
V OKTOBRU JE BILO PESTRO … 

 
Letošnji oktober je bil obarvan s številnimi dogodki.  

 

Začeli smo 2. oktobra, ko se učenci od 3. do 6. razreda odpravili v gledališče Koper, kjer so si ogledali Kriminalno 

komedijo Super reva, ki je namenjena zabavi otrok in vzpodbujanju navdušenja nad gledališčem. Zgodba se 

dogaja nekega popoldneva, ko sta razgrajaški Jure in soseda Tina sama doma ter čakata, da ju Juretov bratec 

Lukec pelje na rojstnodnevno torto, a Lukca ni od nikoder. Stvari se še bolj zapletejo, ko poštar prinese paket s 

smrdljivo vsebino, zatem dostavljavec pic še margerito z izjemnim dodatkom in Jure prejme video klic ugrabitelja, 

ki za Lukca zahteva odkupnino; zgodba se takrat spremeni v napeto kriminalko s številnimi komičnimi zapleti, 

nepričakovanimi obrati in nenavadnimi vsiljivci. 

Po predstavi so bili učenci deležni še učne ure v gledališču. Spoznali so osebe, ki so zaposlene v gledališču, 

rekvizite, se urili v igrah pozornosti itd. 

 

         
 

    

 

9. oktobra smo se povezali z Znanstveno raziskovalnim centrom Koper ter skupaj izpeljali dogodek ČASOVNA 

KAPSULA. Vanj je bila vključena cela šola, tako da so učenci po triadah izbrali predmet iz 21. stoletja (GSM 

aparat, USB ključek in računalniška miška). Predmete so skupaj s sporočilom in fotografijami zakopali v časovni 

kapsuli na šolskem dvorišču. Kapsulo bodo nekoč, prihodnje generacije, ki se bodo šolale na OŠ Istrskega 

odreda v Gračišču, izkopale in primerjale, kako so se zakopani predmeti v času spreminjali. 

         



            

Teden otroka (7. – 13. oktober) je poleg časovne kapsule, FIT pohoda na Lačno, naravoslovnih dni, peke keksov 

za Krisove prijatelje … zaznamoval tudi teden branja, v katerem so starejši učenci brali mlajšim. V razredih smo 

dnevno brali knjige v nadaljevanjih, v petek 11. oktobra pa smo obeležili še obletnico rojstva naše pisateljice 

Svetlane Makarovič in ilustratorke Jelke Reichman. V njuno čast smo organizirali razstavo njunih slikanic, 

antologij …, ki so jih otroci prinesli od doma, nekaj smo si jih izposodili v šolski knjižnjici. S slikami iz razstave 

smo sodelovali na natečaju DZS-ja z naslovom Pravljični svetovi Svetlane Makarovič in Jelke Reichman. 

      

     

Brez kulturnega udejstvovanja tudi ni šlo. Učenci naše šole so sodelovali kar na štirih kulturnih prireditvah. 

 

 

 

 

 

 

11. 10. smo v čast trem pokojnim pesnikom, ki so prvi zapisovali poezijo, v 

kateri se v verzih in stihih zrcali Istra v svojih podobah, združili moči z OŠ 

Prade (organizatorica) in OŠ Marezige in se udeležili dogodka Istrski dom 

kliče pesem. Vsi trije pesniki: Ferruccio Jakomin iz Pobegov, Alojz Kocjančič 

iz Kubeda in Emil Pribec iz Padne so učence vseh treh šol navdahnili, da so 

na podlagi njihovih del poustvarjali skozi likovna dela, harmoniko, 

interpretacijo njihovih pesmi … Naši učenci so se občinstvu predstavili in 

približali s pesmimi in kratkimi humornimi skeči, s katerimi so želeli predstaviti 

življenje kot je bilo nekoč.  

 



12. oktobra je OŠ Istrskega odreda Gračišče, skupaj s pihalnim orkestrom iz Sv. Antona, KD Šavrini an anka 

Šavrinke Gračišče, pevsko skupino Kantadore, igralcem Branetom Gruberjem in glasbeno skupino Trio Lipa iz 

Buzeta, sooblikovala kulturni program ob prazniku krajevne skupnosti Gračišče v Movražu. Pod vodstvom 

mentorice in voditeljice prireditve Danjele Škergat Toškan so učenci predstavili gledališko igrico O lovcih ter 

istrske izštevanke. V plesno gibalni predstavi se je predstavil tudi vrtec Gračišče. V ljudski ples so nas popeljali 

učenci od 2. do 5. razreda s spremljavo Eneja Rihterja na harmoniki. Na prireditvi smo imeli tudi dobrodelno 

stojnico za Krisove prijatelje, na kateri so učenci s keksi, ki so jih spekli v šoli v dobrodelne namene zbrali 220 

EUR. Dogajanje so zaznamovale še različne delavnice: gradnja suhega zidu, glagolice, predstavitve gob ter 

pohod in kolesarjenje v okolici Movraža. Domačini so vse goste z županom Alešem Bržanom pogostili s slastnimi 

bobiči, slaščicami, marmeladnim in zelenjavnim namazom ter pijačo. 

       

      

    

 

 

 

 

 

 

 



17. oktobra so se učenci z istrskimi izštevankami in ljudskimi plesi z Enejevo harmoniko v ozadju udeležili 

praznovanja 80-letnice rojstva Marjana Tomšiča na OŠ Ankaran. Zadnja, v ciklu treh prireditev, je nosila naslov 

Noč je moja, dan je tvoj. Potekala je v prijetnem, intimnem vzdušju z vidno Tomšičevo ganjenostjo nad otroško 

pristnimi nastopi.  Na prireditvi so poleg učencev OŠ Istrskega odreda Gračišče, sodelovali še učenci OŠ 

Ankaran in OŠ Ivana Babiča-Jagra iz Marezig, vrtec Ankaran in mešani pevski zbor Ulka iz Ankarana. Govor je 

imela nekdanja Tomšičeva učenka Nevia Muženič. Čeprav je bila celotna prireditev razdeljena na tri dni, se bo 

Marjanu Tomšiču zagotovo najbolj v spomin vtisnila zadnja, kot je tudi sam potrdil. 

    

Zadnja oktobrska kulturna prireditev je bila 25. oktobra posvečena vsem, ki jih ni več med nami. Učenci od 3. 

do 6. razreda so združili moči v pesmi, recitaciji in nagovoru za umrle. Po minuti molka smo komemoracijo 

zaključili z obiskom spomenika padlim borcem, ki stoji za šolo. Padlim smo se poklonili cvetličnim aranžmajem, 

svečko in letos prvič, z ekološkimi svečkami, ki so jih četrtošolci naslikali na kamne. Mentorica prireditve je bila 

Rebeka Vidic. 

  

  

Poleg pestrega kulturnega dogajanja, je oktober postregel še z državnim tekmovanjem iz Logike - na predmetni 

stopnji, obeleženjem 30-letnice Konvencije o otrokovih pravicah, katero so četrtošolci obeležili z likovnim 

natečajem Zveze prijateljev mladine: ̋ Naše pravice˝.  Devetošolci so organizirali ples za noč čarovnic. Prvošolčki 

in drugošolci, pa so si v gledališču Koper ogledali predstavo Mehurčki ter nanjo poustvarjali v delavnici An ban. 


