
PRVOŠOLCI V MESECU NOVEMBRU IN DECEMBRU 
 
Prvošolci smo pridno zakorakali v šolsko leto. Veliko novega smo že spoznali in se 
naučili. Ves čas pa se trudimo razvijati in graditi lepe odnose. Prišli smo tudi do 
besede STRPNOST. Kaj je to? Zakaj moramo spoštovati drug drugega, biti prijatelji 
in se imeti radi? Do odgovorov smo prišli ob zgodbi Polonce Kovač, z naslovom Pet 
kužkov išče pravega. Branje je potekalo po delih, v nadaljevanjih, ves mesec 
november in še v začetku decembra. V knjigi nastopajo Bobi, Biser, Bolfi, Bubika in 
Bukso. Spoznavali smo značajske lastnosti petih pasjih mladičev in se poistovetili z 
njimi. Ooo, je bilo zabavno. Ob pogovoru smo spoznavali sami sebe in drug drugega, 
obnavljali zgodbe kužkov ter si izdelali vsak svojo knjigo. Potem smo zelo ponosno 
predstavili izbranemu sošolcu ali sošolki svoje ilustracije. Ob igri s plišastimi kužki v 
košari, igri vlog s prstnimi lutkami, ustvarjanju knjige ter petju smo se zelo zbližali. 
Učimo se sprejemati drug drugega takšnega, kot je. Seveda pa se mora vsak izmed 
nas potruditi, da se vsak dan prijazno vključuje v razredno skupnost tako pri šolskem 
delu kot prosti igri v odmoru, jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Upoštevati 
moramo šolska pravila in biti strpni drug do drugega, da se bomo vsi prijetno počutili 
in nam bo lepo.  
 
                                
 

       
 
 

      



      
 

    
 
 
V novembru je bil tudi prav poseben dan. V petek, 15. 11. 2019, smo imeli v šoli 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – mleko, ržen kruh, maslo, med in jabolko. 
Pogovarjali smo se pomenu zajtrka za naše zdravje, si ogledali posnetek o čebelah 
in pridelavi medu, zapeli in zaplesali ob videoposnetku pesmi Čebelar ter se seveda 
okrepčali ob hrani lokalnih proizvajalcev. Učili smo se ceniti in spoštovati doma 
pridelano hrano. V odmoru in po pouku smo nadaljevali pogovor o hrani in čebelah 
ter se igrali poučno igro s kocko. 

      



          
 

In že je nastopil mesec december. Pravimo mu tudi praznični mesec. Mesta se 
odenejo v lučke in doma zadiši po piškotih. Obiščejo nas trije pravljični možje sv. 
Miklavž, Božiček in dedek Mraz, začnejo se prazniki in počitnice. V šoli smo krasili 
učilnice in hodnik, pridno izdelovali izdelke za novoletno tržnico, vsako jutro pa smo 
se pred poukom zbrali v kotičku ob razredni smrečici.  
 

 
 

                              
                       
Dogajalo se je veliko zanimivega: hoja po okrašenem mestu, ogled predstave naših 
učencev  O miški, ki je iskala sir, priprava točke za nastop na Mega žuru ter izdelava 
rekvizitov in zvezdic za sceno ter ogled predstave lutkarjev z Jesenic, z naslovom 
Mezinček. 



V mesecu decembru prvošolci sodelujemo tudi v projektu POŠTAR PAVLI. Pavli je 
poštar, ki pomaga Božičku. Poskrbi, da se pošta ne izgubi. Zato smo se zavzeto lotili 
risanja. 
 

 
                                                   
Pridno smo ustvarjali za Božička, dali risbice v ovojnico, na katero smo napisali 
naslov ter jo izročili poštarju Pavliju.  
 

   
 
Ob tem smo se naučili, kako pomembno je, da na ovojnico zapišeš pravi naslov. Le 
tako poštar ve, kdo jo mora dobiti. Takšno ta pravo pismo potrebuje tudi znamko.  



  
 
Nestrpno smo pričakovali odgovor in JUHUUUU, Božiček nam je poslal darilo po 
pošti. To je bila super igra s kocko!    
 

   
 
 

V Kulturnem centru smo si ogledali razstavo »Ko-eksistenca for-me« Boštjana 
Temnikerja. Cikel »Prostor preloma« so zaznamovali reliefi in prostostoječe 
skulpture, sestavljene iz najdenih drevesnih debel. Sprejel nas je kustus pedagog 
Peter Buhvald. Najprej smo se pogovarjali o pomenu gozdov in lesa, nato nas je 
popeljal v galerijo in nam predstavil umetnika in njegova dela. Bilo je zanimivo in 
poučno.   
 
 

    
 



    
 

    
 

      
 
Najbolj pa smo uživali v delavnici, kjer si je vsak izdelali smrečico iz lesenih deščic. 
Boštjan je vse pridno pripravil, nas usmerjal in nam pomagal. Tudi učiteljice so 
priskočile na pomoč. V zahvalo smo zapeli pesmico in posneli skupno fotografijo. 



            
 

     
 
 
 V ponedeljek, 23. decembra, nas je obiskal BOŽIČEK. Pridne otroke z lahkoto najde. 
 
 

               



                                       
 
Zelo smo se ga razveselili. S seboj je pripeljal palčka, ki mu je pomagal pri 
prenašanju in razdeljevanju daril. Za vsakega od nas je imel darilo.  
 

       
 
                        Z nami se je fotografiral … 
                                                                                

      
 
                                                  …  zaplesal in zapel.  
 
Pripravili smo namreč program – pesmice, ki smo jih prepevali v decembru, dve 
deklamaciji Zlat piškot in Novo leto ter ples ob skladbici skupine Čuki Cel svet imaš 
na dlani. 



       
 
Pa tudi darilo smo imeli zanj – ZLAT PIŠKOT je ves december krasil vršiček  
smrečice.            
                                             

     
 
Med odmorom, ko je čas za igro, smo puzzle že veselo sestavljali in nekaterim je 
uspelo sestaviti sliko. Juhuuu! 
 

      
 
 

Prvošolci smo se zabavali tudi ob NOVOLETNI TOMBOLI. To igro smo igrali prvič in 
se ob njej zabavali. Bilo pa je tudi zelo napeto! Kdo bo imel prvi tombolo, se pravi 
pokrita vsa okenca?  



   
 
Vneto smo spremljali, katera sličica bo izžrebana in se razveselili vseh pokritih polj. 
Igro smo popestrili s petjem in telovadbo. 
 

    
 
Ker je bilo naše druženje zabavno in prijetno, smo a-jevci in b-jevci še po tomboli 
ostali skupaj ter pridno barvali pobarvanko, prilepili v zvezek našo zastavo in se 
pogovarjali o državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti. V razrednem 
kotičku pa smo razveselili še zadnje učence. 
 

           



Leto 2019 smo zaključili z državno proslavo in MEGA ŽUROM. Nastopali smo s 
pesmijo Čukov Cel svet imaš na dlani. Priprave na nastop v mesecu decembru so 
bile prijetne. Družili smo se v učilnici ter mali in veliki telovadnici in bilo je »fajn«! 
Našega prvega nastopa smo se vsi zelo veselili in lepo je bilo. 
                                                                       
 

   
 

   
 

Po končani prireditvi pa je sledil skok v prve božično-novoletne počitnice za 
prvošolce.  
 
                          VSEM ŽELIMO PRIJAZNO IN RAZIGRANO LETO 2020! 
 
 
 
Več fotografij si lahko ogledate v galeriji. 
 
Članek sta pripravili učiteljici Andreja Keber in Marija Mirnik. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


