Poročila o dodatnem delu ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja (2018/19)

POROČILO O IZVEDENIH DODATNIH DEJAVNOSTIH V 1. A RAZREDU
Od meseca septembra sodelujemo v projektih, ki potekajo na nivoju celotne šole. Za spodbujanje
bralne pismenosti otrok pri pravljičnem krožku izvajamo razredni projekt Naša mala knjižnica in opravljamo
naloge za dosego Eko bralne značke.
Mesec september smo pričeli s tehniškim dnem, ko smo si uredili razred in šolske potrebščine ter
izdelali dekorativni izdelek. Veliko pozornosti smo posvetili vstopu v šolo in šoli kot instituciji. Udeležili smo se
množičnega teka za otroke – Začni mlad, tekmuj pošteno. Udeležili smo se srednjeveških delavnic in spoznavali
hišo eksperimentov. Skupaj z učenci I. VIO smo se odpravili na daljši pohod in si ogledali bolnico Cafo in kmetijo
Kocbek. Udeležili smo se prireditve na Zavrhu, Trgatev Zavrh 2018. Opravili smo prvi razredni obisk šolske
knjižnice, kjer smo se seznanili s knjižničarko in potekom izposoje. Sodelovali smo v projektu Nacionalni mesec
skupnega branja 2018 in risali za revijo Modri Jan. Risbica Lare Matjašič je bila objavljena v reviji.
V mesecu oktobru smo pripravili prireditev za sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Posebej smo se
posvetili prometni varnosti. Obiskal nas je policist Policijske postaje Lenart, g. Kaloh. 5. 10. smo se udeležili
množičnega teka za otroke, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije. Otroke spodbuja k atletskim korakom in
zdravemu načinu življenja. 17. 10. smo obiskali Muzej novejše zgodovine Celje. Preden smo šli na jesenske
počitnice, smo imeli spominsko uro, kjer smo se spomnili praznikov dneva reformacije in spomina na mrtve.
Novembra smo obeležili mednarodni dan strpnosti in sodelovali v projektu društva Eksena. 16.
novembra smo imeli Tradicionalni slovenski zajtrk. Sodelovali smo v projektu Naravne in druge nesreče in risali
na temo Neurje.
Meseca decembra je otroke obiskal Miklavž in jih presenetil s sladkim presenečenjem. Poskrbeli smo
za okrasitev razreda, se pripravili na praznovanje, izdelali voščilnice in darila za svoje domače ter pripravili
točko za šolsko prireditev. Priključili smo se natečaju Pošte Slovenija in pisali Božičku in poštarju Pavliju. Zadnji
šolski dan v letu smo izvedli jelkovanje s plesom - medvrstniško za učence 1. VIO. Učence je obiskal Božiček in
vsakega obdaril s knjigo. Udeležili smo se menjalnice knjig.
V januarju so učenci pripravili izdelke, ki so jih izdelali v okviru projekta Naša mala knjižnica in jih
poslali na natečaj. Še naprej so zbirali papir in zamaške za humanitaren namen.
Silva Potočnik
POROČILO O IZVEDENIH DODATNIH DEJAVNOSTIH V 2. A RAZREDU
Od začetka šolskega leta sodelujemo v vseh projektih, ki potekajo na nivoju celotne šole. V razredu
izvajamo razredni projekt medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na sprejemanju drugačnosti in
prostovoljstva (sodelovanje z DBE zavoda Hrastovec v Voličini). Učenci sodelujejo v tekmovanju Za čiste zobe
v sodelovanju z Zdravstvenim domom Lenart. Za spodbujanje bralne pismenosti otrok pri pravljičnem krožku
izvajamo razredni projekt Naša mala knjižnica, ki je mednarodno obarvan in opravljamo naloge za dosego Eko
bralne značke. V ta namen še izvajamo razredne projekte: bralni dnevniki, bralni labirint, knjižna veriga. Vsi
učenci pridno sodelujejo pri slovenski bralni znački. Učenci sodelujejo v športnem projektu I. VIO, Športni
sonček.
