
   

      

 

PRVOMAJSKE  POČITNICE 

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

 

PREDSTAVITEV GLASBENE  ŠOLE- 10. 5.2021 

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. 5.2021 

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. 

          PODRUŽNICA   KOČEVSKA  REKA 

     POZDRAVLJENI  DRAGI  BRALCI 

               NAŠIH   STRANI! 



BRALNA PISMENOST – 19. 5. 2021 

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 – 2020/21 

Učenci  so pridno zaključili tekmovanje za slovensko in EKO bralno značko. 

Tudi v nižjih razredih so bili šolarji zelo pridni. 

Skupaj:15 slovenska BZ             12 EKO BZ 

 

PROJEKT  KOKOŠKA ROZI  - V TEDNU OD 31. 5. – 4. 6.2021 

V tem tednu smo ponovno beležili prihod otrok v šolo na trajnostno mobilni 

način. 

V torek in v sredo smo prihajali organizirano zjutraj od cerkve do šole s skiroji, 

s kolesi, z rolerji in peš. 

 

ORLOVA POT – 18. 6. 2021 

Potekal je ND za 3. razred. Ogledali smo si jez na Reškem jezeru, učno pot ter 

živali in rastline. Opravili smo različne opazovalne naloge. 

 

NOČ  NA PODRUŽNICI – 11. 6. 2021 

Prijavljeni otroci so prespali v mehurčku v podružnici. Zvečer smo se z lučkami 

sprehodili po Kočevski Reki.  

Posladkali smo se s sladoledom. Pripravili smo si spalne vreče. Po pravljici so 

otroci zaspali. Zjutraj so pojedli vaflje, ki jih je pripravila Ana Marija. Na kruh 

pa so si namazali še čokoladni namaz ter pili mleko. 

 

FOTOGRAFIRANJE  - 14. 6. 2021 

Iz ateljeja Iris je Bojan naredil razredne fotografije in portrete otrok. 

 

 



VODNE  IGRE  NA IGRIŠČU 

V tednu pred zaključkom pouka so se otroci veselili na šolskem igrišču z 

vodnimi baloni. Nastala je prava balonska zabava. Bilo je prijetno, ker je bilo 

ozračje pregreto. Preoblekli so se v suha oblačila in posušili brisače na soncu. 

 

ZAKLJUČEK  ŠOLSKEGA LETA- 24. 6. 2021 

Šolsko leto 2020/21 smo zaključili s pogovorom o državnem prazniku in 

nastanku naše države. 

Otroci so prejeli spričevala in priznanja. Domov so odnesli tudi svoje izdelke. 

Preživeli smo težko leto v objemu epidemije, a  vendar smo zmogli vsi skupaj. 

Starši, otroci in učitelji. 

Na zaslužene počitnice odhajamo bogatejši in močnejši za še eno nelepo 

izkušnjo z epidemijo. 

 

SREČNO!   

ŽELIMO VAM LEPE, MIRNE IN MORSKE POČITNICE! 

 

Zapisala: Mirjana Šercer, vodja PŠ KR 

Kočevska Reka, 1. julij 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 



 







 

 























 


