan!
Razigran uživaj dan je bila
osrednja tema letošnjega
Tedna otroka, ki je potekal
od 4. 10 do 8. 10. 2021.
Skozi celoten teden smo
učencem poudarjali
pomen igre in igranja, kot
protiutež epidemije, šolanja
od doma in posledicam, ki
izhajajo iz tega. Prebrali smo
poslanico, ki jo je tokrat
pripravil Boštjan Gorenc
Pižama v obliki
simpatičnega stripa.
Na temo letošnjega
slogana smo ustvarili
različne likovne izdelke,
stripe o njihovih najljubših
igrah z različnimi likovnimi
tehnikami in tako je nastala
krasna razstava njihovih
ilustracij. Izpeljali smo tudi
športni dan, ki je potekal za
vsak razred posebej.
Ogledali smo si tudi poučne
mladinske filme ter izdelali
igrače iz odpadnega
materiala. Predvsem pa
smo dali našim učencem
možnost igre, ki pomaga
razvijati domišljijo, krepi telo,
spleta prijateljstvo in
najpomembnejše, da nas
igra povezuje!

Natečaj
nogavičke za
razigran in varen
korak ter
izdelajmo si
igrače!

lahko premore le otroška
domišljija. Igra z njimi je bila
še slajša in doživeta, ker je
nastala ravno z njihovimi
spretnimi in vztrajnimi
rokami.

V sklopu razširjenega
programa smo v jutranjem
varstvu sodelovali na
natečaju “Oblikuj
nogavičke za razigran in
varen korak”. Ker je varnost
v prometu vedno na prvem
mestu smo se na to temo
veliko pogovarjali. V sklopu
natečaja smo z učenci
oblikovali nogavičke za
razigran in varen korak.
Učenci so se prepustili
domišljiji in ustvarili čisto
nove vzorce za nogavičke.
Izdelane nogavičke so si
učenci nadeli tudi na roke,
kjer so se spremenile v lutke,
ki so pripovedovale pozorne
zgodbice, polne zabavnih
dogodivščin s srečnim
koncem. Vse nogavičke, ki
so jih učenci izdelali so bile
poslane na naslov
natečaja.
Ker učence veliko
ozaveščamo tudi o ekologiji
in recikliranju, smo v
jutranjem varstvu izdelali
nekaj igrač iz odpadnega
materiala. Skupaj smo zbrali
nekaj idej in izdelali kar
nekaj zanimiv igrač iz
kartona, odpadnega
papirja, vrečk in plastike.
Nastajale so tako raznolike
in zanimive igrače, ki jih

Tehniški dan –
Varno v
prometu!
V torek, 19. 10. 2021, je v 1.
In 2. e razredu potekal
tehniški dan Varno v
prometu. Dan smo pričeli z
zanimivimi igrami in
ugankami o prometu.
Učiteljici sva želeli učence

poučiti o varnosti v prometu
skozi konkretne situacije in
igro. Naučili smo se osnovna
prometna pravila in
uporabo ustrezne opreme
za pot v šolo (rumene
rutice, odsevne kresničke,
torbe z odsevniki). Skupaj
smo se tudi odpravili na
sprehod po varnih poteh v
kraju in seveda tudi izvedli
varno prečkanje ceste.
Izdelovali smo tudi
prometne znake in cesto iz
papirja. Sledila je še igra z
avtomobili in z ostalimi
predmeti, ki so jih izdelali
učenci sami. Preživeli smo
drugačen, zanimiv in
poučen dan, se ob vsem
tudi marsikaj novega
naučili, predvsem pa se
igrali in uživali.
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