
 

V novo šolsko leto smo že dodobra zakorakali. Tudi ponovne stike z našimi prijatelji 

smo že vzpostavili. Naša letošnja RDEČA NIT bodo še vedno igre. V preteklem 

šolskem letu sprejetega programa nismo uspeli v celoti izvesti. Ker pa se radi igramo 

na različne načine, smo naše IGRE, IGRARIJE, IGRANJE v letošnjem šolskem letu 

povezali z desetimi deteljicami sreče.  

Verjamemo, da štiriperesna deteljica prinaša srečo; če pa je zraven še pikapolonica, 

uspeh ne more izostati. 

Izmenjali smo si prva pisma in lahko je bilo ugotoviti, da je bil mesec september že 

delaven, zabaven in ustvarjalen. Ostali smo zdravi in to si želimo tudi za v bodoče. 

Poslali smo jim pesmico za lepši začetek šolskega leta. 
 

V ŽEPU IMAM SREBRNI LEŠNIK 

 

 
V ŽEPU IMAM SREBRN LEŠNIK, 
DAL MI GA JE GOZDNI ŠKRAT, 
Z NJIM PRIČARAM KAR ŽELITE, 

RIBNIK, REKO ALI GRAD. 
 

VAM PRIČARAM SONČNE DNEVE, 
KO IZ MEGLE DEŽ PRŠI, 

VAM PRIČARAM KRES IN VILE, 
SREDI JUNIJSKE NOČI. 

 

VAM PRIČARAM PISAN LONČEK, 
KJER DOMA JE MAJHNA MIŠ, 
KI POVE TI LEPO ZGODBO, 

KADARKOLI SI ŽELIŠ. 
 

SREČNO! 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pokazali smo jim ustvarjalnosti prvošolcev. 
 
 

 

 

Povedali smo jim, da smo ustvarjali za junake tretjega nadstropja.  

 

 

 

 

Pomembna sporočena novica je bila tudi ta, da so tretješolci uživali na dvodnevnem  

taboru.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ledinski prijatelji pa so nam sporočili: 

Čas zelo hitro teče in veliko stvari smo že naredili. Hitimo, saj se bojimo, da nas korona 

spet pošlje domov. Če se to zgodi, moramo poznati kar nekaj osnov dela z 

računalnikom. Zato smo imeli tehniški dan, na katerem smo se učili, kako bomo imeli 

pouk na daljavo, če bo to potrebno. Imeli smo tudi videokonferenco. Tudi staršem smo 

pripravili predstavitev dela na daljavo in programe, preko katerih lahko sodelujemo. 

Naši učitelji vsak teden dajo tudi kakšno nalogo v Teamse, da ne pozabimo osvojenega 

znanja. 

 

  

Na šolskem vrtu smo postavili visoko gredo in vanjo nasadili jagode. Upamo, da nam 

bodo dobro rasle in da se bomo spomladi že lahko sladkali z njimi. 



  

V mesecu septembru smo se poleg ostalih starih iger bolj pogosto igrali Skrivalnice, 

Trden most in Skokice. V petek smo glasovali o naj igri. Igra meseca septembra so 

postale skrivalnice. 

NOVE NOVICE SLEDIJO ZELO KMALU… 


