DOGODKI V VESELEM DECEMBRU V 1. RAZREDU
Nič nismo odlašali. Pričeli smo kar 1. decembra. S pravljico o Vilibaldu, majhnem in neznatnem drevescu, ki
preraste v veliko božično drevo, smo si pričarali vzdušje prihajajočega meseca. Otroci so uživali ob branju
zgodbice, izdelovanju okraskov za razrednega Vilibalda in slikanju božičnega drevesca. Neumorni majhni
prstki so hiteli čarati praznično vzdušje. Da si okrasimo učilnico.

Kljub kratki karanteni za nekatere izmed prvošolcev, se za nas okraševanje in praznično pričakovanje ni
ustavilo. Prav nasprotno. Poleg okraševanja smo v decembru peli zimske in praznične pesmice, se
pogovarjali o praznikih, v katerih diši po piškotih, recitirali pesmice z božično novoletno tematiko, izdelovali
voščilnice, hodili na sprehode….

Poštarju Pavliju smo napisali pisma in narisali risbice za Božička . Nagradil nas je z lutkovno igrico
Najprisrčnejši velikan.
Brali smo pravljico Medvedja skrivnost in se učili, da ni bistvo v velikih in dragih darilih. Da nam prijazna
beseda ali bližina ljudi, ki jim lahko polepšamo dan, da več.

V tem predprazničnem času smo se zelo razveselili tudi snega. Kar na dričkanje za šolo smo se odpravili in
pri tem naredili še snežake in uživali na snegu.

Obiskali smo pionirsko knjižnico Leopolda Suhodolčana. Tam so nas »pogostili« s pravljico Ide Mlakar KAKO
STA BIBI IN GUSTI SIPALA SREČO. Tadeja Forjan nas je zelo lepo sprejela in nam pričarala skrbno
pripravljeno uro v knjižnici.

Melita Osovnikar nas je očarala z glasbeno pravljico ČAROBNA SMREČICA.

Ogledali smo si tudi praznično risanko in se igrali tombolo.

V šolsko knjižnico smo bili povabljeni na pravljico Iščemo hiško za božično miško. Jo je lepo pripravila naša
knjižničarka, Simona Grabner.
Tam je vsak učenec dobil v dar knjigo Boštjana Gorenška Kako je Božičkov vilin Tjan postal super Tjan.

Ker smo bili zelo pridni, smo si želeli, da nas le obišče… Božiček. Bo vedel kje smo?
Ves december smo po internetu skrbno spremljali, kaj se dogaja na daljnem severu, kjer živi. Kako je z
jelenčki?
In glej, zadnji dan pred počitnicami nas je našel. Tudi on mora nositi masko, a ga to ne moti. Kljub temu
osrečuje otroke. Presenetil je tudi nas.
Še palčka pomočnika je pripeljal s seboj. In za vsakega od otrok je imel pripravljeno darilo. Mi smo ga
razveselili ga s pesmicami.

Za veseli prvo šolski konec veselega decembra, pa je bila prvošolka Larisa Laznik iz 1.b izžrebana pri
reševanju decembrske križanke v naši šolski knjižnici in je prejela knjižno nagrado. Čestitamo!

SREČNO, VESELO, ZDRAVO IN ZABAVNO LETO 2022!
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