OKTOBER V PRVEM RAZREDU

Zakorakali smo že globoko v jesen, ob kateri marsikdo najprej pomisli na turobno vreme.
Dež, veter, megla in mraz pa ne ustavijo prvošolcev, ki neznansko uživamo v jeseni, saj nam
prinaša ogromno možnosti za zabavo. Že pogosti sprehodi v park in vsakodnevno opazovanje
sprememb v naravi v nas zbujata radovednost in veselje. Najbolj smo ta mesec uživali v iskanju
in nabiranju jesenskih plodov in listja, iz katerih smo zatem marsikaj ustvarili.
Kljub temu da nam nikakor ni bilo dolgčas, smo si mesec oktober še dodatno popestrili z dnevi
dejavnosti.
Prvi med njimi je bil kulturni dan z naslovom Dan zdravja. Počeli smo stvari, ki so zdrave za
naše telo in naš um. Z učiteljico Kristino smo se sprostili ob pravljični jogi, v šolski knjižnici pa
smo uživali ob poslušanju pravljice. Malo nam jo je zagodlo vreme, a smo se kljub temu
odpravili na sprehod. Preostali čas smo se v učilnici zabavali ob igranju družabnih iger.

Čez nekaj dni smo si privoščili že drugi športni dan. Odpravili smo se na Prežihovino, kjer smo
raziskovali razgibane gozdne poti, na cilju pa smo se sprostili ob lepem razgledu in igri s
prijatelji.

Prišel je še naravoslovni dan, ki smo ga komaj čakali, saj smo se lahko posvetili našemu
najljubšemu jesenskemu opravilu. V košare ali vrečke smo nabirali jesenske plodove in
zanimivo listje. Ob tem smo si ogledali različna drevesa in grme, preučevali debla in lubje ter s
tem nadgrajevali svoje znanje.

Že naslednji dan je bil za nas prav poseben. Imeli smo tehniški dan, ki smo ga najprej posvetili
pogovoru o požarih, pravilnemu ravnanju, gašenju, gasilcih … Zatem smo se odpravili v
ravenski gasilski dom, kjer smo iz prve roke izvedeli nekaj o delu gasilcev, videli smo njihove

prostore in zanimivo opremo, najbolj zabavno pa je bilo, ko smo lahko sedli v gasilsko vozilo
in škropili z gasilno cevjo.
Tako kot jesensko vreme je bilo oktobra pestro tudi dogajanje v prvem razredu, zato se
radovedni veselimo vseh prihajajočih mesecev!
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