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»Lepa pravica je teči po trati
in ne biti kot trava teptan,

učiti se brati in biti med brati
enakovreden in spoštovan.«

(T. Pavček)

Osrednja tema letošnjega tedna otroka so otrokove pravice in tudi v prvem 
razredu smo si v tem tednu vzeli pravico v svoje roke. Skupaj z učiteljico smo se 
odločili, da bo to teden v katerem bo veliko časa za prav posebne oblike dela,  
obiske in dogodke.
V ponedeljek je bil dan posvečen nogometu. Na obisk je prišel nekdanji 
slovenski nogometni reprezentant Goran Šukalo. Predstavil nam je nogometno 
opremo, pravila nogometa in skupaj z nami opravil »pravi mini trening« po 
katerem je seveda sledila še tekma. Hja, mnogi smo ob vajah sopihali in na 
koncu sklenili, da nogometaš res ne more biti vsak. Podal pa nam je izredno 
pomemben nasvet: »V življenju morate vedeti kaj želite početi, in močno 
strmeti k svojemu cilju. Le tako vam bo uspelo zastavljeni cilj tudi doseči. Torej 
nogometaši morate veliko trenirati, zdravniki pa se veliko učiti «.  
V torek smo imeli sadni dan. Vsak od nas je v šolo prinesel en sadež. V razredu 
smo sadeže razvrščali po različnih lastnostih, jih primerjali med seboj, 
spoznavali njihove dele in se na koncu posladkali z izredno okusnim 
smoothijem.
Sreda je bila rezervirana za jesenski pohod. Nadeli smo si svoje nahrbtnike in 
rutice in odkorakali proti gozdu.
Nabirali smo jesenske plodove, opazovali drevesa in uživali v naravi.
V četrtek pa smo se prelevili v čisto prave glasbene zvezde. Na obisk je prišla 
Lea Sirk. Učila nas je petja, koreografije in izvedla pravi glasbeni dvoboj. 
Priznamo, da brez njene spodbude naše koreografije ne bi bile tako 
DDDDOOOBBBBRREEE, kot so bile . Petek pa je bil dan za polet v vesolje. 
Spoznali smo Bineta in Meto, dva bitjeca, ki živita na daljnem planetu. Eni so 
Lini, ki so rdeči kakor rubini, drugi so Lazi, ki so modri kakor topazi. Spoznali 
smo planete našega osončja in se pogovarjali o življenju na našem planetu. 

Bil je res lep teden.                               
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