
 

 

  

PRVIČ V ŠOLO  

  

V sredo, 1. septembra 2021, so se prvošolci skupaj s starši prvič odpravili v šolo.  

Pričakali smo jih v veliki telovadnici naše šole. Sprejem je tokrat zaradi ukrepov 

Covid-19 potekal v dveh skupinah. Oddelek 1. b se je zbral ob 8.30, oddelek 1. a 

pa ob 9.30. Šolski prag je letos prestopilo 53 ponosnih prvošolcev.  

  

  

  

Prvi šolski dan je za otroke in njihove starše vedno nekaj posebnega, lepo in 

nepozabno doživetje, ki nam vsem ostane v spominu. Pripravili smo lep sprejem 

s kratkim kulturnim programom. Najprej so jih z igrico TRIJE METULJI pozdravili 

učenci 2. razreda, pod mentorstvom učiteljic Andreje Keber in Marije Mirnik. Nato 

je otroke in starše pozdravila gospa ravnateljica Bojana Verdinek. Predstavila je 

  



 

tudi učitelje: 1. a Andreja Keber in Saša Komar, 1. b Marija Mirnik in Janja Čebulj 

ter Miha Brezovnik v OPB. Gospod policist Damjan Kovač, ki skrbi za naš šolski 

okoliš, je povedal nekaj besed o skrbi vseh nas za varen prihod otrok v šolo ter 

posebej poudaril pomen nošenja rumene rutice. Vsem prvošolcem je zaželel 

varne korake na poti v šolo in iz nje. Razredničarki sva pripravili PP ter nagovorili 

zbrane z osnovnimi informacijami.  

  

  

  

Otroci so si nato nadeli maske, vzeli šolske torbice ter se z učiteljicami po dolgih 

hodnikih šole odpravili v svojo učilnico. Starši so po pogovoru s pedagoginjo  

Dalijo Dobrin počakali pred šolo. Družbo jim je delal učitelj Miha.  

Hodnik v kletnih prostorih šole, kjer domujemo prvošolci, so krasile dekoracije z 

dobrodošlico. Na poti v učilnico smo se ustavili v garderobi, tam je vsakega 

učenca čakal ličen plastični lonček za copatke.   

Šolske mizice v učilnici so bile opremljene z imeni otrok. Na vsaki je bila tudi 

rumena rutica in Nandetov kovček. Ko so se otroci posedli in si nadeli rutice, so 

postali pravi prvošolci. Zaploskali smo si! Nato se je začelo igrivo spoznavanje z 

učiteljicama in gusarskim papagajem Nandetom. Poklicanemu otroku je čestital 



 

in podaril kovinsko peresnico s svojo podobo ter slikanico Bojane Štern LISKA 

NA POTEPU, darilo Zavoda RS za šolstvo.   

Za slastno malico je letos za naše prvošolce poskrbela Mlekarna Celeia z 

okusnim jogurtom OKI DOKI s piškotki.  

  

  

  

Prijeten prvi šolski dan je kar prehitro minil. V učilnico smo poklicali starše, ki so 

zunaj pridno čakali na svoje šolarje. Pospremili so jih v garderobo in po stopnicah 

do vhodnih vrat. Prvi mesec jih bodo spremljali do učilnice ter jih učili, da se v 

garderobi hitro in samostojno uredijo. Šolske torbice so ostale v šoli, Nandetove 

kovčke pa so prvošolci veselo odnesli domov, da pogledajo učno gradivo.  

  



 

  

Pripravili: Andreja Keber in Marija Mirnik, učiteljici prvošolčkov  

  


