
OKTOBER 

 

 

 

DOGODIVŠČINE V OKTOBRU 

Naj se vam ponovno oglasimo. Vsi skupaj smo bili veseli, da smo se 

videli. Malo nam je ponagajala povezava. Verjamemo, da se bomo 

srečali tudi » v živo »; takrat takih težav ne bo. 

Mesec oktober je bil res pester. Poleg tega, da smo se pridno učili, 

smo se na različne načine srečali tudi s kulturno dediščino. 

Poustvarjali smo jo na različne načine, verjemite, da smo uživali.  

 

DOBER TEK 

Učenci 1. razreda so v okviru DEKD-ja organizirali ND, kjer so se 

preizkusili tudi v kuharskih mojstrovinah.  

Najprej so spoznavali pomen uživanja različne hrane za njihovo 

zdravje. Ob FIT metodah so se pošteno razgibali in odlično osvojili 

pojme zajtrk, kosilo, zelenjava, sadje, sladica, dober tek. Ob zgodbici 

Bonton gospe Malice pa so se soočili s spoštljivim ravnanjem s hrano. 

Da lahko sami veliko pripomorejo k skrbi za svoje zdravje pa so 

dokazali s temeljitim umivanjem rok, sadja, skrbi za čisto omizje ter s 

prijetnim počutjem ob upoštevanju vrlin iz bontona. Pri samostojni 

pripravi sadja za kompot, zavijanju palačink in spretnosti priprave, 

postrežbe, pogrinjka pa so začutili tudi vrednost lepote njihovega 

doprinosa k razredni pogostitvi. Beseda DOBER TEK je bila prav 

čarobna - ob slastnih palačinkah in aromatičnem kompotu. 



Z navdušenjem so si samostojno narisali, nekateri tudi že zapisali 

pravi recept za izdelavo palačink, saj so si ga želeli pokazati staršem, 

da bo tako izdelava palačink večkrat na njihovem jedilniku. 

Ta dan je bil prav prijeten in učenci so zelo uživali. 

Priporočamo, da se s peko palačink in izdelavo kompota – preizkusite 

tudi v Ledinah. 

Lepo pozdravljeni 

Učenci 1. razreda in učiteljica Marjetka 

 

 

Tudi v drugem in tretjem razredu smo bili zelo dejavni. V pravljičnem 

smislu so nas obiskali Pika Nogavička, Kekec in Pehta. 

Sprehodili smo se do šolskega vrta in pogledali kakšen izgleda v 

poznem jesenskem času. Uspeli smo še povonjati naša zelišča, pa tudi 

kakšna malina je še našla pot v naša usta. 

 



         

 

Pehta nam je ob filmu pokazala pomen poznavanja in uporabe zelišč. 

Ob Piki Nogavički smo se naučili kako SE NI PAMETNO obnašati na 

čajanki. 

Čajanko smo si namreč pripravili kar v razredu. Naučili smo se kako 

se pravilno pripravi čaj.  

      

 



 

 

Res je bil okusen. Še posebej zato, ker smo poleg čaja okušali še v 

šolski kuhinji pripravljeno marmelado in piškote, ki smo jih spekli po 

receptu posredovanem tudi vam. 

           

Oktober je tudi mesec kostanja. Ob tednu otroka smo si privoščili tudi 

to. Sladka jabolka pa so bila » še pika na i » lepim dnevom v oktobru. 



             

 

Si pišemo v mesecu novembru… 

Pošiljamo vam še pozdravčke in lepo se imejte. 

Učiteljice Marjeta, Marjetka in Lidija z učenci 

 

 


