
 

 

PRVOŠOLČKI 

V tem času smo se z učenci veliko pogovarjali o čustvih, prijateljstvu, odnosih, 

o tem kaj moram, smem ter iskali tudi različne načine kako osrečiti skrivnega 

prijatelja. To je res mesec, ko se najde veliko časa za medsebojne odnose. 

Vsak učenec je dobil nalogo, da preseneča, razveseljuje, pomaga skritemu 

prijatelju, … ; na koncu tedna pa pove, kdo je bil njihov skriti prijatelj. Bilo je 

uspešno in zanimivo, nekajkrat tudi zavozlano iskanje rešitev, saj naloga ni bila 

enostavna. Kljub temu so se nasmejali in uspeli. 

Seveda pa so tako kot že prej, tudi sedaj našli čas za izvirno igro. Igrali so se v 

peskovniku, vedrili pred drobnimi kapljicami pod krošnjo drevesa, se igrali na 

igrišču, na terasi uprizorili svojo šolo z učenci, učiteljico in ravnateljico, se igrali 

izvirne igre z različnimi predmeti in še in še... Seveda pa so ob tem rasli v 

razvijanju medsebojnih odnosov in sklepanju prijateljstva. 

Klepetavi, nasmejani, igrivi učenci 1. razreda. 

Učiteljica Marjetka 

 

 

ŠE PRED SNEGOM… 

    



        

 

DOGODKI V 2. B 

Ker je zapadel novi sneg, smo šli na šolsko igrišče in tam ustvarjali iz snega. Še 

prej smo prebrali čutečo pravljico Sneženi mož. Priporočamo jo tudi drugim. 

Zakaj? Ko jo boste prebrali, boste ugotovili njeno sporočilo.  

Ob dnevu šole so učenci v šolo prinesli svoje igrače. Tudi ob dnevu dejavnosti, 

ravno na Miklavža, so se igrali z njimi. Vsi smo se razveselili kegljev in 

podiranja le teh kar v učilnici.  

Sodelovali smo s knjižnico in izdelali knjižne kazalke za branje. Napredujemo v 

branju. Zadnje čase beremo pravljice vsak dan. Tako smo se dogovorili v 

razredu. Beremo veliko, doma in v šoli. Upamo, da ste tudi vi taki knjižni molji. 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRETJEŠOLCEM se je tudi dogajalo. Bili smo 

v poštnem muzeju in to je bilo po dolgem času nekaj » za prste obliznit ». Res 

smo uživali. 

     



 

Izdelali smo poštne rogove in » glasba » je bila zagotovljena. Lahko pa ste 

prepričani, da učiteljicam ni bila preveč všeč. 

Imeli smo tudi dan šole. Pogovarjali smo se o govorici volkov in žiraf. Kadar 

smo prijazni drug do drugega, si pomagamo in smo tudi strpni, govorimo z 

jezikom žiraf. Trudimo se, da jezik volkov ne pride pogosto v ospredje. 

 

Zaživeli so naši prijazni mucki 



V žepke smo si zatikali prijazna sporočilca. Čeprav, ne boste verjeli, smo se 

morali tudi tega naučiti. 

Še nekaj dni nas loči do novega leta. Z voščilnico se vam še oglasimo. 

Lepe pozdrave vam vsem skupaj pošiljajo sodelujoči učenci in učiteljice 

 

PISMO IZ LEDIN 

 

Pozdravljeni, dragi naši prijatelji!  

Veseli smo bili vaših predlogov za december. Čarobne sani smo že prebrali. Knjiga nam je bila 

zelo všeč.  

Z zanimanjem smo prebirali vaše novice. Tudi mi se radi igramo in za igro izkoristimo vsak 

trenutek. Ker imamo letos kar veliko snega, smo si nekajkrat privoščili igro in delo na snegu. 

Tudi ustvarjali smo s tem naravnim materialom.  

 

Ob vseh dogodkih in čisto vsak dan smo pozorni na medsebojne odnose. V zadnjem mesecu 

se še posebej trudimo, saj hodijo naokrog dobri možje in kdo ve, kaj vse lahko slišijo in vidijo….  

Nas sta obiskala že dva. Prvi je prišel Miklavž in nam prinesel pismo, v katerem nas je še kar 

pohvalil, pa mandarine in igro Dobble, ki je kar naprej v uporabi.  

Prejšnji teden nas je obiskal Dedek Mraz. Prišel je le pogledat, če smo dobro in če vestno 

izpolnjujemo svoje obveznosti. Ker je bilo vse v najlepšem redu, no, skoraj vse, nam je v četr-

tek zvečer prinesel darila. Zaradi korone je hodil kar naokrog po naših vaseh.  

