
 

TEHNIŠKI DAN; OBLIKUJMO Z LESOM 

V torek; 15. 11. 2022 so na podružnici KR skupaj z LU in Podjetniškim 

inkubatorjem iz Kočevja izvedli TD – Oblikujmo z lesom. 

Obiskala in pozdravila jih je tudi ga. Maja Rupnik (organizatorka in svetovalka 

na LU  v Kočevju). 

Pod vodstvom mentorjev Andreja P. in Iva B. so otroci 3. in 4. razreda  iz lesa 

izrezovali lastovice. 

Kljub nevarnim aparatom za izrezovanje, so bili izredno spretni. Prav vsi so brez 

poškodb izrezali lastovko. 

Lastovko bomo pobarvali pri pouku likovne umetnosti. 

Pri skrbi za varno delo je pomagala tudi študentka Nika V. B., ki je opravljala 

pedagoško prakso na podružnici KR. 

Postopek izrezovanja so si ogledali tudi učenci 1. in 2. razreda. 

 

Vsebina: 

Cool Tool - Gre za dve povezovalni aktivnosti, kjer je osnova ustvarjanje in delo 

z lesom. Učenci so z inovativnimi pripomočki in metodami oblikovanja lesa 

naredili leseno, migajočo lastovko. Osvojili so postopke od priprave na delo do 

posameznih korakov dela z lesom in obdelave lesa. 



 

 



  

 

NARAVOSLOVNI  DAN – EKO DAN IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk (18.11.2022) je na podružnici potekal zelo 

razgibano. 

Po zajtrku in razgovoru o pomembnosti zajtrkovanja za vse ljudi, so se vsi 

učenci od 1. do 4. razreda odpeljali v Gotenico. Tam jih je na EKO kmetiji 

Kocjančič prijazno sprejel mladi lastnik Jaša. 

Ogledali so si molžo krav. To delo opravljajo stroji (roboti). Videli so veliko 

teličkov in mlade psičke. Lastnik jim je povedal, kako skrbijo za živali. 

Pokazal jim je tudi mlekarno. Za današnji zajtrk so pili njihovo mleko. 

Po vrnitvi v šolo, pa jih je že pričakal čebelar iz Kočevske Reke, gospod Zlatko 

Ficko. 

Razložil jim je o uživanju čebeljih izdelkov ter o samem delu čebelarja. 

S seboj je imel nekaj čebelarske opreme in celo prazen čebelji panj. 

Za darilo so otroci prejeli kozarec pridelanega medu. 

Ta dan so jih obiskali tudi učenci iz matične šole, ki so spoznali Orlovo pot ob 

Reškem jezeru. 



 

 

 

 





  


