
OKTOBRSKI UTRINKI 
V mesecu oktobru je učence razširjenega programa čakalo kar nekaj novosti, saj smo z 

oktobrom uvedli delavnice ob torkih, sredah in četrtkih. Učenci so vsak dan zamenjali skupino 

in delavnico. Nekateri učenci so si izbrali delavnice, ki so jih zanimale in so zadovoljni, drugi pa 

so raje ostali pri učiteljici svoje skupine.  

V oktobru so prvošolci izdelali buče iz papirja, pobarvali jesenske sadeže in listje, Iz slanega 

testa so z modelčki izrezali buče, čarovnice, mucke, kostkote ipd. in jih pobarvali. Učenci so pri 

tem zares uživali. Naredili so tudi bučke s tehniko trganke, ter okrasili steno pred vhodom v 

prvo triado. Veliko časa pa so tudi uživali na prostem, pa naj je bilo to na podestu ali pa igrišču. 

Sem pa tja pa so učenci z učiteljico odšli v gozdiček.  

Drugošolci so z veseljem obiskovali delavnice, se igrali, v času za domačo nalogo pa so pridno 

pisali naloge.  Ustvarjali so izdelke za razstavo na temo noč čarovnic – ustvarjali so okostnjake 

iz vatiranih palčk, črne mačke, duhce, čarovnice, barvali pobarvanke … Pri delavnici 

Spoznavajmo gozd so spoznavali letni čas jesen in izdelali drevo iz odtiskanih debel, 

odtiskanih drevesnih listov, izdelali so jabolka iz papirja. Na delavnici »Pojemo in plešemo« so 

se učenci za eno uro prelevili v čarovnice, mucke in duhce. Učenci so se oblekli v kostume, 

poslikali so obraze ter z rekviziti zarajali ob glasbi. 

Učenci 3. in 4. razredov so izrezovali buče za noč čarovnic, izdelovali mumije in netopirje. Ko 

so opravili svoje obveznosti pa so čas najraje preživljali na stadionu in v gozdičku ob šoli. 

Na POŠ Kočevska Reka so veliko časa preživljali na prostem na igrišču ob različnih gibalnih igrah 

in igri z jesenskim listjem. Pridno so pisali domače naloge in delali tedenske domače naloge za 

radio Univox za oddajo Otroški brlogec. V tem mesecu so se začele tudi delavnice pri katerih  

učenci radi sodelujejo. Bili so tudi ustvarjalni in naredili čarovniško mačko, jesenski list in tiskali 

jesensko drevo ter grozdje.  
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