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POSKUSNO  PREVERJANJE ZNANJA _3.RAZRED 

29. marca so otroci 3.razreda pisali poskusno preverjanje znanja iz 

slovenščine ter 31. 3. poskusno preverjanje iz matematike. 

 

POPOLNO ZAPRTJE IN POUK NA DALJAVO  

V času od 1.aprila do 11. aprila smo doživeli zopet popolno zaprtje v 

državi zaradi epidemije. 

Pouk je  potekal na daljavo. Na daljavo smo 2. aprila izvedli KD od 1. 

do 4. razreda z ogledi različnih gledaliških predstav preko 

računalnikov. 

 

6.aprila je potekal v 3. razredu KD_Muzej. Učenci so si virtualno 

ogledali PMK. Ta dan pa je tudi za učence 4.razreda potekal TD_ 

Voda, na katerem so učenci izvajali različne poskuse o vodi. 

 

7. aprila je bil izveden na daljavo v 3. razredu ND_ Bonton v gozdu. 

Otroci so obiskali bližnji gozd skupaj s starši in opravili nekaj 

naravoslovnih nalog ter ponovili o bontonu v gozdu. 

Za učence 4.razreda je bil ta dan izveden ND_Mlinček in električni 

krog. Otroci so izdelali mlinček iz pripravljenega materiala v 

naravoslovni škatli. Enako so poskusili sestaviti preprost električni 

krog z baterijo in brenčačem. 

 

 

PODRUŽNICA   KOČEVSKA  REKA 

POZDRAVLJENI  DRAGI  BRALCI 

         NAŠIH   STRANI! 



ČISTILNA AKCIJA 

Otroci so čistili okolico šole in ob pločniku vse tja do središča vasi. 

Čistili smo tudi ob poti do Reškega jezera. Smeti je bilo v primerjavi 

z ostalimi leti veliko manj. 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

Učenki iz 4. razreda Naja Jurić in Žanna Turk sta se 13. 4. udeležili 

tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Obravnavali smo literarno delo 

z naslovom Deček Brin na domačem kolišču, avtorja Sebastjana 

Preglja. Zgodba pripoveduje o času s konca kamene dobe. 

 

TEHNIŠKI  DAN 

21. 4. so učenci 4. razreda izdelali voziček na balonski pogon in ga 

tudi preizkušali. 

 

 

MATEMATIČNI KENGURU 

Na šoli je 22. 4. potekalo matematično tekmovanje Vegovo_Kenguru 

od 1. do 4. razreda. 

 

LOGIČNA POŠAST 

Izvedli smo matematično tekmovanje _Logična pošast in sicer 7.5. 

2021. 

Učenki Naja Jurić iz 4.razreda in Amina Šakonjić iz 1.razreda sta se 

v petek, 21.5.2021 udeležili državnega tekmovanja na matični šoli v 

Kočevju. 

 

 

 

 



KARANTENA IN OKUŽBE Z VIRUSOM 

V tem času nismo imeli nobenega učenca z okužbo na koronavirus in 

tudi ne nobene karantene. Nekaj učencev je zaradi prehlada in 

kašlja ostalo preventivno doma. 

 

PRVOMAJSKE  POČITNICE 

V času od 26. 4. do 30. 4. so imeli učenci prvomajske počitnice. 

 

PREDSTAVITEV GLASBENE  ŠOLE 

Letos, 10.5. so nas prvič  obiskali  iz  Glasbene šole Kočevje. Naša učenka 

Iris Ajdišek Kovač iz 4.razreda se uči igrati na violino. Zaigrala nam je 

prelepo skladbo.  

Učenje v glasbeni šoli sta nam predstavila učitelja Katja Morel_violina, ki 

poučuje Iris  in Josip Hotko _harmonika. 

Učenci so bili navdušeni ob zvokih violine in diatonične harmonike. 

Nekateri so sklenili, da se bodo udeležili preizkusa za sprejem v GŠ. 

 

TESTIRANJE  ZA ŠVZ  KARTON 

12.5. smo na podružnici opravili testiranje za ŠVZ karton. 

Vse naloge smo uspešno opravili, saj imamo v Kočevski Reki dovolj 

športnih površin. Pripomočke za merjenje pa so nam dostavili učitelji 

športa iz matične šole. 

 

DAN  ČEBEL_ 20. 5.2021 

V okviru tega dneva smo se vključili tudi mi na podružnici. Risali smo 

motive čebel in čebelnjakov ter cvetlic pred šolo. 

Mlajši učenci so izdelali čebelico iz tulca in jo lepo pobarvali. 

Učenci 3. in 4. razreda pa so v pisano okrašene lončke posadili sivko. 

Učenci 3.razreda so v visoke grede ob šoli posadili sadike fižola, graha, 

bučk in sončnic. Vsak dan zalivamo in upamo na dobro rast rastlin. 

Sivke pa bodo s svojimi cvetovi privabljale pridne čebelice. 



BRALNA PISMENOST 

V 4.razredu smo 19.5. 2021 izvedli KD_Bralna pismenost. Pogovarjali smo 

se o pomenu branja. Reševali smo različne naloge ter reševali interaktivne 

naloge na to temo. 

Ugotovili smo, da smo dokaj dobri bralci. 

 

BRALNA ZNAČKA 

Učenci 4. razreda so pridno zaključili tekmovanje za slovensko in EKO 

bralno značko. Tudi v nižjih razredih so bili šolarji zelo pridni. 

Zapisala: Mirjana Šercer 


