Komaj se je začelo šolsko leto, je v 1. razredu že zelo zabavno, živahno in prepleteno z različnimi
dogodivščinami. Poleg pouka si krajšamo čas z različnimi dejavnostmi. Meseca september in oktober
sta bila zelo zabavna, saj smo sodelovali v številnih projektih.
Najprej smo praznovali mesec branja, kjer smo brali različne knjige in
spoznavali slovenske pesnike, pisatelje ter praznovali dan bralne značke
(17. 9.). Učenci so za darilce dobili knjigo slovenske pisateljice Gaje Kos z
naslovom Obisk.

Sodelovali smo v projektu Teden mobilnosti in praznovali dan športa (23. 9.). V ta namen smo se
odpravili na športni dan na Rožnik in s plesno skupino Kazina plesali v veliki telovadnici.

POHOD NA ROŽNIK IN PLES S PLESNO ŠOLO KAZINA

Od 27. 9. do 1. 10. smo imeli zelo zanimiv teden v okviru projekta Teden kulturne dediščine – Dober
tek. Pri projektu so se nam cedile sline, saj smo listali kuharske knjige, si ogledovali recepte, prebirali
pesmice in pravljice na to temo. Pri likovnem pouku smo ustvarjali Hranožerja. Naredili smo tudi
poseben recept za kruhke 1. d-razreda.

Od 4. do 8. oktobra smo praznovali teden otroka, kjer smo veliko časa posvetili družabnim igram,
socialnim odnosom, medsebojni pomoči in predvsem druženju, zabavanju in veselju.

V tem tednu smo izvedli tudi 1. tehniški
dan z naslovom Promet. Naredili smo
plakate z upodobitvijo različnih prevoznih
sredstev, pogovorili smo se o vrstah
prometa, o prometnih znakih, ponovili smo
pravila v prometu. Prvič smo se preizkusili
kot vodje skupin in spoznali delo v
skupinah. Bilo je zelo zabavno.

V zadnjem tednu pred počitnicami smo se odpravili še na 2. športni dan. Odkorakali smo do
Koseškega bajerja, kjer smo si ogledali bajer, rastline, živali, opazovali smo spreminjanje narave v
jesenskem času ter se igrali različne igre.

DVA MESECA POUKA STA BILA ZELO POUČNA. SEDAJ PA VESELO NA POČITNICE. HURA!!!
LE KAKŠNE DOGODIVŠČINE NAS ČAKAJO V PRIHODNJE?