Mesec september smo pričeli s tehniškim dnem, ko smo si uredili razred in šolske potrebščine ter
izdelali dekorativni izdelek. Veliko pozornosti smo posvetili medsebojnim odnosom in šoli kot instituciji.
Udeležili smo se množičnega teka za otroke – Začni mlad, tekmuj pošteno. Udeležili smo se srednjeveških
delavnic in spoznavali hišo eksperimentov. Skupaj z učenci I. VIO smo se odpravili na daljši pohod in si ogledali
bolnico Cafo in kmetijo Kocbek. Udeležili smo se prireditve na Zavrhu, Trgatev Zavrh 2018. Opravili smo prvi
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skupni razredni obisk šolske knjižnice. Z dvema dejavnostima smo sodelovali v projektu Nacionalni mesec
skupnega branja 2018.
V mesecu oktobru smo nastopili na prireditvi ob sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost. Posebej
smo se posvetili prometni in požarni varnosti. 5. 10. smo se udeležili množičnega teka za otroke, ki ga organizira
Atletska zveza Slovenije. Otroke spodbuja k atletskim korakom in zdravemu načinu življenja. 17. 10. smo
obiskali Muzej novejše zgodovine Celje. Preden smo šli na jesenske počitnice, smo imeli spominsko uro, kjer
smo se spomnili praznikov dneva reformacije in spomina na mrtve.
Novembra smo obeležili mednarodni dan strpnosti in sodelovali v projektu društva Eksena. 16.
novembra smo imeli Tradicionalni slovenski zajtrk.
Meseca decembra je otroke obiskal Miklavž in jih presenetil s sladkim presenečenjem. Poskrbeli smo
za okrasitev razreda, se pripravili na praznovanje, izdelali voščilnice in darila za svoje domače ter pripravili
točko za šolsko prireditev. Zadnji šolski dan v letu smo izvedli jelkovanje s plesom - medvrstniško za učence 1.
VIO. Učence je obiskal Božiček in vsakega obdaril s knjigo. Udeležili smo se menjalnice knjig in humanitarne
zbiralne akcije odpadnega papirja.
V januarju so učenci pripravili literarne izdelke, ki so jih izdelali v okviru projekta Naša mala knjižnica
in jih poslali na uredništvo. Še naprej so zbirali papir in zamaške za humanitaren namen. Učenci so rešili naloge
v matematičnem časopisu Računanje je igra in jih poslali v nagradno žrebanje. Izdelali so likovne izdelke za
likovni natečaj Ciciumetnije. Pouk je en dan spremljala študentka PeF Maribor. Sodelovali smo v projektu
Naravne in druge nesreče (risali na temo Neurje) in izdelke poslali na natečaj.
Regina Dobaja
POROČILO O IZVEDENIH DODATNIH DEJAVNOSTIH V 3. A RAZREDU
Od meseca septembra sodelujemo v projektih, ki potekajo na nivoju celotne šole. Za spodbujanje
bralne pismenosti otrok izvajamo razredni projekt Naša mala knjižnica in opravljamo naloge za dosego Eko
bralne značke. Vsi učenci pridno sodelujejo pri slovenski bralni znački, nekaj učencev pa tudi pri angleški bralni
znački.
Mesec september smo pričeli s tehniškim dnem, ko smo si uredili razred in šolske potrebščine ter
izdelali dekorativni izdelek. Udeležili smo se množičnega teka za otroke – Začni mlad, tekmuj pošteno. Udeležili
smo se srednjeveških delavnic in spoznavali hišo eksperimentov. Skupaj z učenci I. VIO smo se odpravili na
daljši pohod in si ogledali bolnico Cafa in kmetijo Kocbek. Udeležili smo se prireditve na Zavrhu, Trgatev Zavrh
2018. Sodelovali smo v projektu Nacionalni mesec skupnega branja 2018. V razredu sta nas obiskali babici, ki
sta nam pripovedovali pravljice. Veliko smo brali zunaj v naravi. Na pripovedovanje in branje pravljic smo
povabili tudi skupino Lunice iz vrtca Voličina.
