Dogodki v septembru in oktobru v oddelkih 5. razreda
OBISK GALERIJE
Petošolci v mesecu septembru obiščemo galerijo v KC Ravne in si ogledamo razstave umetniških del
različnih priznanih umetnikov. Tudi v šol. letu 2019/20 smo si v petek, 20. 9 2019 v okviru likovne
umetnosti ogledali razstavo umetnice Tine Dobrajc z naslovom Pussy Riot z likovno ustvarjalnico.
Razstava del, ki so oblikovana v različnih likovnih tehnikah z zelo realističnimi elementi, nam pokaže
zaznavanje tako umetnosti kot tudi seznanjanje s problemi današnje družbe. Dotakne se ekološke,
socialne, osebnostne in družinske problematike.
G. Peter Buhvald je učencem to problematiko predstavil na zelo enostaven in razumevajoč način ter
jih tako motiviral za ustvarjalno delo v likovni delavnici. Učenci so po poglabljanju doživetij izdelovali
zanimive, izvirne bolj ali manj strašljive maske, za katerimi lahko skrijemo svoj pravi obraz. Učenci so
ob delu uživali, bili so aktivni in ustvarjalni. Problematiko smo med-disciplinarno vključili še v ostale
šolske aktivnosti. Bilo je poučno, igrivo in zanimivo.

NARAVOSLOVNI DAN - OBISK GASILSKE POSTAJE
Mesec oktober je mesec požarne varnosti, zato ga učenci 5. razreda obeležimo z obiskom gasilske
postaje na Ravnah. Med učnimi vsebinami v 5. razredu najdemo mnogo tem, ki govorijo o
medsebojni pomoči, prostovoljnemu delu, prostovoljstvu, slogi, humanitarnosti,… Vedno poudarimo,
da so gasilci tisti prvi prostovoljci, ki se najprej pojavijo na mestu nesreče ali naravne nesreče in
nesebično pomagajo. Naj bo doma, na cesti, v delavnici, gasilci s svojo nesebično pomočjo, znanjem
prve pomoči in tehničnim znanjem rešujejo ljudi v stiskah in nesrečah.
V sredo, 8. 10. 2019 smo se petošolci v dveh skupinah odpravili proti Gasilskemu domu na Ravnah.
Preden smo odšli, smo si pogledali video-posnetke o gasilcih, prostovoljstvu, idr. Pogovarjali smo se o
gasilcih in prostovoljstvu, učenci so svoje vtise o prostovoljni pomoči gasilcev prenesli na papir. Risbe
smo nato odnesli v gasilski dom in jih predali gasilcem. Oni pa so nam pokazali nov gasilski avto.
Učenci so se lahko vanj usedli in se razgledali po gasilski opremi. Opazovali smo odvijanje gasilske
cevi, opazovali intervencijska vozila, oblačila ter notranje prostore. Prisluhnili so navodilom gasilcev
in si ogledali še sobo za fitnes, kjer se gasilci vsakodnevno po eno uro razgibavajo, da ostanejo v dobri
fizični kondiciji. Učenci so postavljali zanimiva vprašanja, gasilci pa oblikovali preproste in zanimive
odgovore, nekaj so povedali še o zgodovini gasilcev na Ravnah in sodelovanju s prostovoljnimi gasilci.
Učence so povabili, da se vključijo k PGD Ravne.
Ker je vse dobro potekalo, smo se naučili še nekaj gasilskih pravil, preden smo lahko vstopili na
gasilsko lestev. To je učence še posebej motiviralo. Dvignili so se približno 20m od tal z dvižno
lestvijo. Gasilci so jim ob koncu še pripovedovali o svojem delu in opremljenosti gasilske postaje.
Svoja doživetja so učenci poglobili v razredu še z branjem in risanjem.
Za nami je zelo uspešen naravoslovni dan.
Zapisala Aleksandra Slatinšek - Mlakar

