
NOVEMBRSKI UTRINKI v razširjenem programu 

 

V mesecu novembru smo se priključili k projektom, ki so popestrili vsakodnevno dogajanje ter 

vzpodbudili ustvarjalnost in kreativnost učencev. 

Eden izmed dobrodelnih projektov je »Rišem za prijatelja«, ki ga že 6. leto zapored organizira 

podjetje Acron d.o.o. 

Tema natečaja se glasi »Znana umetniška dela v sodobni preobleki«, kjer učenci na temo znanega 

umetniškega dela naredijo svojo kreacijo, ki ima sodoben kontekstualni pridih. 

V Rap 3 so učenci so risali Mona Liso (Leonarda da Vincija) in Starry night (Vincent van Gogh) na moderen 

način. 

 

Nadaljevali smo tudi z našimi delavnicami ob torkih, sredah in četrtkih ter Zdravim življenjskim slogom, ki 

se ga vsi učenci razveselijo, saj gremo takrat v »taveliko« telovadnico in imajo na voljo veliko rekvizitov. 

Učenci 1. in 2. razredov zelo radi obiskujejo delavnico »Spoznavanje sveta«, kjer poslušajo zanimive 

zgodbe o različnih deželah in krajih. V novembru so spoznali Avstralijo, Evropo in znamenitosti sveta. Ob 

koncu delavnice so učenci preizkusili svoje znanje z reševanjem kviza. 

 

Zelo popularna delavnica, zlasti za fante je tudi »Mala košarka«, ki jo vodi učitelj Tilen Štirn in pa 

delavnica pletenja Irme Grbec, kjer učenci izdelujejo modne zapestnice iz gumic in dodatkov. Tudi 

ostale delavnice so bile lepo pripravljene in so jih učenci radi obiskovali ter naredili zanimive in tudi 

uporabne izdelke.  



 

Uspešno smo se vključili tudi v projekt »Mala pozornost za veliko veselje«, kjer smo izdelovali   

voščilnice za starostnike po Sloveniji, ki so v domovih za starejše. Upamo, da jim bodo voščilnice 

polepšale dan in pričarale nasmeh na obraz. 

 

   

Učenci so si ogledali tudi del  nogometne tekme svetovnega prvenstva v nogometu z učiteljem 

Anžetom. 

 

 

 



V novembru so se na POŠ Kočevska Reka pridno učili, družili, igrali in pisali domače naloge. Tedensko 

so izdelali tudi nalogo za oddajo Otroški brlogec radia Univox. Ob lepem vremenu so bili na igrišču in 

se igrali različne gibalne igre. Veliko so ustvarjali in izdelovali izdelke na zimsko in praznično tematiko 

za okrasitev šolskega hodnika in izdelke za tradicionalni božično-novoletni bazar. Prebirali so tudi 

zgodbice in pravljice s poučno in terapevtsko vsebino. 
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