
 
 

SPREJEM PRVOŠOLCEV 

 

V četrtek, 1. septembra 2022, so se prvošolci skupaj s starši prvič odpravili v 

šolo. Šolski prag je letos prestopilo 46 otrok. Sprejem je potekal v veliki 

telovadnici naše šole. Najprej jih je nagovorila učiteljica Andreja Keber, vodja 

TIM-a 1. razreda. Zaželela jim je prijeten skok v šolske dni, veliko zanimivih 

dogodivščin, novega znanja, igre in prijateljev. 

 

 
 

Nato je gospa ravnateljica Bojana Verdinek pozdravila in toplo sprejela vse 

zbrane. Nagovorila je prvošolce in predstavila učiteljice, ki bodo vsak dan 

poučevale prvošolčke: oddelek 1. A Andreja Keber in Saša Komar, oddelek 1. B 

Marija Mirnik in Janja Čebulj ter oddelek podaljšanega bivanja Svetlana Plesec, 

ki prvi mesec nadomešča učitelja Miho Brezovnika. Ravnateljica je spregovorila 

tudi o gradnji vrtca ter o urejanju okolice šole s parkiriščem, ob tem pa zaradi 

podaljšanja del starše prosila za strpnost in razumevanje. 

 



 

 
 

Sledila je predstava z naslovom PRIZORI IZ ŽIVLJENJA STVARI, ki so jo naši 

učenci pripravili pod mentorstvom učiteljic Aleksandre Slatinšek Mlakar in 

Mateje Čebulj.  

 

 



Prometna varnost je zelo pomembna zlasti za prvošolce, ki potrebujejo 

spremstvo v šolo in iz nje, zato sta bila prisotna tudi policista, ki sta spregovorila 

o prometni varnosti in poudarila pomen nošenja rumene rutice. Vsem 

prvošolcem sta zaželela varne korake na poti v šolo in domov. 

 

Učenci 3. B-razreda so končali program s pesmico PIKAPOLONICA POLONA. 

 

 
 

Razredničarki sva pripravili PP ter seznanili starše z osnovnimi informacijami. 

Otroci so se medtem s šolsko torbico odpravili po dolgih hodnikih šole v svojo 

učilnico. Hodnik v kletnih prostorih šole so krasile dekoracije za dobrodošlico. 

Na poti v učilnico so se ustavili v garderobi, kjer je vsakega učenca čakal ličen 

plastični lonček za copatke. 

 

 
 

Učilnica je bila svečano okrašena in na mizici je vsakega otroka pričakal 

Nandetov kovček z delovnimi zvezki. 

 



 
 

 
 

Ko so se otrokom pridružili še starši, se je začelo igrivo spoznavanje z 

učiteljicama in gusarskim papagajem Nandetom. Poklicanemu otroku je čestital 

in podaril plastično peresnico s svojo podobo ter rumeno rutico. 

 

 
 



 
 

Sledil je aplavz, saj so otroci z rutico okrog vratu postali res »pravi« prvošolci. 

Pokukali so tudi v kovčke ter hitro ugotovili, katere igrive pripomočke bodo 

doma lepo spravili v Nandetovo peresnico. Učenje bo res zabavno! Na portalu 

UČIMse.com bo zanimivo pluti po morju z gusarskim papagajem ter na 

Nandetovem otočju reševati pripravljene naloge za utrjevanje znanja in zbirati 

zlatnike. Tako se bomo tudi prvošolčki začeli računalniško opismenjevati. 

 

 
 

Nato sta dežurna učenca razdelila prtičke. Prva šolska malica je bila pravo 

veselje, saj se je v jajčku skrivalo presenečenje za vsakogar. Veselo so naši 

otroci sestavljali igračke ter se sladkali s čokolado in sokom. Bilo jih je veselje 

opazovati. 

 



 
 

 
 

 



Prijeten prvi šolski dan je kar prehitro minil. Starši so pospremili otroke v 

garderobo in po stopnicah do vhodnih vrat. Prve tri tedne jih bodo spremljali do 

učilnice ter jih učili, da se v garderobi hitro in samostojno uredijo. Šolske torbice 

so prvi šolski dan ostale v šoli, Nandetove kovčke pa so prvošolci veselo 

odnesli domov, da so skupaj s starši pogledali učno gradivo. 

 

 

Pripravili: Andreja KEBER in Marija MIRNIK, 

razredničarki prvošolcev 


