
Zelo smo se razveselili pisma, ki so nam ga poslali 

prijatelji iz Ledin. Tudi za vas bo zanimivo branje. 

Dragi naši prijatelji! 

Komaj smo prikorakali v šolo, pa je že konec prvega meseca! Letošnji prvi september je 

pripeljal v naše šolske klopi šest prvošolcev. 

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. 

 

 

RAZLAGANJE TEAMSOV                 

Zjutraj smo prišli v šolo. Ko smo se vsi zbrali, smo začeli. Na začetku so nam učitelji 

razložili, kaj bomo delali. Potem smo se dali v skupine in šli po razredih. Vsaka skupina je 

dobila svoj računalnik. V aplikacijo Teams smo vpisali svoje uporabniško ime in geslo. 

Potem smo naredili naloge, ki so nam jih dodelili učitelji. Po malici smo se razgibali. Potem 



smo imeli videokonferenco, preko katere smo se pogovarjali. Tako smo se pripravljali, če 

bomo še kdaj imeli pouk na daljavo.    

Nik Kopač, 5. razred                          

 

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. 

 

 

 

VRTNARJENJE NAMESTO POUKA 

Zjutraj smo se zbrali v šoli. Ob pol osmi uri smo šli ven. Fantje višjih razredov smo gradili 

gredo. Učenci 1. in 2. razreda pa so vozili zemljo na kup. Ko smo gredo sestavili, smo jo 

nesli tja, kamor so vozili zemljo. Šli smo na malico. Ko smo vsi pojedli, smo šli nazaj ven na 

delo: BOMO ZMOGLI? BOMO JA! Šli smo nazaj na delo, kjer smo vsi vozili zemljo. Ko je 

zmanjkalo zemlje, smo šli na drug kup. Ko je bila greda polna, smo posadili jagode. Upam, 

da bodo sladke. 

Luka Čadež, 3. razred 



 

 

Zadnjega v mesecu pa smo imeli kulturni dan. Obudili smo spomin na našega rojaka, pesnika 

in zapisovalca ljudskih pesmi Antona Žaklja Rodoljuba Ledinskega. Ponovili smo vse, kar o njem 

že vemo, ogledali smo si razstavo o njegovem življenju in delu ter se pomerili v kvizu, na 

katerem smo zbirali točke s pravilnimi odgovori na vprašanja ter s kulturnim obnašanjem v 

razstavnem prostoru. 

RODOLJUB LEDINSKI 

V sredo, 30. 9. smo imeli kulturni dan.  Zbrali smo se v učilnici 1. in 2. razreda. Učiteljica 

Maja, ki je v daljnem sorodu z Antonom Žakljem, nam je pripravila predstavitev v power-

pointu in nam veliko povedala o življenju pesnika Antona Žaklja. Po predstavitvi smo odšli 

v župnišče. Tam smo si ogledali razstavo o njem. Potem nam je učiteljica Maja pripravil 

kviz. Ko smo odgovorili na vsa vprašanja kviza, smo odšli ven. Zunaj smo se igrali igro trden 

most. Ta čas sta bili v župnišču drugi dve skupini. V kvizu je največ točk dosegla naša 

skupina. Potem smo šli na malico. Po malici smo se spet zbrali v razredu. Že od ponedeljka 

smo imeli nalogo vprašati stare starše, katere pesmi so peli v mladosti. Sedaj je vsak dobil 

eno od pesmi. Razdelili smo se v skupine. Naša naloga je bila iz več ljudskih pesmi ustvariti 

novo. Iz pesmi Majhna sem bila, Pleničke je prala in Regiment po cesti gre smo ustvarili 

pesem V vojsko. 

Manca Kosmač, 5. razred 



 

Tudi sami smo zbirali ljudske pesmi. Naši stari in prastari starši so nam napisali marsikatero 

kitico ljudskih pesmi, ki je še nismo poznali. Naredili smo zbirko ljudskih pesmi ter ustvarjali 

svoje pesmi. Dano pesem smo nadaljevali, nekateri so združili dve pesmi v eno, tretji so 

napisali svojo pesem po danem vzoru. 

V VOJSKO  

 

Majhna sem bila, 

pleničke sem prala, 

mamica Meta lilije sejala  

in svojega sina v vojsko poslala. 



 

Jaz pa ga rada imam,  

in želim si, da bi se srečno bojeval,  

upam, da pride kmalu nazaj, 

saj pogrešam ga že zdaj. 

 

Jaz, mama in oče smo jokali, 

ker našega Blaža ni. 

Bomo pa vsi veseli,  

če pride domov čez 50 dni. 

 

 

Pošiljamo vam zbirko ljudskih pesmi, ki smo jih zbrali. Mogoče boste tudi vi povprašali stare 

starše o ljudskih pesmicah, ki so jih peli v otroštvu ter odkrili še kakšno novo kitico.  

Prav gotovo ste tudi vi v tem mesecu naredili veliko stvari. Ponovili stare in se naučili nove. 

Največ novega je za prvošolce, za njih je veliko stvari PRVIČ. Vsi ostali pa ste jim lahko za zgled, 

saj sem prepričana, da poznate in uporabljate vsa pravila lepega vedenja, da vestno 

izpolnjujete svoje šolske in druge naloge ter da se vsak dan potrudite za svoj napredek.  

Naši učenci se zelo radi tudi igrajo. Kaj pa vi?  

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. 



 

 

Želimo vam veliko zdravja, uspešno delo, novih znanj in prijaznih sošolcev. 

Prisrčne pozdrave vam pošiljamo učenci in učitelji podružnične šole Ledine. 

 