V mesecu oktobru smo sodelovali na prireditvi za sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. 5. 10. smo
se udeležili množičnega teka za otroke, ki ga organizira Atletska zveza Slovenije. Otroke spodbuja k atletskim
korakom in zdravemu načinu življenja. 17. 10. smo obiskali Muzej novejše zgodovine Celje. Preden smo šli na
jesenske počitnice, smo imeli spominsko uro, kjer smo se spomnili praznikov dneva reformacije in spomina na
mrtve.
Novembra smo obeležili mednarodni dan strpnosti in sodelovali v projektu društva Eksena. 16.
novembra smo imeli Tradicionalni slovenski zajtrk.
Meseca decembra smo poskrbeli za okrasitev razreda, se pripravili na praznovanje, izdelali voščilnice
in darila za svoje domače ter pripravili točko za šolsko prireditev. Priključili smo se natečaju Pošte Slovenija in
pisali Božičku in poštarju Pavliju. Sodelovali smo in še sodelujemo v dobrodelni akciji Za Vidov korak. Vid in
njegova mamica Manja sta nas počastila s svojim obiskom. Zadnji šolski dan v letu smo izvedli jelkovanje s
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plesom - medvrstniško za učence 1. VIO. Učence je obiskal Božiček in vsakega obdaril s knjigo. Udeležili smo
se menjalnice igrač.
V januarju so učenci pripravili izdelke, ki so jih izdelali v okviru projekta Naša mala knjižnica in jih
poslali na natečaj. Še naprej zbiramo papir in zamaške za humanitaren namen. Sodelovali smo v projektu
Naravne in druge nesreče in risali na temo Neurje.
Simona Čuček
POROČILO O DODATNEM DELU V 4. A in 4. B RAZREDU
V mesecu septembru so učenci sodelovali v Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. 9.-8. 10. 2018).
25. 9. 2018 smo v okviru tehniškega dne spoznali srednjeveške delavnice. 26. 9. 2018 smo izvedli
naravoslovni dan. Na obisku je bila Hiša eksperimentov. Učenci so zelo uživali.
27. 9. 2018 smo imeli tehniški dan, ki so nam ga popestrile babice in mame naših učencev.
Sledila sta še dva športna dneva (28. 9. in 29. 9. 2018). V okviru ŠD so učenci tekli solidarnostni tek.
S spominsko uro v mesecu oktobru smo se spomnili dveh bližajočih se praznikov (dneva spomina na
mrtve ter dneva reformacije).
16. novembra smo zajtrkovali z lokalno pridelano hrano in se udeležili Tradicionalnega slovenskega
zajtrka.
V prazničnem decembru smo tudi mi pisali Božičku, ki jih je nagradil z majhno pozornostjo. Izvedli
smo kulturni dan jelkovanje.
Učenci so vodili in nastopali na decembrski prireditvi V pričakovanju …
Bronasto Cankarjevo priznanje sta osvojili učenki Neja Ditner in Simona Tašner.
Vsi učenci tekmujejo za slovensko bralno značko in eko bralno značko, prav tako sodelujejo v 36.
tekmovanju za čiste zobe ob zdravi prehrani.
Učenci pišejo za šolsko glasilo Šolarček. Vključeni so v projekte, ki potekajo na šoli.
Mojca Vogrin Pivljakovič
POROČILO O DODATNEM DELU V 5. A RAZREDU
Učenci 5. razreda sodelujejo pri vseh šolskih projektih. Samo za petošolce poteka še projekt Policist
Leon svetuje in Semena sprememb. Redno pišejo za Šolarčka in s točkami sodelujejo na šolskih proslavah. Vsi
tekmujejo za bralno značko, mnogi še za eko bralno značko. Veliko jih tekmuje tudi za angleško in nemško
bralno značko. Vsi učenci so vključeni v tekmovanje za čiste zobe.
8 učencev je sodelovalo na Cankarjevem tekmovanju.
Petra Munda
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