 Praznično vzdušje smo si naredili tudi z izdelovanjem venčkov. Z izdelki smo bili vsi zelo za-

dovoljni.  



 

Mi letos še nismo bili v kakšnem muzeju, smo pa imeli plavalni tečaj. Cel teden smo se vozili v 

Logatec in vsi skupaj smo v tem tednu veliko napredovali. Vsi petošolci so priplavali zlate del-

finčke.  

 
 

Tudi beremo veliko. Drugošolci in tretješolci imamo bralne karton-

čke, vsak dan doma glasno beremo najmanj deset minut ob enem 

od staršev. Naše branje je iz dneva v dan boljše.   

V jutranjem varstvu nam učiteljica bere pravljice iz Mamke Bršljanke. 

Pri pouku beremo v nadaljevanjih; prebrali smo že Kekce, zdaj be-

remo knjigo Doktor Jojboli. Ta teden smo prebrali knjigo Škrat Kuzma 

dobi nagrado. Nace je narisal nagajivega škrata.  

  

  

  

Naši učenci so predstavili nekaj utrinkov zadnjih dveh mesecev. 

PLAVALNI TEČAJ  

V ponedeljek 8. novembra 2021 smo odšli na plavalni tečaj vsi učenci naše šole. Vsako jutro 

smo se odpeljali z avtobusom v Logatec. Ko smo prvi dan prišli, so nam učitelji in upravnik 



povedali, kaj lahko in česa ne smemo. Štiri dni smo trenirali plavanje. Naučil sem se hrbtnega 

plavanja, plavanje kravla pa sem izboljšal. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se naučil hrbtnega 

plavanja.  

Zadnji dan smo imeli preizkus plavanja. Dosegli smo različne rezultate, večina nas je osvojilo 

enega od delfinčkov, nekaj prvošolčkov pa konjička.  

Nace in Iris, 3. in 4. razred  

  

  

ADVENTNI VENČKI  

Izdelovali smo venčke. Dali smo se v skupine in nato si je vsaka skupina poiskala kotiček, kjer 

je delala venčke. Stvari smo si med seboj posojali. Najprej smo naredili obroče iz vej, nekateri 

pa so obroče imeli že narejene. Te obroče smo nato oblekli v mah ali smrekove vejice. Na mah 

smo dali različne okraske in sveče. Imeli smo se lepo. Vsi venčki so bili zelo lepi. Ko so bili 

narejeni, smo jih lahko nesli domov. Starši so naše venčke zelo pohvalili in še danes krasijo 

naše domove.  

Mija, Kristina, Evgen, Julija in Tine, 1. in 3. razred  

 

SV . MIKLAVŽ     

V ponedeljek 6. 12. 2021 je bil zelo poseben dan, saj je bil Miklavž. Zjutraj smo malo prej vstali, 

saj smo hoteli videti darila. V šolo smo prišli pravočasno. Učiteljica Ivica je, kot vsako leto, 

prebrala knjigo. Naslov knjige je Parkelj Malič. Knjigo vam priporočamo. Mi pa smo z veseljem 

poslušali in se malo smejali. Pričakovali smo tudi parkeljne, a jih ni bilo. Nekateri smo bili malo 

žalostni, drugi veseli. Miklavž nam je prinesel tudi mandarine. Imeli smo se super.  Žiga Ko-

smač, 5. r  

  

  

 



SANKANJE NA SNEGU  

Ko je zapadel prvi sneg smo se s 3., 4. in 5. razredom odpravili ven na sneg. S seboj smo imeli 

bob in sanke. Spuščali smo se po sosednjem hribu. Nato smo okepali učiteljico, pa četudi nam 

ni dovolila. Vsi smo bili premočeni. Nato smo se preoblekli in nadaljevali pouk. Imeli smo se 

super in upam da bomo to še kdaj ponovili.  

Vid Kosmač, 5. r  

  

 

 

Dedek Mraz  

V petek 10. 12. 2021 smo imeli pouk. Po malici nas je presenetil Dedek Mraz. Imel je velik koš 

daril in nekateri učenci so mu pomagali se usesti in držati palico. Postavil nam je uganke. Kdor 

jo je pravilno rešil, je dobil bonbon. Postavil nam je okoli 10 ugank. V ponedeljek  smo dobili 

pisma, ki nam jih je poslal Dedek Mraz. V pisma je napisal, da nas vabi na plato, kjer bomo 

dobili darila. Komaj čakam, kaj bom dobil za darilo.  

Luka Čadež, 4. r  

  

Želimo vam, da ta zadnji letošnji teden lepo preživite in da ostanete zdravi. Lepe pozdrave 

vam pošiljamo učenci in učitelji podružnične šole Ledine.  

 


