
Teden otroka v 8. razredu 

            



TOREK, 6.10.2020        ŠPORTNI DAN 

 

Zjutraj smo si v šoli vzeli malico in si jo shranili v nahrbtnike. Ob 8.20 smo se odpravili na pohod. 

Odšli smo na vzpetino Na kamnu.  Napotili smo se mimo KMG-a, Šiviljstva Feguš in po stranskih 

cestah do kmetije Vaupotič. Tam smo se ustavili in se okrepčali s pogostitvijo domačih s 

kmetije Vaupotič. Malo smo si odpočili in odšli naprej.  

Najprej smo hodili nekaj časa po glavni cesti, potem pa smo odšli po bližnjici čez majhen gozd 

in prišli nazaj na cesto, kjer smo hodili malo tudi po makadamu. Potem smo že videli vrh in naš 

cilj današnjega dne. Odšli smo proti vrhu,  po hribu, kjer je bila rosna trava in se je rahlo drselo.  

Na vrhu smo pojedli malico, se fotografirali in odšli počasi nazaj proti šoli. Preživeli smo lep 

dan v družbi sošolcev in učiteljev. 

 

Vanesa, 8. r 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sreda, 7.10.2020          Bodimo ustvarjalni 

 

Zjutraj smo se vsi šestošolci in osmošolci zbrali v naravoslovni učilnici ter se razdelili na dva 

dela (osmi posebej in šesti posebej). Najprej nam je učiteljica Mojca razložila potek dela čez 

dan oz. do 12.20 in nas popeljala skupaj z učiteljico Dragico in učiteljico Jasno čez delo. 

Osmošolke  smo delale na tem, kako zašiti zaščitno masko, šestošolci ter osmošolci pa so si 

izdelali blazinice za bucike, saj se te zelo rade izgubijo ali kam založijo. Osmošolke smo si delo 

razdelile na 4 dele. 

2 punci sta rezali, 2 delali obliko maske, 2 šivali s šivalnim strojem, ki sta ga morali najprej 

sestaviti, ena pa je likala maske, preden so šle do šivalnega stroja. Med potekom dela pa so 

nam učiteljice naredile majhno poslastico in nam skuhale kostanje, ki smo jih ob koncu 

dejavnosti z veseljem pojedli.  

 

Delo je bilo zelo prijetno ter upam, da se še takšni dnevi ponovijo. 

 

Eva, 8. r 

 

 

Četrtek, 8. 10. 2020      Naravoslovni dan 

 

S šestim razredom smo predstavljali svoje podjetniške ideje. Razreda sta bila razdeljena na dve 

skupini. Naredili smo canvas, potem pa odšli v računalniško učilnico in naredili predstavitve. 

Potem smo jih predstavili drugim skupinam in mentorjem iz šole in iz 

Znanstvenoraziskovalnega centra Bistra iz Ptuja. 

  



Petek, 9. 10. 2020    Kulturni dan 

 

Razdelili smo se v skupine. Bila sem v skupini z nekaterimi iz devetega in našega osmega 

razreda. Najprej  smo bili pri učiteljici Majdi, kjer smo spoznavali ljudske pripovedi in 

značilnosti ljudskega ustvarjanja. Potem smo odšli k učiteljici Petri, kjer smo s pogovori na 

temo ljudskega pripovedništva nadaljevali, saj se to navezuje na tekmovanje iz angleščine. 

 

 

Ko smo z delom končali, smo v razrednih mehurčkih odšli za šolo, kjer je učitelj Mirko pekel 

kostanje.  

Prijetno smo zaključili zelo delovni teden. 


