
UTRINKI – februar 2020  

Mesec februar bo učencem in učiteljicam razširjenega programa ostal v spominu kot mesec kulture, zaljubljenosti 

in norosti. Zakaj? Praznovali smo kar dva praznika, in sicer slovenski kulturni praznik Prešernov dan, ter dan 

zaljubljenih, ki ga vsi dobro poznamo kot Valentinovo. Za piko na i pa nas je konec meseca obiskal norčavi pust, 

ki je med učenci izredno priljubljen, saj se sami radi našemijo in tudi nestrpno pričakujejo, v kaj se bodo našemili 

njihovi sošolci. Zavedamo se pomembnosti praznikov, njihovega ohranjanja in opominjanja, zato učiteljice 

razširjenega programa na slednje nismo pozabile.  

Prvošolčki so v RaP 1 izdelali čisto svoj koledar za leto 2020, ki ga sestavlja 12 čudovitih risbic. Obiskal nas je 

tudi France Prešeren in z učenci poklepetal. Za Valentinovo so učenci izdelali voščilnice, ki so jih lahko odnesli 

domov in dali svojim bližnjim.  

Med učenci še vedno vladalo zimsko razpoloženje. V RaP 2 so zato učenci izdelali pingvine iz papirnatih tulcev, 

ki so krasili hodnik 1. triade. Za Valentinovo so izdelali voščilnice, pogovarjali pa so se tudi o pomenu pusta in iz 

papirja izdelovali pustne maske. Posebno pozornost so slovenskemu kulturnemu prazniku posvetili v RaP 3, kjer 

so spoznavali življenje in delo dr. Franceta Prešerna in za sprostitev pustno ustvarjali.  

 

Učenci RaP 2 (Učiteljica: Mojca Boc Turk)  

Tudi v RaP 4 je bil mesec kulturno in umetniško obarvan. Pano pred učilnico je krasil plakat in izdelki z zimsko 

tematiko. Ustvarjali so tudi na temo slovenskega kulturnega praznika, in sicer so upodabljali dr. Franceta 

Prešerna. Poleg dejavnosti, ki so temeljile na ustvarjanju pa niso pozabili na domače naloge in gibanje na svežem 

zraku.  

          

Učenci RaP 4 (Učiteljica: Vanja Grišin Šertelj)  

 



V RaP 6 so imeli poleg aktualnega ustvarjanja na temo dneva zaljubljenih in slovenskega kulturnega praznika še 

vrsto drugih zanimivih dejavnosti.  

Učenci so v skupini RaP 6 pridno pisali domače naloge, brali in igrali družabne igre. Prosti čas so preživljali v 

telovadnici in na igrišču. V okviru naravoslovnih delavnic so izvajali različne poskuse (sluz, mavrica, kalitev 

semen).  Ker učenci radi kuhajo, so v okviru kuharske delavnice pripravljali različne dobrote. Učenci so se vestno 

pripravljali na tekmovanje iz znanja naravoslovja KRESNIČKA. Tekmovanja sta se udeležila dva četrtošolca, kjer 

je ena učenca prejela bronasto priznanje.  

 Učenci RaP 6 (Učiteljica: Silva Vlašič)  

V RaP 8 je bilo tudi ta mesec zelo pestro. Učenci 4. in 5. razredov so se igrali različne igre z žogo in se večkrat 

odpravili v šolski gozd. Učenci so se preko številnih namiznih iger (Skupaj znam več, Pokaži kaj znaš, Skupinski 

kviz, Pot okoli sveta) zabavali, družili ter pridobivali znanje. Preizkusili so tudi robotski Kubo. Vzeli so si čas tudi 

za ustvarjanje. Iz volne in peres so izdelali lovilec sanj.  

       

Učenci RaP 8 (Učiteljica: Alenka Robida)  

V RaP podružnične osnovne šole Livold so pod vodstvom Ane Marije Novak in Jane Pugelj vsakodnevno brali 

pravljice, pridno pisali domače naloge in se učili. Lepo vreme so izkoristili za različne gibalne igre na šolskem 

igrišču in skrivalnice na prostem. Tedensko so sodelovali tudi z oddajo Otroški brlogec radia Univox z risanjem 

nalog. Pripravili so tekmovanje v petju znanih pesmi in se na pustni torek, našemljeni, sprehodili skozi vas. Učenci 



so zelo uspešno sodelovali v kvizu o Francetu Prešernu, recitirali različna umetnostna besedila in izdelali izvirne 

voščilnice za valentinovo.  

Za nami je živahen in razigran mesec februar, sedaj pa že pridno pripravljamo utrinke, ki vas bodo zabavali meseca 

marca.  

                                                                                                                                                      Učiteljica RaP 1, Neja Ivetič  

 

 

 


