DOGODKI NA PODRUŽNICI KOČEVSKA REKA – SEPTEMBER 2020

PRVI ŠOLSKI DAN – 1. SEPTEMBER
Prvega septembra se je zopet začel živžav tudi na naši podružnici Kočevska Reka.
Po dveh poletnih mesecih počitnic, smo se zopet srečali v šolskih klopeh. Razveselili smo se
drug drugega, si pripovedovali, kako smo preživeli počitnice.
Ponovili smo o tem, kako se moramo varno obnašati v času virusa in kako moramo
upoštevati določena pravila.
Ta dan smo sprejeli v šolo šest novih prvošolcev. Sedaj je skupaj kar 20 učencev od 1. do 4.
razreda. Hura za nas!
Prvošolci so si zjutraj na matični šoli ogledali skupaj z učiteljico Ireno in s starši predstavo z
naslovom Kdo tako grdo poje?
V dvorani jih je pozdravil župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, ga. ravnateljica šole mag.
Darja Delač Felda in pomočnica ravnateljice na naši šoli ga. Janja Murn.
Po predstavi pa smo jih pozdravili še vsi ostali otroci na podružnici.
Deklice iz 4. razreda so vodile program. Zapeli smo jim himno OŠ Ob Rinži.
Vsak se je predstavil in moral je pokazati še spretnost v skakanju iz obroča v obroč.
Ko so dobili rumene rutice, so zares postali prvošolci OŠ Ob Rinži Kočevje.
Posladkali so se s sladkimi dobrotami in sokovi, katerih donatorji so: Zadruga Zakladi
kočevske, poleg pa še Sarine dobrote in Lukčeva domačija.
S starši otrok se je o varnosti v prometu pogovarjal policist Josip iz PP Kočevje.
PRVOŠOLCEM ŽELIMO LEPO IN PRIJETNO BIVANJE NA PODRUŽNICI!

S POLICISTOM PO VARNI POTI DO ŠOLE
Že v prvem tednu pouka je policist Josip iz PP Kočevje popeljal učence podružnične šole po
varni poti do šole.
Ogledali so si prehod čez cesto, ponovili pravila hoje po pločniku, v skupini, prepoznavali so
prometne znake.
Utrjevali so prečkanje preko prehoda za pešce in tudi tam, kjer ni označb na cesti.
Dogovorili so se, da ta pravila še ponovijo, ko se zopet srečajo zopet s policistom.
Ponovili so tudi o vožnji z avtobusom in o obnašanju pri vožnji z avtobusom.

ŠPORTNI DAN – RAVNINSKI POHOD
Ravno zaradi lepega vremena so se otroci in učiteljici Irena in Mirjana odpravili na pohod po
prelepi naravi naše Kočevske Reke. V prvem delu so so se igrali na igrišču različne tekmovalne
igre.
Odpravili pa so se tudi po poti do Reškega jezera in si ogledali še jez na jezeru.
Večkrat so se po poti odžejali in si odpočili.
Tudi prvošolci so zmogli vso pot in se izkazali kot pravi mali športniki.
Naužili so se toplega sonca in nadihali svežega zraka. To pa je tudi cilj vsakega športnega
dneva.

MIKROSKOPIRANJE Z BIOLOGINJO LAURO JAVORŠEK
Že tradicionalno se vsako leto srečujemo z mikroskopiranjem in mikroskopom. Četrti razred
ima že tako v svojem učnem načrtu mikroskopiranje. Ostali učenci pa se od prvega razreda
srečujejo z mikroskopom in jim je v četrtem razredu ta reč že zelo znana.
Povabili smo biologinjo iz matične šole profesorico Lauro Javoršek, ki je s seboj prinesla več
mikroskopov. Poučila jih je o sestavnih delih mikroskopa in jim povedala, kolikokrat lahko
mikroskop poveča predmete.
Pod objektivi, ki so povečali celice velikokrat, so si ogledali kapljico vode, las, kri, kost,
rastlinsko celico….
Uživali so, saj so si predstavljali celico popolnoma drugače.
Najbž so si predstavljali mikroskopiranje kot kakšno detektivsko zgodbico.

