
 

 

 PRVOŠOLCI V JANUARJU IN FEBRUARJU 2022 

V novo leto 2022 smo prvošolci stopili s karaokami, veselo smo prepevali, pripovedovali o 

svojih počitniških doživetjih, pridni bralci pa smo predstavljali knjige za bralno značko in 

dodatno branje. 

 

      

 

Zimska odeja nas je tudi v januarju vabila v naravo in ure športne vzgoje smo preživeli ob 

dričkanju in različnih igrah na snegu. 

 

   

 

 



     

 

Pri spoznavanju okolja smo izvajali eksperimente in zelo zanimivo je bilo delo po skupinah. Iz 

česa so snovi okrog nas? Kateri predmeti plavajo, kateri se potopijo?    

     

                

 

Pogovarjali smo se tudi o življenju nekoč in danes ter preko slikovnega gradiva spoznavali, 

kako se je spreminjal naš kraj. Opazovali in opisovali smo stare predmete, pri likovni 

umetnosti smo jih tudi narisali. Sodelovali smo v projektu Pisanje z roko. Vsak učenec je 

napisal svoj naslov in na hodniku smo pripravili razstavo ulic ter naselij našega mesta.  

 

         



 

Kljub pridnemu nošenju mask in samotestiranju v šoli so po novem letu sledile okužbe z 

novim koronavirusom. Tako smo prvošolci veliko izostajali od pouka zaradi karanten in 

izolacij, izkusili smo tudi pouk na daljavo. Doma smo se s starši trudili po najboljših močeh in 

sledili delu učiteljic. Vsi smo bili zelo veseli vrnitve nazaj v šolo. Razveselili so nas tudi prvi 

zvončki. 

 

                           

 

Smučarski tečaj za učence prve triade je potekal v tednu od  24. do 28. januarja po pouku. 

Smučarji so se z avtobusom vozili v Kotlje, kjer so uživali na smučišču Rimski vrelec. 

 

           

 

V januarju smo končali z glasovnimi igrami od A do Ž in se veselo podali na spoznavanje in 

zapis velikih tiskanih črk naše abecede. Zdaj se veselo igramo s stavnico in nastavljamo 

nove besede, jih lepo zapisujemo v črtane zvezke in se urimo v glasnem vezanem branju.   



 

Zelo radi pa poslušamo pravljice, ki jih obnavljamo in tudi dramatiziramo. Ob koroški 

pripovedki MOJCA POKRAJCULJA smo si izdelali pripomočke za igrico in jo veselo zaigrali. 

 

      

 

      

 

                                 

 



V petek, 4. februarja, smo imeli prvošolci KULTURNI DAN. Govorili smo o slovenskem 

kulturnem prazniku. Narisali smo Prešernov portret z ogljem in postali pravi umetniki. Naučili  

smo se slovensko himno Zdravljico in spoznali slovenske državne simbole. Proslavo smo 

letos učenci naše šole pripravili in si jo ogledali preko ZOOM-a.  

 

       

 

V mesecu februarju smo spoznavali tudi življenje in delo našega koroškega pisatelja Lovra 

Kuharja - Prežihovega Voranca, po katerem nosi ime naša šola. Likovno smo se  izražali ob 

prebrani črtici LEVI DEVŽEJ in poslušali pesem Milana Kamnika. 

 

  



Kot vsako leto smo učenci v jutranjem varstvu smo pridno izdelovali pisane vetrnice za 

bodoče prvošolce, katerih vpis v prvi razred je potekal od 21. do 23. februarja. 

 

                

 

V četrtek, 24. februarja, smo si učenci 1. in 2. razreda v veliki telovadnici ogledali lutkovno 

predstavo  Melite Osojnik z naslovom SONCE GRE NA POT. V letošnjem šolskem letu smo 

se imeli lepo ob njenih štirih prelepih predstavah.  

               

 

Sledile so zimske počitnice, ki smo jih vsi veselili in jih nestrpno pričakovali. Še bolj veseli pa 

smo se meseca marca vrnili nazaj v šolo.  

 

                   POČITNIŠKI POZDRAV OD LANE IN NINE!      
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