
MARČEVSKI UTRINKI 
 
Prišla je pomlad in z njo tudi prebujanje narave ter lepše, toplejše vreme. Zato je bilo še toliko 
bolj veselo in sproščeno vzdušje v vseh skupinah podaljšanega bivanja - RaP.  
 
Poleg domačih nalog in samostojnega učenja (branja, reševanja učnih listov, križank in 
različnih kvizov), so se učenci sproščali na svežem zraku, se lovili in raziskovali okolico ter veliko 
tudi ustvarjali. Marec je namreč mesec, v katerem se praznuje praznik žensk in naših mamic, 
zato smo čas namenili tudi ustvarjanju malih pozornosti le-tem. 
 
 
V skupini RaP 1.a so bili kar zaposleni. Na začetku meseca so izdelali praskanko in jo obesili na 

tablo pred vhodom v 1. triado. Na isto mesto so kasneje dodali tudi pustne maske. Ko je bil 

pust mimo, pa so izdelali pomladanske rožice in jih nalepili na tablo. Izdelali so tudi voščilnico 

za 8. marec, ki so jo učenci odnesli svojim mamam. Ker je bil mesec marec topel in sončen, so 

veliko časa preživeli tudi na prostem. Učenci so prav uživali v ptičjem gaju pred šolo, kjer so 

delali in raziskovali ter se tudi umazali, a vsemu navkljub so uživali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



V skupini RaP 1.b so se igrali in sproščali na svežem zraku na podestu in igrišču I. triade. 

 

 

V RaP 2.a so ob lepem vremenu veliko časa preživeli na 

prostem. Igrali so se nogomet in košarko, se igrali na 

igralih, najljubša aktivnost pa je bila igranje in 

raziskovanje gozdička ob stadionu. Med kosilom so se 

učili o kulturnem prehranjevanju in primernem 

vedenju v jedilnici. Ko je prišel čas za domače naloge, 

so učenci poskušali naloge čim bolj samostojno rešiti, 

če pa ni šlo, so si sošolci med seboj pomagali. Veliko 

časa so namenili tudi pogovorom o strpnosti.  

Med časom za ustvarjanje so poskusili ustvariti 

pomladno vzdušje. Ustvarjali so rožice, metulje, 

gosenice, pikapolonice in ptičke. 

 

V skupini RaP 2.b so ustvarjali pustne maske in pustna očala, za materinski dan so izdelali rože 

iz papirja. Do konca meseca marca so tudi zbirali zamaške v okviru ustvarjalnega natečaja 

Zamaškonjam in so jih uspeli zbrati kar 16 kg.  

 



V Rap 2.c so učenci redno opravljali domače naloge ter utrjevali učno snov. Veliko prostega 

časa so preživeli na svežem zraku.  Pogovarjali so se o praznikih, kot sta 8. marec in materinski 

dan. Na to temo so naredili tudi izdelke za mamice (tulipane iz papirja ter voščilnice ob 

materinskem dnevu), ki so jih nato učenci odnesli domov. Veliko pozornosti so namenili tudi 

pravilom lepega vedenja pri jedi ter v razredu. 

 

 

V RaP 3.b so učenci na podestu I. triade igrali nogomet in lovili pomladne sončne žarke, v 

šolskem gozdičku pa so nabirali zvončke in se igrali skrivalnice. Radi rišejo in ustvarjajo, zato 

so naslikali zanimive slike s poljubnimi motivi in ustvarili voščilnice, ki so jih poklonili svoji 

mamici za materinski dan.  

 

 

 

 

 

 

 



V skupini RaP 4.abc so poleg  pisanja domačih nalog, branja knjig, reševanja križank in 
osmerosmerk, barvanja pobarvank, sproščanja ob zlaganju lego kock v razredu in športnih 
aktivnostih v mali telovadnici in na stadionu ter šolskem igrišču, bili tudi ustvarjalni. 
Ob svetovnem dnevu žena - 8. marcu so izdelali iz papirja košarice z rožicami. Učenci so jih 
odnesli domov in podarili mamicam, babicam, tetam ... Ob materinskem dnevu so izdelali 
tulipane iz papirja za svoje mamice. Pripravljajo se tudi na tekmovanje iz naravoslovja 
KRESNIČKA, ki bo v mesecu aprilu.  
 

  

 

Učenci v skupini RaP 5.abc zelo radi odidejo na šolski stadion, kjer se igrajo nogomet ali se 

podajajo z žogo, radi se gibajo na svežem zraku, zato so vsi komaj čakali lepše in toplejše 

vreme. V učilnici se radi igrajo družabne in miselne igre, kot so vislice in kviz. So tudi ustvarjalni, 

saj so za dan žena ustvarili zanimive tulipane iz odpadne embalaže. 

 

 

 

 

 



Na POŠ Kočevska Reka so pridno pisali domače naloge in dnevno brali pravljice na pomladno 

temo. Tudi ustvarjali so na pomladno temo in tako okrasili hodnik. Tedensko so delali nalogo 

za oddajo Otroški brlogec radia Univox. Toplo sonce jih je vabilo ven, zato so veliko časa 

preživeli zunaj ob nogometu, skrivalnicah, plezanju, vožnji s športnimi rolkami, lovljenju in še 

kaj. Opazovali in občudovali so prebujajočo naravo in prve spomladanske cvetlice. Ob slabem 

vremenu pa so se igrali različne družabne igre in v telovadnici peli karaoke ter se razgibali s 

pomočjo velikih gimnastičnih žog. 
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