
Utrinki iz RaP-a – 1. polovica oktobra 

Prišel je oktober, ki je naravo še bolj  pisano obarval in smo v drugem mesecu tega šolskega leta. Šolsko 

delo in učenje postaja počasi že rutina.  

 

 

Prvošolci se  navajajo na življenje v šoli in pridno delajo in  tudi uživajo v šoli. To prvo polovico meseca smo 

s prvošolci ustvarjali različne izdelke, se pogovarjali o jeseni, nekateri so ustvarjali z jesenskimi suhimi listi 

in naredili prikupne lisičke in strašne duhce,   

 

 

 

drugi so ustvarjali izdelke iz papirja (avionček, pahljačo, bučo, netopirčka in duhca).  



 

 

Oboji pa smo nekaj izdelkov naredili za razstavo za dan čarovnic. Sicer pa smo prebirali različne zgodbice, 

se igrali družabne igre, igre z žogo po željah učencev, barvali pobarvanke. Ob lepem vremenu pa so učenci 

uživali v igranju na igrišču, ustvarjali razne gradove, prehode in tire na pesku in zbirali želode pod drevesi. 

 

 

V RaP 3 so učenci v Ustvarjalnici vezli na karton in ustvarili pajke na mrežah, naredili so poskus in z vodo in 

šumečimi tabletami napihnili balon, pa tudi risali so.  



 

Tudi oni so ob lepem vremenu uživali na soncu in na svežem zraku. Nekateri učenci pa so bili posebej pridni, 

saj so pomagali dežurnim v avli.  

 

 

 



 

V RaP 6 so učenci pridno delali. Risali so sadje in zelenjavo v okviru projekta »Rišem za prijatelja. V tednu 

od 2. do 10. 10. pa so učenci v okviru svetovnega dneva živali (4. 10.) pridno zbirali hrano za zapuščene živali 

v zavetišču, ki jo je 12. 10. gospa Lidija Žegarac, oskrbnica zavetišča, tudi prevzela. 

 

 

 

 

 

V RaP 10 so bili zelo ustvarjalni. Izdelali in poslali so tedensko nalogo za oddajo Otroški brlogec radia Univox. 

Pridno so  delali domače naloge in si med seboj pomagali. Tudi tu so se igrali razne družabne igre, gibalne, 

besedne in socialne igre. Vsak dan so prebirali pravljice in se pogovarjali. Barvali so barvanke, risali in 

ustvarjali iz papirja. Učenke 4. razreda pa so samostojno pripravile lutkovno predstavo in jo zaigrale. Tudi v 

tej skupini so izkoristili dneve lepega vremena in šli ven ali pa se igrali na dvorišču ali igrišču. 



 

 

 

 

 

 

Tudi vse ostale skupine podaljšanega bivanja so pridno delale, vse pa so lepo vreme izkoristile za uživanje 

na svežem zraku. Gibanje na svežem zraku nam priporočajo vsi strokovnjaki tudi in predvsem zaradi širjenja 

virusa. In v podaljšanem bivanju smo lepo vreme zares izkoristili, kolikor nam je bilo le-to naklonjeno in 

upamo, da nam bo tudi še naprej. 

Sicer pa naše delo kažejo tudi fotografije. Vse skupaj si lahko ogledate na spodnji povezavi. 


