Jesenske počitnice…
Čas pa res hitro beži. Malo pred jesenskimi počitnicami smo si z našimi prijatelji v Ledinah
izmenjali prva pisma. Novic je bilo res veliko; še dobro, da bomo lahko vse natančno prebrali
med prostimi dnevi.

V našem pismu je bilo zapisano kaj si želimo v novem šolskem letu.
Omenili smo tudi, da so prvošolčki korajžno prestopili prag učenosti, drugošolci pa so se
preselili na ta » veliko šolo ». Tretješolcem je nekoliko lažje saj poznajo vse kotičke na šoli.
Vsi skupaj pa se trudimo pri učenju in si pomagamo med seboj.
Različni dnevi dejavnosti so nam popestrili pouk; bili smo v gledališču, popotovali smo s
kokoško Rozi. Naš šolski vrt smo pripravili na zimski počitek.

V Ledinah so učenci četrtega in petega razreda šolsko leto začeli v Savudriji. Šola v naravi je
bila res super, saj so se domov vrnili s prisluženimi delfinčki.
Prav tako kot mi, so imeli vajo evakuacije. Obiskali so jih gasilci s katerimi so preživeli dan.
Ponovili so kako in kdaj se pokliče na številko 112, ogledali so si posnetke pravilnih in
nepravilnih evakuacij, da so utrdili pravilno ravnanje v primeru nesreče. Spoznavali so
zgodovino gasilskega društva, ogledali so si stare gasilske obleke, orodja in opremo ter jih
primerjali s sodobno opremo gasilcev.

Dva dni so preživeli v šoli v naravi na Hlevišah. Poleg učenja je bil čas tudi za igro.
Se boste igrali z nami?
BARVICE
Imamo enega kupca in enega prodajalca, ostali so barvice. Prodajalec na uho vsakemu pove
svojo barvo, ki se lahko tudi ponavljajo. Barvice sedijo na klopi, kupec pa sprašuje po barvah.
Če ugotovi pravo barvo, vsi igralci s to barvo stečejo stran, kupec pa jih mora ujeti. Ujeta
barvica postane kupec, če pa se vse barvice prej vrnejo na svoje mesto, kupec ostane isti.
RDEČE ČEŠNJE RADA JEM
Otroci plešejo in pojejo v krogu. Eden hodi izven kroga v nasprotno smer. In ko rečejo: »Zato
jim prostor dajte«, v krogu dvignejo roke in gre tisti skozi. Nato pa pojejo: »Ti si lepa, ti si
lepa, ti si pa najlepša« in kdor je izštet, (je najlepši), se pridruži tistemu izven kroga. Tako
nastaja vlakec in ko v krogu ostane samo še eden, se mu zapoje: »Ti boš pa doma ostala, ti
boš pa doma ostala, …, črne lonce ribala.« On, ona pa odgovori: »Nič ne bom doma ostala, …
rajši bom po svetu šla.«

Pa tudi tale igra ni slaba.

