
TEDEN MOBILNOSTI   V KOČEVSKI  REKI 

 

Ob tednu mobilnosti smo skupaj  z otroki iz vrtca Narcisa v Kočevski Reki risali na asfaltnih površihah 

pred vrtcem. Policista sta zavarovala cestno površino in ta dan smo s kredami ustvarjali na asfaltu. 

Risali smo različna prometna sredstva, prometne znake ter policiste. 

Policist nas je opozoril še na hojo po pločniku, na rumeno rutico, prečkanje ceste preko prehoda za 

pešce in vse ostale stvari, ki jih morajo šolarji vedeti, da lahko varno prihajajo v šolo. 

 

EKO  DAN – LOKALNO PRIDELANA HRANA 

17.septembra je potekal EKO DAN. Od doma smo si prinesli predpasnike in naša kuhinja je postala 

središče priprave dobre marmelade. Pripravljali smo slivovo in breskovo marmelado. Sadje so otroci 

prinesli od doma. Sami smo ga narezali, skuhali marmelado v loncu in napolnili steklene kozarčke.  

Dišalo je po celi šoli. Seveda smo malo poskusili in bilo je odlično. Kozarčke z marmelado smo 

opremili z lepimi etiketami in okrasnim blagom na pokrovčku.  

Pripravili smo tudi zmešanček iz jabolk, banan in breskev.  

Ponovili smo o piramidi zdrave prehrane in o obrokih hrane. 

 

OBISK KROKODILČKA NEJCA IN ZOBNI ALARM 

V okviru projekta ZOBNI ALARM nas je obiskala ga. Vesna iz ZD Kočevje. Seveda ni prišla sama. Z njo 

je prisopihal tudi krokodilček Nejc, ki ji je pomagal pri razlagi o skrbi za zdravje zob. Vsi otroci so imeli 

svoje krtačke. Veliko smo vedeli o umivanju zob in o skrbi za zdrave zobe, veliko pa nas je naučila ga. 

Vesna. Prav vsak se je trudil pravilno umivati zobe. Sklenili smo, da se bomo trudili pri umivanju zob 

doma in v šoli. V šoli nas bodo opozarjale učiteljice, doma pa nam bodo pomagali še naši starši. 

Skrbeli bomo za bleščeč in zdrav  videz naših zobkov. Ne smemo pa pozabiti na redne obiske pri 

zobozdravniku. Gospa Vesna nas bo obiskovala vsak mesec in v kartončke označila našo skrb za zobe. 

 


