
Dogodki v novembru  in decembru  v oddelkih 5. razreda 

 

V mesecu novembru smo izvedli tehniški dan Izdelovanje novoletnih okraskov, venčkov in 

voščilnic z namenom sodelovanja na novoletni stojnici. Učenci so pridno nabirali jesenske 

plodove, zbirali nekatere odpadne materiale (okrasne trakove, okrasni papir idr.) ter jih 

prinesli v šolo. Na delavnicah so nastali različni adventni venčki in raznovrstne novoletne 

voščilnice, svečniki in okraski, ki smo jih ponudili na stojnici že v zadnjem tednu meseca 

novembra. Petošolci so aktivno sodelovali tudi pri dežurstvu na stojnici  pred, med in po 

pouku. Pri pouku likovne umetnosti smo izdelali zvezdice in skupaj s četrtošolci okrasili avlo, 

hodnik in učilnico. 

V mesecu decembru so potekale še druge praznične aktivnosti. Petošolke so ob srečanju 

upokojencev OŠ Prežihovega Voranca sprejele in prijazno pospremile upokojene delavke 

naše šole do jedilnice. Svoje vtise o stojnici so povedale tudi pred kamero. Navdušeni pevci 

in plesalci so se udeležili avdicije za Mega žur. Nekateri so bili izbrani med nastopajoče, vsi 

ostali pa so se predstavili na Mini mega žuru, v petek, 13. 12. 2019, skupaj s še ostalimi 

oddelki razredne stopnje. V veliki telovadnici je bilo na prireditvi razpoloženje zelo veselo, 

nastopajoči so »korajžno« peli in plesali. Ob koncu so vsi skupaj še plesali ob zvokih 

prazničnih skladb, četrtošolci pa so izdelali zvitke lepih misli in jih razdelili med vse 

sodelujoče. 

V lutkovni skupini nastopa kar nekaj petošolk, ki so vso jesen pridno vadile ples in besedilo za 

predstavo O miški, ki je iskala sir. V torek, 17. 12. 2019, smo v KC Ravne odigrali premiero in 

še tri predstave te poučne, ekološko usmerjene igrice za večino ravenskih otrok. Na ogled so 

prišli otroci iz Vrtca Ravne, učenci OŠ Koroški jeklarji in naši učenci od 1. do 5. razreda. S 

pozitivnimi vtisi smo zaključili popoldansko predstavo za starše in druge obiskovalce. V torek, 

24. 12. 2019, pa bo potekala še novoletna prireditev Mega žur, s katero bomo sklenili 

dogajanja veselega decembra in pričeli z novoletnimi prazniki ter počitnicami.  
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