JANUAR – FEBRUAR 2020
SNEG…SNEG
V Kočevski Reki je zapadlo nekaj snega za vzorec, toliko, da smo naredili snežaka, ki je bil velik dvajset
centimetrov. Kaj kmalu je posijalo sonce in adijo snežak. Ostala je samo lužica na asfaltu. Tukaj smo
navajeni na večje količine snega in na zimske radosti.
Letos smo ga zelo pogrešali. Upamo, da bo naslednje leto botra veliko bolj radodarna.

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Proti koncu meseca januarja smo izvedli zimski športni dan – Pohod.
Dan je bil ravno pravšnji za potepanje po okolici. Bilo je dokaj hladno. Sonce se je kazalo zelo
sramežljivo. Hodili smo po strmini nad Reškim jezerom, opazovali njegove zamrznjene dele ter
obiskali naš skrivni kotiček v bližini šole. Malica nam je zelo teknila, bolj kot bi se nahajali v zaprtih
prostorih. Tam smo iz suhih vejic zložili plot, vendar se je hitro podrl. Nič zato, naredili bomo novega
in naš skrivni gozdiček obiskali zopet spomladi.
Hodili smo tudi po travniku skoraj do obrata žage. Ker so bile naše noge že utrujene, smo se hitro
vrnili v šolo.
Tam nas je čakal sadni čaj in seveda kosilo. Naša premražena lica so v toplih prostorih kar žarela.
Ugotovili smo, da se je lepo gibati na svežem zraku pozimi tudi, če ni snega.

TEDEN PISANJA Z ROKO
Učenci 3. in 4. razreda so v okviru projekta Teden pisanja z roko napisali nekaj povedi. Ugotovili smo,
da je lastna pisava unikatna. Naša pisava je vredna kot zaklad. Pisali smo nekaj povedi in se trudili z
lepo pisavo. Tudi doma so poprosili starše, babice in dedke naj napišejo kaj z roko.
Vključili so se prav vsi in vsak je napisal kar se da lepo. Pisave odraslih smo primerjali med seboj.

PREŠERNOV NAGRADNI NATEČAJ
Letošnji Prešernov nagradni natečaj z naslovom Vezi med ljudmi je tudi na naši podružnici obrodil kar
nekaj sadov.
Risali in pisali smo na zastavljeno temo in komisija za nagrade nam je dodelila nagrado na literarnem
področju. Prejela jo je učenka Žanna Turk iz 3. razreda. Napisala je spis z naslovom Moj očka car. Spis
je prebrala pred vsemi učenci matične šole. Nagrado pa ji je izročila sama ravnateljica šole gospa
mag. Darja Delač Felda. Nagrado je prejela na šolski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku.
Ostali otroci so prejeli priznanja in sicer:
literarno in likovno priznanje: Neli Kaya Vogrinec iz 2.razreda,
likovno priznanje : Naja Jurić in Jan Vukan iz 3. razreda.

TEHNIŠKI DAN – VOZILO NA BALONSKI POGON
Učenci 4. razreda so pri tehniškem dnevu po navodilih izdelali voziček na balonski pogon. Sami so
morali prebrati vsa navodila in sestaviti voziček na kolesca. Sami so rezali in brusili les z brusnim
papirjem.
Preizkušali so vožnjo in ugotavljali kateri voziček je prevozil večjo razdaljo.
Poskusili smo tudi voziček na »raketni pogon«. V tulec smo namestili šumečo tableto z vitamini. Ko je
začela delovati v vodi, je pognala tudi voziček.

OBISK KNJIŽNIČARKE IN KNJIŽNIČNA VZGOJA
V sklopu planiranih ur knjižnične vzgoje nas je obiskala knjižničarka Breda Vilicer. Prebrala nam je
knjigico z naslovom Šlik- šlak s poučno vsebino. Pa to še ni bilo vse. Izdelali so označevalnik v knjigi z
medvedkovo glavico in elastiko.
Ob zaključku še veselje za našo knjižnico. Pripeljala je okoli petdeset knjig za nas.
Šola je namreč prejela donacijo za POŠ Kočevska Reka za nakup knjig za šolsko knjižnico v vrednosti
900 eur (NUK v povezavi z Ministrstvom za šolo in šport ter Center za razvoj knjižnic).
Knjigic smo bili izredno veseli. Vsak si je hitro izposodil vsaj eno za počitniško branje. Uuu, kako so
dišale po novem. Kar same so se ponujale k branju.
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