UTRINKI PRVOŠOLCEV
PRVI ŠOLSKI DAN je bil v ponedeljek, 2. 9. 2019. Za nas prvošolce je bil to prav
posebno svečan dan, saj so nas v šolo pospremili naši starši. Učiteljice Andreja
Keber, Marija Jurgec, Marija Mirnik, Janja Čebulj in Saša Petrovič so nas že nestrpno
pričakovale. Zbrali smo se v mali telovadnici, ki je bila posebej pripravljena za naš
sprejem. Pozdravnemu govoru gospe ravnateljice Bojane Verdinek je sledil kulturni
program. Predstavo o Piki Nogavički, ki se je na koncu pridružila plesalkam pri plesni
točki, so zaigrali učenci lutkovnega krožka pod vodstvom učiteljic Marije Jurgec in
Aleksandre Slatinšek Mlakar. Tudi gospod policist nas je pozdravil in spregovoril o
pomenu nošenja rumene rutice in varni poti v šolo. Nato smo se odpravili v učilnici
1. a- in 1. b-razreda. Pravi prvošolci smo postali, ko so nam starši pomagali okrog
vratu nadeti rumeno rutico. Dečki smo se razveselili majhne lutke »čebelčka« Bineta,
deklice pa čebelice Lili. Tudi posladkali smo se in domov odnesli še ostala darilca, ki
smo jih dobili. Drugi dan smo ponosno prinesli v šolo šolske torbice in si ogledali
šolske potrebščine. Nastali sta tudi prvi razredni fotografiji.

KUŽA PAZI, ki skrbi za varnost v prometu, nas je obiskal v četrtek, 5. 9. 2019. To je
bilo veselje! Vsi smo se ga želeli dotakniti in ga objeti. Ker dobro pozna prometne
predpise, nas je spremljal po naselju Čečovje in nas učil pravilno prečkati cesto na
prehodu za pešce.

V ponedeljek, 9. 9. 2019, je prvošolce obiskal tudi gospod policist Zvone Uršnik. Ker
smo se pri pouku učili o prometu, smo skupaj ponovili pridobljena znanja. Kako
hodimo po pločniku, po kateri strani ceste mora hoditi pešec, kje in kako varno
prečka cesto, katere prometne znake mora poznati in upoštevati. V vozilih moramo
biti pripeti z varnostnim pasom, prvošolci moramo nositi rumeno rutico. Odpeljal nas
je tudi na učni sprehod. Pozorno smo opazovali cestišče in prometne znake. Učence
1. b-razreda je ujel dež in hoja pod dežniki je bila še bolj zanimiva. Umikati se je bilo
potrebno tudi lužam. Posebej pozorni moramo biti na cesti ob slabem vremenu in v
mraku. Takrat nosimo v roki kresničko.

1. ŠPORTNI DAN − POHOD NA NAVRŠKI VRH smo imeli v petek, 13. 9. 2019. Bilo
je lepo vreme, veselo smo klepetali na poti po cesti proti vrhu. Tam smo si ogledali
spomenik in se poigrali na jasi. Prijala je malica iz nahrbtnika! V senci drevesa smo
našli in opazovali močerada. Ko smo se vračali, smo na cesti naleteli na veliko rjavo
žabo. Sploh se nas ni prestrašila. Veselo smo prepevali in bili ena, dve, tri nazaj v
šoli.

ŠOLSKO KNJIŽNICO smo obiskali v torek, 17. 9. 2019. Ta dan se je po vseh šolah v
Sloveniji začelo tekmovanje za bralno značko. Prisluhnili smo pravljici, ki nam jo je
prebrala gospa knjižničarka Simona. Vsak prvošolec je v letošnjem šolskem letu dobil
knjigo z naslovom Škrat Kuzma dobi nagrado. Veseli smo bili darila. V razredu smo
si ogledali plakat s seznamom knjig za BZ in našimi imeni. Zdaj nam starši doma že
pridno berejo knjige, mi pa poslušamo in v šoli učiteljici pripovedujemo obnovo
prebranih pravljic.

JAKA V PROMETU je poučna predstava, ki smo si jo učenci prve triade ogledali v
četrtek, 19. 9. 2019. Bila je zabavna, saj je bil Jaka navihan in včasih neveden, kot
smo mi. Ampak na koncu smo vsi znali povedati, kako moramo poskrbeti za svojo
varnost v prometu.

1. TEHNIŠKI DAN − VARNOST OTROK V PROMETU IN OGLED POLICIJSKE
POSTAJE smo imeli v petek, 20. 9. 2019. Zanimiva je bila hoja skozi semaforizirano
križišče. Opazovali smo semafor za pešce in voznike. Tudi veliko različnih vozil smo
videli na glavni cesti. Na policijski postaji smo pridno poslušali gospoda Zvoneta, si
ogledali pripomočke, ki jih potrebujejo policisti in pokukali tudi v zapor. Zanimivo je
bilo opazovati, kako se odkrivajo prstni odtisi storilcev kaznivih dejanj. Nekateri smo
to poskusili tudi doma. Na parkirišču smo opazovali vozila, poslušali policijsko sireno
in brez strahu sedli v policijsko »marico«. Policistu Zvonetu smo zelo hvaležni, da se
tako trudi z nami.

2. ŠPORTNI DAN – POHOD NA PREŽIHOVINO smo imeli v petek, 27. 9. 2019. Hoje
je bilo veliko, vzpenjali smo po strmini skozi gozd in premagovali različne ovire na
poti. V gozdu je bilo mirno in prijetno. Prispeli smo na cilj in se zazrli v Prežihov
spomenik, njegovo hišo, Uršljo goro in Kotlje. Posedli smo se v senco dreves, se
najedli in napili, malo poklepetali in veselo tekali naokrog.

V torek, 1. 10. 2019, smo posvetili eno šolsko uro tudi pomembnemu športnemu
dogodku. Prvošolci smo se zbrali v učilnici in govorili o naših odbojkarjih, ki so na
Evropskem prvenstvu v Parizu osvojili drugo mesto in se domov vrnili s srebrnimi
medaljami okrog vratu. Učiteljica Janja Čebulj nam je podarila slovenske zastavice.
Poslušali in zapeli smo našo himno.

V TEDNU OTROKA, ki je potekal od 7. do 14. oktobra, smo ob pesmici Toneta
Pavčka z naslovom NAŠE PRAVICE govorili o njih in jih naštevali. Izvedli smo nekaj
zanimivih dejavnosti. Učilnico smo spremenili v »mini kino« in si ogledali risani film
ter se o njem pogovarjali. Izdelovali smo ježke in ropotulje ter se igrali različne igre.
Prepevali smo pesmice in se ob njih gibalno izražali. V telovadnici smo se prvošolci
skupaj sprostili in poigrali.

V sredo smo učenci prve triade risali s kredami po asfaltu. Šolsko dvorišče je bilo ta
dan zaprto za avtomobile in namenjeno naši igri. Juhuuu!

V četrtek, 10. oktobra, so nas obiskali učenci iz avstrijske Koroške in nam zaigrali
igrico Poletni tabor. Bila nam je zelo všeč, saj je govorila o počitnicah in druženju
otrok v šotorih na morju. In kaj se zgodi, če nismo vsi enaki? Malo nagajamo drug
drugemu, nato pa ugotovimo, da to ni prav. Pogovorimo se, se opravičimo in smo
spet prijatelji.

To je bilo nekaj utrinkov naših doživetij. Več pa v naslednjem prispevku. Fotografije si
lahko ogledate v galeriji.
Zapisala: Marija Mirnik

