
TEHNIŠKI DAN – BOŽIČNO NOVOLETNI IZDELKI 

28. decembra smo imeli na podružnici tehniški dan. Izdelovali smo različne 

izdelke za božični sejem. 

Bili smo zelo ustvarjalni in delovni. 

 

EVAKUACIJA  IZ ŠOLE 

S pomočjo gasilcev smo tudi letos izvedli evakuacijo iz šole v primeru požara. 

Gasilec Jože nam je pred začetkom umika iz šole razložil ves potek. Varno smo 

se umaknili iz šolske stavbe na zbirno točko in se na koncu prešteli. 

Evakuacija je bila uspešna. 

 

GLEDALIŠKA IGRA ZVERJASEC 

Kot vsako leto so za nas in otroke iz vrtca Narcisa vzgojitelji in vzgojiteljice Vrtca 

Kočevje igrali gledališko predstavo. Tokrat so nastopili s  predstavo z naslovom  

Zverjasec. Otroci so bili navdušeni, saj je bila predstava odlično pripravljena. 

Igralci so znali navdušiti mlade obiskovalce z glasbo, gibi in kostumi.  

 

BOŽIČNI  SEJEM 

11. decembra smo pred podružnico pripravili božični sejem. Ponujali smo 

izdelke, ki smo jih sami naredili pri krožku ali pa z učiteljico Ano Marijo v Rap- u.  

Veliko pa so otroci skupaj s starši izdelali tudi doma. Nastopili smo s pestrim 

kulturnim programom. 

Mamice so napekle veliko peciva. Pili smo božični čaj. 

Ta večer so nas obiskali  ravnateljica ga. Darja Delač Felda, pomočnica 

ravnateljice ga. Janja Murn, veliko staršev ter babic in dedkov. 

Zapela sta nam pevec Alen Vogrinec Vesel in Naja Vogrinec. 

S sladkarijami pa nas je obdaril sam Božiček. 

 

 



NEKE ZIMSKE  NOČI 

V decembru smo odšli na obisk v vrtec Narcisa in si ogledali  predstavo Neke 

zimske noči. 

Družili smo se z otroki iz vrtca in se posladkali. 

Lepo in prijetno nam je bilo kramljati z malčki iz vrtca in se spominjati časov, ko 

smo tudi sami obiskovali ta vrtec. 

 

KINO  IN  OBISK  KNJIŽNICE KOČEVJE 

Pred  božičnimi počitnicami pa smo si v KCK ogledali sinhronizirano risanko in 

obiskali Knjižnico Kočevje. Knjižničarka nam je pripovedovala poučno zgodbico 

o tem, kako moramo v božičnem času obiskati tudi tiste, ki nimajo nikogar. 

Res pester in čaroben december. Srečno v novo leto 2020! 

 

 

 

 

 

 


