
 

PRVOŠOLČKI V MESECU MARCU 2022 

Po zimskih počitnicah, ki smo jih imeli od 28. 2 – 5. 3. 2022, smo se v ponedeljek, 7. 3. 

2022, vrnili v šolo.  Z velikim zanimanjem smo prisluhnili drug drugemu, kaj vse smo 

doživeli med počitnicami. 

ŠPORTNI DAN – POHOD 

V četrtek, 10. 3. 2022,  je bil krasen pomladni dan. Odpravili smo se proti Brinjevi gori in se 

na travniku nad kmetijo Meležnik ustavili. 

 

Seveda je kmalu zadišalo po dobrotah iz nahrbtnika. Sonce nas je prijetno grelo in nas 

spodbudilo k igri, lovljenju ter valjanju po hribu. Če nas vprašate, vam povemo, da je bil to 

najboljši športni dan doslej. 
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PROJEKT PASAVČEK – RED JE VEDNO PAS PRIPET 

Nadaljevali smo s projektom Pasavček, ki nas uči in navaja, da se moramo v prometu 

odgovorno in varno obnašati, kot pešci in kot sopotniki v avtomobilu. Otroci morajo sedeti    

v avtosedežu in biti pripeti z varnostim pasom. Pasavček pravi: »RED JE VEDNO PAS 

PRIPET.« 

Naredili smo si Pasavčkovo obešanko in lutko kopitljačka. V jutranjem varstvu smo si 

naredili velikega Pasavčka, tako da smo se tudi mi spremenili vanj. 

 

           

 

 

Imeli smo 10-dnevno spremljanje prihoda v šolo. Štampiljko Pasavčka je prejel tisti, ki je 

upošteval vsa priporočila varne vožnje in hoje. 

 



       

Ob zaključku projekta so se prvošolčki preizkusili v kvizu znanja. Za nagrado so vsi prejeli 

Pasavčkov blok in urnik. 

 

2. NARAVOSLOVNI DAN – BOLNIŠNICA IN ZDRAVJE, BOLNIŠNICA PASAVČEK 

Petek, 18. 3. 2022, je bil za nas prvošolčke en poseben dan. Ta dan smo v šolo prinesli 

svoje ljubkovalne igrače, dojenčke, medvedke. Ta dan so prevzeli vlogo starša in svojega 

otroka prinesli v bolnišnico Pasavček. Obiskali so zdravnika, odšli na rentgen, v laboratorij, 

v lekarno, v bolniško sobo in v kotiček varne vožnje. 

        

 

     



            

        

      

Za male bolnike je bilo poskrbljeno. V zahvalo so učenci odraslim sodelujočim podarili 

prikupne piščančke, ki so jih izdelali v jutranjem varstvu. Velik HVALA vsem.  

 

            



TEHNIŠKI DAN – UČNI SPREHOD S POLICISTOM  IN OGLED POLICIJSKE POSTAJE 

RAVNE NA KOROŠKEM 

Petek, 25. 3. 2022, smo tehniški dan preživeli skupaj s policistom našega šolskega 

okoliša. Že v učilnici smo pokazali, kaj znamo. To pa smo morali pokazati še kot pešci v 

prometu. Opravili smo se proti Policijski postaji Ravne. Na poti smo prečkali 

semaforizirano križišče. 

 

           

 

         

 

            



 RISANJE NA PRTIČKE, DARILA ZA STARŠE IN STARE STARŠE    

Mesec marec je tudi za nas prvošolčke najlepši mesec. Zima se je poslovila, mi pa smo z 

zanimanjem opazovali prebujanje narave. Občudovali smo prve cvetlice v parku in na 

cvetličnih gredicah. Veščine risanja smo pokazali pri risanju cvetličnega vzorčka na prtiček 

iz blaga. Pred časom smo iz DAS mase naredili drevo in hišo. Iz slanega testa pa odtis 

roke. Vse smo skrbno pobarvali. Nastala so lepa darila, ki smo jih v darilnih vrečkah 

podarili staršem in starim staršem. 

    

 

     

 

    

 



V jutranjem varstvu smo izdelovali in naredili veliko piščančkov za VAŠKO SKUPNOST 

BRDINJE. Krasili so šopek cvetlic na Brdinjah. Pobarvali smo tudi zajčka in zajčico.  

 

        

 

                

 

 



   Učilnice 1. a in 1. b  smo polepšali s šopki pomladnega cvetja na risbicah. 

    

 

 

 

Mesec je hitro minil in že je bil tukaj april s prvoaprilskimi šalami.  

 

Zapisala in uredila Janja Čebulj 

Fotografije: Marija Mirnik, Andreja Keber, Saša Komar in Janja Čebulj. 
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