
 

FEBRUARSKI UTRINKI 

Februar je najkrajši mesec v letu. V deželo je prišla zgodnja pomlad. Spremenljivo vreme v  teh dneh, 

ki nam je postreglo z otoplitvijo, svoje pa so naredili tudi sončni žarki, je poskrbelo, da so na plano 

pokukali prvi znanilci pomladi (telohi, zvončki, mačice , trobentice …) Mesec pa je bil še krajši, ker smo 

učenci in učitelji odšli v zadnjem tednu na zaslužene počitnice.  

V vseh oddelkih RaP-a so učenci pridno pisali domače naloge ter utrjevali učno snov. Veliko prostega 

časa so preživeli na šolskem igrišču, stadionu, v telovadnici ali v mali telovadnici. Veliko so brali, reševali 

križanke ter barvali pobarvanke. Pogovarjali so se o praznikih, kot sta Prešernov dan in Pust. Na pustni 

torek so si učenci iz papirja izdelali maske. Prebirali so knjige na temo pustnih mask in domišljijskih 

preoblek. Za valentinovo pa so izdelovali prikupne srčke z lepimi sporočili in voščilnice za starše. 

V oddelku RaP–2b so učenci začeli izvajati dejavnosti za ustvarjalni natečaj Office&More z naslovom 

ZAMAŠKONJAM - okrasili so škatlo z nazivom ZAMAŠKONJAM in začeli pridno zbirati zamaške za 

društvo Vesele nogice.  Namen ustvarjalnega natečaja ZAMAŠKONJAM je, da bi zbrali čim več zamaškov 

(čim več vreč po 120 l) in bi svoji šoli tako lahko priborili 100 pisal Pilot (blagovna znamka Pilot je tudi 

sponzor natečaja, vse poteka v sodelovanju s trgovino Office&More). Zamaške zbirajo v mesecu 

februarju in marcu za društvo Vesele nogice. Drugi del natečaja pa je izdelava izvirnega zbiralnika za 

zamaške (ZAMAŠKONJAMA), v katerega učenci mečejo zamaške (vanj smo vložili 120 litrsko vrečko). 

Učiteljica je v skupini izvajala tudi formativno spremljanje povezano s komunikacijo in sodelovanjem 

učencev. Učenci so ustvarili tudi pesem o učencih iz te skupine. Učenci so tudi izdelovali ptičje hišice iz 

papirnatih krožnikov. 

V oddelku RaP–2a so ob dnevu varne rabe interneta skupaj prebrali pravljico in se pogovarjali o 

izsiljevanju. V okviru formativnega spremljanja pa so se učili sodelovanja in komunikacijskih veščin. 

 

Na spodnjih slikah si lahko ogledate nekaj utrinkov našega dela. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                           Utrinke za mesec februar sem zapisala Silva Vlašič. 


