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Za nami je še en uspešen projektni teden. Izdelovali smo razne predmete 

iz plastike, kuhali z odvečno hrano, delali smo z usnjem, se pogovarjali in 

gledali dokumentarce o reševanju zemlje in še mnogo več. Teden otroka 

bo zagotovo ostal v spominu učencem osnovne šole Hrvatini. Zdaj pa vas 

vabim k branju prve izdaje našega časopisa. 

 

Učenci so v minulem tednu spoznavali različne zanimive dejavnosti. V ponedeljek so 

spoznali spremembe in vpliv odvisnosti na človekovo zdravje. V torek pa so kuhali iz 

odvečne hrane in reciklirali plastiko. Prvi dve uri so kuhali stare odvečne banane. Iz njih 

so spekli bananin kruh, iz jabolk pa suhe okusne prigrizke. Ostale ure pa jim je Muca 

Cupatarica povedala nekaj besed o recikliranju plastike. Iz plastike so izdelali rože in 

drug nakit. Razkazali so ga v petek na modni reviji, ki je potekala v šolski telovadnici. 

Vsi izdelki, narejeni v projektnem tednu, pa bodo počivali na mizah šolskega bazarja v 

decembru. 

 

Kros je športni dogodek, ki ga učenci od 6. do 9. razreda izvajamo ob prelepi poti 

vinogradov oz. ob gasilskem domu vsako leto. Na letošnjem sredinem krosu je bila od 

deklet prva učenka 7. razreda T. E. F. , druga je bila B. J. iz 8. razreda in tretja 

sedmošolka E. K. Pri dečkih je prvo mesto zasedel U. K., drugo mesto D. G., tretje pa B. 

K. Poleg krosa pa smo se letos pred gasilskim domom naučili še osnove karateja, ki nam 

jih je demonstriral učitelj športne vzgoje Dimitrije Prodić. Čas teka nam je merila 

učiteljica Romina Umer, ki nas je med tem tudi spodbujala. Učenci si želijo še več tako 

prijetnih in uspešnih športnih dni. 

 

V petek so učenci nadaljevali z izdelovanjem različnega nakita iz plastike (zapestnice, 

ogrlice, uhani, obeski za ključe …) za modno revijo, ki je potekala 4. in 5. šolsko uro. 

Vodil jo je učitelj Artur Steffe, na njej pa so sodelovali učenci 6., 7., 8., in 9. razreda. Po 

modni reviji je sledil še kviz na temo recikliranja, na katerem sta zmagala učenca 7. 

razreda. Po kvizu smo vsi zaplesali in se malo razgibali. Učenci 7. c so po plesu slavili 

zmago na tekmovanju v učilnici tehnike. 

 

 


